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A "KERESZTÉNY DEMOKRÁCIA"

Ezt a számunkat ismét egy központi téma, az úgynevezett "keresztény
demokrácia" (vagy demokráciák), tágabb értelmezésben a ,.keresztény poli
tika" (ami a gyakorlatban szükségszeTűen azt jelenti: keresztény pártpolitika)
kérdése köré csoportosítottuk. Ezzel természetesen - bárkinek bármi legyen
a véleménye róluk - a legkevésbé sem kívánunk a világon bárhol működő,

magukat "kereszténynek" minősítő, vagy legalábbis a "keresztény" jelzővel

illető pártok aktuális politikai tevékenységével foglalkozni; ez nem a Vigilia
föladata. gs természetesen arról sincs szó, mintha a tárgy fölvetésével- noha
csak közvetve - bármi effajta képzelgés, vagy éppen csoportosulás ábr>úndját
bárkinek is sugalmazni akarnánk; reális társadalmi és politikai viszonyaink
meghaladták és időszerűtlenné tették mind a külön keresztény pártpolitizálást,
mind a - jórészt a különböző pápai enciklikákra épített - "keresztény ál
lamrendi" elképzeléseket. A Vigilia pedig nem valamiféle légüres térben, de
nem is holmi keresztény gettóban vagy rezervátumban, hanem ebben a tár
sadalomban, annak szerves, élő részeként, ezek között a reális társadalmi és
politikai viszonyok közt kíván dolgozni és próbálja a szocializmusban tevé
kenyen és építőn élő, nagykorú és személyében felelős keresztény ember ma
gatartásformáját kidolgozni és kellő tájékozottságon alapuló gondolkodását
kialakítani.

Ezért nem riadunk vissza a kényesnek minősülő kérdések tárgyaZúsától
sem. Meggyőződésünk ugyanis, hogy ami értelmünkben vett modern, vagyis
a szocializmusban nem nosztalgikusan hátra, hanem bátran és a szeretet bi
zakoiásáoa; előre tekintő, adott világát nem nyakába szakadt kényszerűség

nek, hanem Istentől kapott munkaterületnek tekintő keresztény típusa csak
úgy alakulhat ki, ha sem "kényes kérdéseket" nem kerül meg, sem paterna
lisztikus tabukat nem őrizget, hanem nyiltan, világosan, okosan és bátran
szembenéz a tényekkel, felméri föladatait és leméri lehetőségeit. Abrándokból
csak légvárakat lehet koholni; építeni csak tényekre és tényekből lehet.

A "keresztény demokrácia" kifejezést, mint a tanulmányokból is kiderül,
az utolsó száz-százötven év keresztény politikai-társadalompolitikai elméletei
nek és tőrekvéseinek gyűjtőneveként használjuk. Mint októberi, "etikai" szá
munk előszavában, úgy ezúttal 'is nyomatékosan hangsúlyozzuk: a tanulmá
nyokból adódó tanulságokat magának az olvasónak kell alapos érlelés után
levonnia, bár - úgy látszik -, vannak, akik még mindig ideg.enkednek attól,
hogya többoldalú információkat a maguk számára földolgozzák, s a földol
gozottakat személyes - és személyes felelősségű - döntésükkel váltsák a
maguk életében és körében gyakorlattá. A nagykorú kereszténység viszont,
a mi nézetünk szerint, többek között azt is jelenti, hogy fölhagyunk végre a
"tedd ezt", sőt "gondold ezt" gyámkodó magatartásával, s mi magunk alakít
juk ki a minél többoldalú Mjékozódásnak és annak az igazságnak az alapján,
melynek "sarkalatos erényéről" Szigeti Endre ír, azt a valóban személyes meg
győződésünket, amelyért ezután a felelősséget is vállaljuk.

A többoldalú, hitelességre törekvő tájékozódás egyik föltétele, hogy egy
egy kérdésben a más meggyőződésűek nézeteit, vizsgálódásainak eredményeit
is megismerjük és mérlegeljük. Külön is megköszönjük itt Zsigmond László
nak, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az újkori egyetemes történet tan
székvezető projeeezorának, hogy tanulmányát átengedte közlésre lapunknak,
s ezzel az adott kérdésben lehetővé tette a Vigilia olvasóinak a fönt említett,
többrétű és árnyalt tájélcozódást. - Doromby Károly tanulmánya a télnát ab
ból a Zsinat után elsősorban - és számunkra, szocializmusban élő kereszté
nyek számára különösen is - fontos szempontból vizsgálja. vajon egyáltalán
tartalmaz-e Krisztus tanítása az üdvtörténetin kívül valamilyen konkrét tár-
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sadalmi és politikai megbízatást is, s egyáltalán mennyiben lehetnek pártpo
litikai formációk az evangéliumi üdvösségüzenet társadalmi képviselői. 
Mennyiben keletleeztek annak idején az úgynevezett szociális enciklikák a
gazdasági és társadalmi tények kellően széleskörü és körültekintő fölmérésén :
erre ad a "Quadragesimo anno" esetében választ a koronatanú vallomásainak
alapján Nyíri Tamás. - Magyar olvasó számára sokszorosan tanulságos
Giesswein Sándor alakjának fölidézése. A leghitelesebb dokumentumokon,
parlamenti fölszólalásain mérhető le, hogyan idegenedett ki a kialakuló kur
zus "keresztény" politikájából ez a kiváló szellem, aki a hatalmi és osztály
érdekek zavarosában valóban az "evangéliumi üdvösségüzenet" hangját pró
bálta hallatni. - Hegyi Béla "a történelem üzenetét" közvetíti a mai magyar
társadalomban élő keresztényhez; tanulságot, melynek lényege: a világ el
utasítása helyett "a teremtő cselekvés részeseivé válni és csatlakozni Istenhez
a világ kiteljesítéséhen, a történelem formálásában", a "teilhardi fordulat",
a "Gaudium et spes" és a "Populorum progressio" szellemében.

Mindez, ismételjük, nem "gyakorlati eligazítás", hanem tájékoztatás és
gondolkodási anyag, amelyből ki-ki maga alakíthatja ki a maga személyes
nézetét és magatartását. Felelős nézetet és magatartást azonban csak a ténye Js,
ismeretében lehet kialakítani. Ehhez próbáltunk egy, a mi hazai viszonyaink
között ugyan nem aktuális, de sok helyütt és sokakban még kellő világos
sággal nem tisztázott kérdésben adatot és anyagot szolgáltatni.

SZIGETI ENDRE

EGY SII.ILITOS EI~NYRÖL
Ha az értékek - ezúttal az erkölcsi értékek - világa felé közeledünk, fel kell

ismernie az embernek, hogy a vallás, a mi történeti civilizációnk esetében a ke
resztény vallás és az egyház olyan értékek közvetítője, amelyeket a vallás nyelvén
örök értékeknek mondunk. De ha az örök kifejezést patetikusnak éreznénk, rnínt
hogy az értékek történeti-emberi megvalósítása magyori is változó, hézagos és rész
leges, azt a legnagyobb józansággal is, és az értékek mibenlétéről vallott filozó
fiai nézeteink különbözősége ellenére is elismerhetjük: történeti távlatban tartós
és igen általános értékeket közvetített és közvetít mind a mai napig.

Ilyen tartós értékek közvetítőjének mutatkozík be az egyház már abban a kor
ban, amikor átmentí a zsidó és a klasszikus - görög-római - gondolkodás érték
kategóriáit, az evangélíumra támaszkodva kialakítja az értékek keresztény hie
rarchiáját és a történelemben talán először jelenik meg olyan szervezetként, amely
az erkölcsi értékeket csak felajánlja, propagálja, de - legalábbis elvileg - nem
törekszik, ma már nem is igen törekedhetik kikényszerítésükre, nem csupán konkrét
történeti helyzete miatt, hanem mert egész hítrendszere. majd bölcselete az értékek
időfelettiségén, de az értékválasztás és az értékvállalás szabadságán alapszik. A
Tárával szemben a szereteten alapuló döntést állítja oda erkölcsi krltérlumként,
értékszemlélete áttöri a nép vagy a polisz, sőt az imperium kereteit is és a legál
talánosabb, legmagasabb színtű értékek szelgálatára vállalkozik. Atomizmusban 
szemben Nikolai Hartmannal vagy Sartre-ral - a lét és az érték végső egységét az
ens realissimumban posztulálja, a jó és a rossz értékpárja egyúttal a lét és a sem
mi ontíkus ellentét is reprezentálja, így aztán lenni a tudatos keresztény szemében
erkölcsf feladat: annyi, mint - szeretni.

Ezúttal azonban csupán egyetlen - a keresztény érték-hierarchiában is ma
gasan álló - értékkel szeretnék foglalkozni, a második sarkalatos erénnyel. Vagy-
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is az igazságossággal. Azért ezzel, mert úgy vélem, hogy korszakunk - a tizenkilen
cedik és huszadik század - nagy igazságtalanságaí közben éppen az igazságosság
vonzotta és mozgatta meg az erkölcsi kérdések iránt érzékenyebb embereket, ők

hallották meg az embereknek szóló eszmei hívását, őket rázta meg ránk Irányuló
normatív parancsa, s ha nem is egy úton keresték, ha nem is egy helyen véltek rá
találni és az alapvető értékben nézeteik eltértek is egymástól - mégis minden
képpen az igazságosságot választották. Azt az erényt, amit az egyház abibliáb61
és az antikvitásból vett át, de szervesen beleillesztette a maga értékrendszerébe.
s így adta át nemzedékről nemzedékre a mai napig. S ki tagadhatná vajon, hogy
korunk nagy szociális mozgalmainak idealistái az igazságosság értékvallói közül
kerültek ki. A szocializmus klasszikusai éppen azt 'ismerték fel, hogy a fennálló
polgári jogrend és az igazságosság közt ·feszültség és meg nem felelés áll fenn,
tehát a jogrendet az igazságosság szempontjai szerint kell korrigálni. Marx A gothai
programm kritikájában éleselméjűen állapítja meg a polgári [ogról, hogy az, "mint
minden jog, egyenlőtlenséget tételez fel". Észreveszi: "Minden jog annyit jelent,
hogy egyenlő mértéket alkalmazok különböző emberekre, akik a valóságban nem
egyformák, nem egyenlők, ezért az ,egyenlő jog' az egyenlőség megsértése és igaz
ságtalanság". A polgári forradalom első jelszavának, 'az egyenlőség eszméjének meg
valósítása tehát nem az egyenlő jog, hanem az igazságosság megvalósításával ér
hető csak el. Annak az értéknek a folytonos megvalósításával. amit Arisztotelész
a legmagasabb rendű erénynek tartott, "olyannak, hogy sem az esti, sem a hajnali
csillag nem lehet olyan csodálatos", mert "az igazságosságban mínden erény benn
foglaltatik".

Ennek a keresztény erénynek az' elemzése közben egy régi gondolkodóhoz nyú
lok vissza, aki nem ismerte a modern hírközlő szeryek bonyolult technikai, társa
dalmí és hatalmi szféráját, sőt még a könyvnyomtatást se. Ez bizonyára leülönös
nek tűnhet a zsinat utáni új teológia forrongásának időszakában. De ha most,
amikor a fiatal nemzedék kilép a Gutenberg-galaktikából, talán nincs benne sem
mi különös, ha én viszont visszatérek az időben Gutenberg mögé és Aquinói Szent
Tamásra támaszkodom, vele együtt persze Arisztotelészre is, akit nemcsak Szent
Tamás, hanem Marx Károly is nagyra értékelt. Lenin persze úgy vélte, hogy a
klérus megölte a filozófusban azt, ami eleven volt benne, de - azt hiszem -, jól
megfogalmazott igazságai elevenebbek és időtállóbbak, mint például korunk .fo
gyasztó-társadalmának egyik-másik jelképe, Hiszen még Arisztotelész és a Szok
ratész előtti görögök is tudnak nagyon okosat mondani a holdjárművek és a hold
utazások korában élő embernek.

De ne menjünk vissza a görögökig. kezdjük a nagy római jogásznál. Ulpianus
nál, akit saját pretoriánusai öltek meg, állítólag hajthatatlan igazságszeretete miatt.
O írta; "Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi." Ezt
a mondatot Szent Tamás is egészen találónak érzi és felveszi a Summába. mond
ván: "Az igazságosság állandó és állhatatos akarása megadni kinek-kinek a ma
gáét". Tehát állhatatosan, mindenkinek a maga jogát. A "su,um cuique" gondolata.
az igazságosságnak ez az ősi meghatározása az európai civilizáció közkincsévé vált.
Talán mert nagyon egyszerűnek látszik: "megadni kinek-kinek a magáét". De ab
ban a pillanatban, amikor egy Hegellel. egy Marxszal, egy Heideggerrel megpró
bálunk behatolni valamely fogalom belsejébe, rögtön kiderül, mílyen bonyolult
mozgású világ rejlik benne. Olyan bonyolult ez, akárcsak az atommag. Szent Ta
más világos egyszerűsége mögött is ilyen bonyolult világra bukkanunk.

Mit jelent hát közelebbről: "Kinek-kinek a magáét"? Miért illet meg valakit
valami, miért jár neki valami egyáltalában, éspedig olyan mértékben, hogy azt a
valamit mindenki másnak, minden emberi hatalomnak kötelessége megadni, vagy
meghagyni neki. Mintha csak Schopenhauer' gúnyos kérdésére, "miért kell megadni
valakinek, ami már úgyis az övé?" - Tamás már eleve megadta volna a választ,
mondván: "Ha az igazságosság abból áll, hogy mindenkinek megadjuk a magáét,
akkor az igazságosság aktusát megelőzi egy másik, amellyel az a valami valaki
nek a tulajdona lesz." Ez azonban azt jelenti, hogy az igazságosság másodlagos va-
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lami, az igazságosságot megelőzi a jog, ahogy a Summában is, az igazságosság tár
gyalását megelőzik a jogra vonatkozó traktátusok. Ezek után világos, hogy "az az
aktus, amelynek révén valami valakinek a tulajdona lesz, nem lehet az igazságos
ság aktusa." Ha például valakitől egy költeményt kér egy lap, s a költő azt át
adja a szerkesztőnek, ezzel a kiadó oldalán azonnal valami tartozás, a költő oldalán
pedig olyasvalami keletkezik, ami őt megilleti. Amikor a kiadó ezt a valamit meg
adja neki, igazságosan cselekszik. Az igazságosság aktusának tehát feltétele az,
hogy az egyik oldalon tartozás, a másikon valami kötelezettség jelentkezzék.

Köztudott azonban, hogy vannak jogok, amelyek nem munkából, nem telje
sítményből fakadnak. Ilyenek például Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatába
foglalt jogok. Vagyis, hogy minden emberi lény szabadnak születík, egyenlő méltó
sága és joga van, joga van az élethez, a szabadsághoz, a szernélyí biztonsághoz, a
törvény előtti egyenlőséghez,a jogi védelemhez, a gondolat, a lelkiismeret, a vallás sza
badságához, a vélemény és a kifejezés szabadságához, li munkához, a méltányos és ki
elégítő fizetéshez, hogy csak a legfőbbeket ernlitsem. A nemzetközi szerződésekmagyar
kiadása helyesen jegyzi meg, hogy ez a nevezetes ENSZ nyilatkozat természetjogi ala
pokon sorolja fel az emberi jogokat. De hát honnan is származhatnak az efféle
jogok? "Szent Uralkodónk van, és amit Ő, mint szentet adott az embereknek, az az
emberek joga" - mondta Kant. Szent Tamás viszont azt mondja, hogy "bár Isten
ad olyasmit, ami az embernek bizonyos értelemben jár, mégsem mondható adós
nak". S úgy látszik, ezzel a vitából szinte kikapcsolja az Istent. Mert a Szent
Tamás-i elmefuttatás szerint igazságosság csak ott van, ahol tartozás és követelés.
vagyis adósság, tehát jogviszony áll fenn.

Eppen ez a viszony, ez a másokra vonatkozás, teszi lehetővé, hogy megtaláljuk
az eleven különbségeket a fogalom mélyén. Az ember Arisztotelész szerint az igaz
ságosság két alapformáját hordozza és valósítja meg. az általános (formális) és a
részleges (anyagi) igazságosságot. Az elsőt az érvényes törvények betartásával va
lósíthatjuk meg. Ezért hívják a skolasztika nyelvén justitia legislaUvának, törvé
nyes igazságosságnak. Ebben rendeződik az egyének kapcsolata a közösség (állam,
egyház, város) egészéhez. A második jelentette a hasznok és károk egyenlő elosz
tását, tehát azt, hogy mindenki megkapja, ami neki jár, s ez különösen jelentőssé

vált ma, a -szocíalista állam szerkezetében - gondoljunk az árvízkárosultaknak
juttatott javakra. Ennek is két vonatkozása és neve van: a justitia distributiva, az
osztó igazságosság, amikor is a közhatalom - legalábbis elméletben - az egyéni
értékek és érdemek alapján osztja szét a javakat, a hivatalokat, a különböző Iel-:
adatokat, és a Justitia commutativa, a kölcsönös igazságosság, amellyel egyéni ér
tékektől és érdemektől függetlenül tartozunk másoknak és tartoznak mások ne
künk az egyenlőség alapján.

Ezt a nagyon leegyszerűsített, de még így is nehézkes jogi beszédet egziszten
ciánk, tehát a magunk nyelvére fordítva azt mondhatnám, hogy ezekben a meg
különböztetésekben az jut kifejezésre: ki kinek, milyen címen tartozik, ki kitől,

mílyen címen követelhet valamit.
Bizonyára elég világos ezek után, hogy az igazságosság erénye az embert azok

ban a dolgokban irányítja, amelyek "a másikra" vonatkoznak. legyen az közösség
vagy egyén. Eppen ez az egyik jellegzetessége az igazságosság erényének, amely
a többi sarkalatos erénytől elválasztja, ez teszi olyan fontossá a praxisban, az élet
mindennapjaiban is, Az igazságosság a tárgyilagosság erénye. Az igazságosság gya
korlásakor a "másikat" nem egyéni ráhangoltságommal érem el - hiszen esetleg
személyesen nem is ismerem - nem is azzal, hogy mít gondolok, érzek vagy aka
rok vele kapcsolatban, hanem cselekedeteimmel. De ez fordítva is áll: mínden
külső cselekvés az igazságosság körébe tartozik, s ennek a ténynek messzemenő

erkölcsi, lelkiismereti következményei vannak.
Es végül még egy, számunkra fontos megkülönböztetést szeretnék tenni. Az

igazságosság Janus-arcú. Nemcsak azért, mert kétfelé tekint, az általánosságra, a
közéletre és a részlegesre. a magánélet szférájára, hanem azért is, mert kétfelől

közelíthető meg. Ha a politika felől közeledünk hozzá, akkor a "kinek-kinek a ma-
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gáét" elvet a követel oldaláról közelitem meg, onnan, hogy követelem az igazságos
ságot a magam tágabb vagy szűkebb közösségének a [avára, igazságosságot kö
vetelek a hazámnak, népemnek, osztályomnak, rétegemnek. foglalkozási közössé
gemnek és végül, de nem utoljára - magamnak. Vagyis azt kérem, sürgetem, kö
vetelem, hogy a másik adja meg azt, amivel tartozik - hazámnak, osztályomnak.
szűkebb közösségemnek - nekem. Ezzel szemben az igazságosság másfelől is meg
közelíthető: ez pedig az igazságosság vallásos, a mi esetünkben keresztény meg
közelítése, Ebben az aspektusban nem azt nézem, mi az, ami az igazságosság eré
nye folytán engem illet meg, amivel nekem tartozik állam, közület vagy magán
személy, tehát a másik, hanem abból indulok ki, hogy én mivel tartozom 1', má
siknak, mit követelhet tőlem a másik, s tartozásom megadásával helyre akarok
állítani valamit, a megbillent jogrendet, a megsértett igazságosságot, a megsebzett
másikat, s ezt abban a meggyőződésben teszem, hogy cselekedetemmel a másik 
egy másik ember, egy másik réteg, egy másik osztály, esetleg egy más nép fiának
igazát szolgálom, s ezzel a valamikor és valahol megsértett világrend, a megsebzett
kozmosz helyreállításán Jézussal működöm közre a megváltásban - a magam
üdvére is.

Az igazságosságnak mind a két megközelítése jogosult, s a nyilvánosságot s a
közéletet szolgáló citoyennek természetesen az igazságosság politikai megközelítése
is "a saját munka elvégzése", a "saját feladat betöltése", vagyis Plotinosz szerint
az igazságosság cselekedete. Éspedig mínd a törvényes igazságosság, mind az osztó
igazságosság betartása, teljesítése, megfigyelése, tanulmányozása vagy bírálata köz
ben. De mint keresztényeknek elsősorban mégis az a hivatásunk, mint elkötele
zett keresztényeknek az a feladatunk, hogy mindenekelőtt a mi tartozásunk, a "de
bita nostra", és ne a másik tartozása felől közelitsük meg és cselekedjük az igaz
ságosságot.

De a kereszténynek és mínden igaz embernek nemcsak az a feladata, hogy a
"jogosat" tegye, hanem az is, hogy igazságos legyen. Arisztotelész úgy vélte, köny
nyű megtenni azt, amit az igazságos ember cselekszik, de nehéz annak, akinek
nincs igazságossága ahhoz, hogy úgy cselekedje, amint azt az igazságos ernber
teszi. Szent Tamás ehhez hozzáfűzi: "már mint, hogy örömmel és vonakodás nél
kül", mert csak így lehetséges, hogy a külső tevékenység egésze a belső hozzájá
rulás kifejezőjévé, vagyis mai nyelven szólva - az elidegenedés elapásztójává vál
jék. Éppen az igazságosságnak ez a hozzánk illő szempontja kívánja meg, hogy
néhány szót külön is szóljak még a kölcsönös igazságosságról, ahol érdemekre és
értékekre való tekintet nélkül - ember áll szemben emberrel.

Az igazságosságnak ebben a klasszikus vonatkozásában megadjuk a másiknak,
az idegennek azt, ami őt megilleti. Nem ajándékot adunk, hanem tartozást, adós
ságot törlesztünk. A kölcsönös igazságosság eszményképébe foglalt követelmény sze
rlnt arról van szó - mutat rá Josef Pieper is -, hogy az ember el tudja fogadni
az idegent, aki ténylegesen távol áll tőle, akit esetleg belsőleg nemcsak idegennek,
hanem "vetélytársának" érez, akihez "semmi köze", akit "nem szeret", akivel kap
csolatban fel sem merül az ajándékozás gondolata, akivel inkább fölénybe szeretne
kerülni. Az ilyen "idegennek" megadni azt, ami megilleti, sem többet, sem keve
sebbet: ez az igazságosság.

Lehet, hogy az irgalmas szamaritánus parabolájában egyszer majd a szama
ritánust nemcsak könyörületesnek, hanem igazságosnak fogjuk érezni. Talán mon
danom sem kell, hogy a keresztény individuumoknak milyen kimeríthetetlen er
kölcsi tartalékokat rejteget az igazságosságnak ez az értelmezése erkölcsi, sőt bel
polítíkaí, és nemzetközi téren is. Kétségtelen, hogy ez ma még eszménykép, köze
ledik a szeretet eszményéhez. és áthatja az Isten országába vetett reménység, De
visszatérve az igazságosság jogászias felfogásához, a kölcsönös igazságossághoz.
hadd említsem meg, hogy azt valamikor szerződéses igazságnak is nevezték. Benne
is van a szerződés fogalma - a jogos szerződésé, a szabadon kötött szerződésé.

Nem kifejezetten a szeretetből jön létre, mégis az önérdek kifejezetten elfogadott
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korlátozását jelenti, éspedig a másik szerződő fél, a társ érdekeinek a figyelembe
vételével. Az önző megfékezését, az önmagát érvényesítő ember összeütközéseinek
ésszerű szabályozását.

Szent Tamás az igazságosságnak azt a cselekményét, amely az egyének egymás
iránti viselkedését irányítja, restitúciónak, helyreállításnak, visszaállításnak nevezi.
De mit kell helyreállítani? Nyilván valami sérültet, valami megrongáltat. Szerit
Tamás felfogásában visszaállításról van szó minden esetben, amikor valaki a má
siknak tartozik. Ebben az értelemben, ha valaki tisztelettel adózik vagy kifejezi
köszonetét - ez is a megillető megadása, visszaállítás, törlesztés.

De általában is visszaállításról van szó - ezt Tamás kitűnően meglátta -,
hiszen minden emberi cselekedet zavarja a kiegyensúlyozottságot, mivel minden
cselekedet adóssá vagy hitelezövé teszi a cselekvőt. Igy újra meg újra megszületik
a felhívás, hogy visszaállítás révén megszüntessük a debitumot, a tartozást. Akár
mint a justitia distributiva, az osztó igazságosság osztogatói, vagyis a közjó kép
viselői, akár mínt egyének. Sajnos azonban a polgári jogegyenlőség leple alatt rejlő

egyenlőtlenség igazságos kíegyenlítése is nagyon nehéz és véglegesen szinte megold
hatatlan feladat. Nehéz ez, hiszen az igazságosság egyenlőséget sem lehet egyszer
s mindenkorra visszaállítani. Abban a tényben, hogy minden cselekedettel köve
telés és tartozás keletkezik, az igazságosság és igazságtalanság dialektikája beépül
társadalmi életünkbe. Az igazságosság aktusainak szerkezetében az emberi közélet
dinamikus jellege kerül kifejezésre: a társadalmi fejlődés feszítő ereje. A marxiz
mus nyelvén ez a pernamens forradalom: az őskornmunízmus eszményi viszonyai
nak helyreállítása a fejlődési folyamatok dialektikajában. Keresztény szempontból
a kozmoszt is megrontó ősbűnnel megsértett isteni rend folytonos helyreállítására
irányuló törekvés: Isten országának a keresése. Ebben az értelemben a kölcsönös
igazságosság, az egyenlők közti igazságosság, az ember és ember közti igazságosság
kijavító és helyreállító volta hozzátartozik az ember alapvető társadalmi állapotá
hoz. S ha ezt megfontoljuk, aligha tehetjük magunkévá minden további nélkül egy
francia katolikus lap jelszavát: Vérité, justice quoi qu'il en coute - igazság, igaz
ságosság minden áron! Mert az igazságosság, a második sarkalatos erény nem sza
kítható el a többi keresztény sarkalatos erénytől, sem a hittani erényektől. nem
szakítható ki a keresztény, s általában az etikai értékek hierarchiájából.

ZSIGMOND LÁSZLÓ

I KERESZT~IYDEMOKRíCII FOGllMI KÖRÜLI VITI
POllTlKl1 ~RTElME

1901 januárjában tette közzé XIII. Leó a "Graves de communi" enciklikát. A
pápa állásfoglalását sürgette az a vita, amely a századfordulón a kereszténydemok
rácia értelmezésével kapcsolatban egyre élesebb formát öltött. Előzményeihez tar
tozott, hogy a XIX. század utolsó negyedében megnőtt az érdeklődés a katolikus
közvéleményben a kor égető kérdései, főbb társadalmi és politikai irányzatai iránt,
a szocialízmust is beleértve. Egyre tarthatatlanabbá vált az 1861-ben IX. Pius által
közzétett "Quanta cura" enciklika és az azt kiegészítő, a tévesnek minősített kor
eszméket pontokba foglaló "Syllabus" által kinyilatkoztatott merev és kimondottan
tagadó álláspont. A pápa csalatkozhatatlanságáról 1870-ben elfogadott dogma lég
körében még kilátástalanabbá vált a katolicizmusnak a korabeli világgal való meg
bekülése. Az idők változásának a jele volt viszont a "Rerum novarum" enciklika
189I-ben, jelezte annak elismerését, hogy a szegénység társadalmi probléma. Maga
a felismerés nem volt újkeletű, a XIX. század harmincas-negyvenes éveiben töb-
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'ben. így például Lammenais vagy Buchez, a szegénység okait már a társadalmi
struktúrában keresték. A szociális kereszténység konzervatív, sőt liberális képví
selőitől eltérően Lammenais és Buchez a társadalmi problémák megoldását ke
resztény ihletésű és népi jellegű politikai hatalom megteremtésében látták. Előbb

XVI. Gergely pápa 1832-ben közzétett "Mirari Vos" enciklikája, majd az 1848,-49-e8
forradalmak elbukása, végül, de nem utolsósorban a katolicizmus megújulása nagy
reménységének, IX. Pius pápának egyre konzervatívabbá válása néhány évtizedre
megpecsételte a szociális és demokratikus kereszténység eszméivel jelentkező irány
zatok sorsát.

A szegénység, pontosabban a társadalmi különbségek és ellentétek kérdése
azonban nem került le a napirendről. sőt a kapitalista fejlődés általánossá válásá
val még aktuálisabbá vált. A válaszadást sürgette a szocialista tanok térhódítása, a
munkáspártok é's a munkásság szervezeteinek növekvő ereje és súlya. Újjáéledtek,
a sors iróniájaként, ezúttal a "Rer,um novarum" nyomában, már rég eltemetett
nek vélt koncepciók, köztük a kereszténydemokrácia. XIII. Leó nemcsak mint a
"Rerum novarum" szerzője, hanem mínt az újjáéledő kereszténydemokrata mozgal
mak bátorítója, ha közvetett formában is, de a konzervatív katolikus rétegek és •
a klérus ortodox körei bírálataínak tárgyává vált. Amíg XIII. Leó abból a felté
telezésből indult ki, hogy a kereszténydemokrácia hatékony és korszerű alterna
tívát jelenthet a szocialista, általában a baloldali mozgalrnak ellensúlyozására, ad
dig a kereszténydemokrácia bírálói és ellenzői attól tartottak, hogy előbb-utóbb

elmosódik' a különbség a kereszténydemokrácia és a szociáldemokrácia között. A
"Graves de communi" közzetétele azt a célt szolgálta, hogyeloszlassa a halvány
gyanúját is annak, mintha a kereszténydemokrácia formájában a katolicizmus ma
gáévá tett volna idegen, főleg pedig a szocializmussal rokon vagy azzal azonos
nézeteket. Az enciklika nemcsak eszmei és elméleti, hanem gyakorlati téren is el
határolta a kereszténydemokráciát a szocialista vagy más demokratikus és radiká
lis mozgalrnaktól, amennyiben kinyilvánította, hogya kereszténydemokrácia nem
tekinti és nem tekintheti magát politikai mozgalomnak, csupán a nép javára te
vékenykedő keresztény akciónak.

A társadalmi tevékenységnek a politikai tevékenységtől való elválasztása, a
demokráciának demofíliává, a kereszténydemokráciának katolikus akcióvá való szű

kítése összefüggésben állott azzal a változással, amely XIII. Leó pápasága idején,
főleg a nyolcvanas években bekövetkezett. Az egymást követő enciklikák: a "Diu
turnum illud" (1881), az "Immo'rtale Dei" (1385), a "Libertas praestantissimum"
(1888), a "Sapientiae christianae" (1890) alapmotívuma: az egyház és az állam közti
munkamegosztás. A munkamegosztás lehetőségére már utalt XIII. Leó első encik
Iíkáinak egyike, a még l877-ben közzétett "Quod apostolici munerís". A feltételek
azonban még nem voltak elég érettek egyik oldalon sem. Az egyház és az állam
közötti közeledést a továbbiakban megkönnyítette, hogy a polgárság egy része mínd
inkább konzervatívvá vált, és ezzel párhuzamosan növekedett azirányú készsége,
hogy az egyház eszmei és erkölcsi támogatását igénybe vegye. Ugyanakkor az egy
háznak is korszerűvé vagy legalábbis korszerűbbé kellett válnia, tudomásul kellett
vennie azokat a mélyreható gazdasági, társadalmi és politikai változásokat, ame
lyek a világban a polgári fejlődés irányában végbementek. Élete végén IX. Pius is
kezdte felismerni a helyzet tarthatatlanságát, de fordulat csak halála után követ
kezett be. Nem tekinthető véletlennek, hogy l877-ben a választás arra _a pápa
jelöltre esett, akinek személyísége igéretet jelentett az egyház megújulására.

XIII. Leó súlyos örökséget vett át, a tagadás és az elzárkózás, a világtól való
elfordulás, a korral való szembefordulás az egyházat minden irányban elszigetelte
és ráadásul több állammal is nyílt konfliktusba sodorta. XIII. Leónak és külügví
államtitkárának, egyben legközelebbi munkatársának, Rampolla bíborosnak sike
rült fokozatosan elsimítantok a Kultúrkampfot Németországban, majd annak egyik
változatát Svájcban, sikerült mérsékletre inteniök az intranzigens egyházi vezető

ket Belgiumban. Spanyolországban és Portugáliában. A pápaság kapcsolatai ja
vultak Angliával, sőt Oroszországgal is. XIII. Leó erkölcsi támogatást nyújtott az

7



angol kormánynak az ír nemzeti mozgalorn fékezésével. A nemzeti mozgalrnak sor
sát az Osztrák-Magyar Monarchiában és Oroszországban a Szentszék a "rend" ér
dekeinek rendelte alá. Igen tanulságos ebből a szempontból a pápának 1894. már
cius 19-én a lengyel papsághoz intézett levele, amelyben a katolíkus hivőket a
fennálló hatalom tiszteletben tartására, képviselői iránti engedelmességre, minden
felforgató tevékenységtől való tartózkodásra intette. Gyakorlatban annak az elv
nek alkalmazásáról volt szó, amelyeket első ízben a "Diuturnum illud" fejtett ki.
A "Diuturnum illud" mondanivalója abban foglalható össze, hogy az egyház a tör
ténelem folyamán mínden alkalommal elsőrendű szerepet játszott a hatalom isteni
eredetének, természetfeletti jellegének tudatosításában, és ezt a hivatását teljesíteni
kívánna és tudná a polgári társadalom körülményei közepert is - bizonyos felté
telek mellett. Közéjük tartozott a lelkiismereti, a szólás-, gondolat-, vallásszabad
ságnak, a tudomány és oktatás szabadságának, a türelmességnek. az egyenlőségnek,

szabadságnak és demokráciának stb. hamis koreszmékké nyilvánítása. Felsorolá
sukkal az "Immortale Dei", elemzésükkel a "Libertas praestantissimum" foglalko
zott. Már egy lépéssel továbbment a "Sapientiae christianae", illetve a "Rerum
novarum". Míg az előbbi az egyház és az állam közti munkarnegosztás elvi vo
natkozásait taglalta, addig az utóbbi már gyakorlati oldalról közelítette meg a
problémákat. A jelentőség, amelyet a "Rerum novarum" a társadalmi problémák
nak tulajdonított, a világban bekövetkezett és végbement átalakulásnak késői tudo
másulvétele, következményeinek, így az osztályok létének, az osztályharcnak stb.
kényszeredett elismerése, és főleg az a rnód, ahogy éppen az utóbbinak a kiikta
tása érdekében az enciklika az' állam szerepét hangsúlyozta, szükségszerűen ve
zetett azokhoz a következtetésekhez, amelyeket egy évvel később a francia papság
hoz intézett "Au milieu des sollicitudes" kezdetú pápai levél tartalmazott. Az "Au
mílieu des sollicitudes" által meghirdetett ralliement: a polgári társadalomhoz és
politikai rendszeréhez való illeszkedés az egyház politikájának fő irányzatává vált.
Ezen az sem változtatott, hogy Olaszország vonatkozásában az egyházi vezetés a
"non ex pedit" elvét: katolikusok politikai életben való részvételének tilalmát és
vele együtt a fennálló társadalmi és politikai rendszer elutasítását pillanatnyilag
még szígorúbban értelmezte. A Vatikán ismételten célzott annak az erkölcsi se·
gítségnek a jelentőségére, amelyet mint konzervatív erő nyújtani tudna - Olasz
országban is - a baloldali, főleg a szocialista mozgalom által fenyegetett polgári
társadalmi rendszer védelmében.

A ralliement politikája kezdettől fogva nehézségbe ütközött. A katolíkus köz
vélemény maradi és még jelentős befolyással rendelkező, kimondottan reakciós ré
tegeiben, valamint a klérus ortodox köreiben XIII. Leó politikája az egyház ha
gyományos álláspontja feladásának, sőt megtagadásának tűnt. A ralliement poli
tikájával párhuzamosan le kellett mondani - és ebből a szempontból a franciaor
szági fejlődés igen tanulságos - a keresztényszocializmus konzervatív és paterna
lista irányzataihoz kapcsolódó népi, esetleg munkáspártí jellegű keresztény politikai
párt megalakítása gondolatáról. Bármilyen csábítónak tűnt is a munkásság, főleg a
parasztság és a kispolgárság körében erősödő antikapitalizrnusnak antiszemitizmus
útján történő megnyergelése, a népi Jellegű vagy éppenséggel dolgozó rétegekre
támaszkodó keresztény politikai mozgalom magában rejtette annak a veszélyét,
hogy a vezetés kicsúszik egyrészt a classe élevée, másrészt az egyházi hierarchia
kezéből. Ez indította a politikai katolicizmus számos tekintélyes ellenzőjét arra,
hogy a ralliement keretében szelgálják a "társadalmi béke" ügyét, és játszott közre
abban, hogy XIII. Leó a kilencvenes évek vége felé egyre tartózkodóbbá vált a
kereszténydemokrácia mint önálló politikai mozgalom irányában.

A ralliement, a polgári társadalomhoz való illeszkedés olyan időpontban kö
vetkezett be, amikor 'a fennálló rendszerből való kiábrándulás, sőt a vele való nyílt
szembefordulás tendenciája erősödött, és ez nem hagyta érintetlenül a katolikus köz
véleményt sem, A kivezető utat illetően megoszlottak a vélemények, így például
Franciaországban az Action Francatse-től a Sillon-mozgalomig igen széles a poli
tikai skála. Hasonló volt a helyzet más államokban. főleg Olaszországban. Igen ér
dekes lenne az eszmei fejlődés útját követni Maurras-től Pétain-ig, vagy Vilfredo
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Paretótól és Gaeto Moscától Mussolínilg, vagy Paul de Lagardetól, Langbehntől él;
Moeller van den Brucktól Hitler-ig. Volt azonban az eszmei fejlődésnek másik és
biztató vonala, és ennek nagy szerepe volt abban, hogy a kilencvenes évekre és a
századfordulóra oly jellemző nyugtalanság, mindennek a megkérdőjelezése, álta
lában az útkeresés szelleme végső fokon a demokrácia és a szocializmus megújulása
irányában hatott. Meginogtak, illetve felülvizsgálatra kényszerültek korábban örök
érvényűnek vélt eszmei és elméleti irányzatok, különböző formában és különböző

előjellel erősödött a tendencia a determinista és manista koncepciók olyan egy
oldalú értelmezése ellen, amely az embert a természeti és társadalmi törvénysze
rűségek tehetetlen tárgyának tekintette. Mindez a fiatal katolikus nemzedék ha
ladó köreiben párosult a hivatalos egyház elméleti és eszmei gyámkodása, az egyre
terhesebbé váló erkölcsi és szervezeti kötelékek elleni lázadással. A franciaországi
Silfon-mozgalom és az olaszországi kereszténydemokrácia hívei kortársai voltak
Jauresnek és Labriolának, és csábító lenne sorolni a tudomány, az irodalom és a
művészet terén mindazokat a neveket és irányzatokat, amelyeknek hatása alól a
katolikus közvélemény megújulast kereső rétegei nem vonhatták ki magukat. A
szemlélet megváltozását talán leginkább az impresszionizmussal lehetne érzékel
tetní. Az impresszionisták képei, írja találóan A művészet története című könyvé
ben M. V. Alpatov, arra szólítják fel az embert, hogy maga fejtse meg az ábrázolt
motívumokat, hogy az adott elemekből önállóan építse fel a képet. Az egyház a
készet, és vele együtt a nyugalmat és biztonságot jelentette, de belső kényszer
árán. A belső szabadság visszanyerése emberfelettit követelt, a kérdés az volt,
miként egyeztethető össze az új a hagyományossal. az egyéni kezdeményezés a
szervezeti fegyelemmel és tekintélyi elvvel. Szent Agoston tétele: "Dilige,et quod
vis fac" még felsőbb hatalomra utalt, de a mondat első részeinek elhagyásával elő

kellett, hogy bukkanjon a jövő mintáját jelképező Thélerne-í apátság bejáratának
a felirata: "Fay ce que voudras". Az utat kereső katolíkus nemzedék nemcsak Szent
Agostont tekintette szellemi elődjének, hanem ha megkésve is, felfedezte Rabe
lais-t, a reneszánsz és humanizmus nagy alakjait, sőt magáénak kezdte vallani
Franciaországban a XVIII. század végi forradalomnak, Olaszországban pedig a ri
sorgírnentónak a hagyományait is. A figyelem és a hangsúly az emberre, az aka
ratra, a történelemformáló erőre helyeződött át. Mindez egészen új helyzetet te
remtett az eszmeileg és szervezetileg kötéshez szokott, magukat továbbra is hivők

nek tekintő katolikusok számára. Adynak Azuba című verse, Dosztojevszkijnek A
1őinkvizitor és Roger Martin du Gard-nak Egy lélek története című regényei mű

vészi módon érzékeltetik azokat a problémákat, amelyeket az oldás problémája te
remtett a korral lépést tartani akarók számára.

*

Bergson írja találóan A nevetés círnű munkájában, hogy az emberek szakíta
nak az Illendőséggel, miután előbb a logikával szakítottak. Jézus útja is ennek a
bizonyságául szolgálhatott, hiszen az írástudók logikajának maró bírálata volt,
amikor kijelentette: "Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig
elnyelitek!" És amikor szemére vetették, hogy a szombati napon. amikor minden
féle munka tilos, tanítványai mégis kalászokat szedtek, a farizeusokkal az emberi
magatartás új és forradalmi elvét szegezte szembe, mondván: "A szombat lőn

az emberért, nem az ember a szombatért. - Annak okáért az embernek a fia a
szombatnak is ura." Ha az ember a maga ura, úgy az emberek is, a nép is a ma
ga ura. Ha az egyes embereket nagykorúnak kell tekinteni, úgy a népet is nagy
korúnak kell tekinteni. A történelemhez való csatlakozás megkövetelte a nép fogal
ma hagyományos, az egyház hierarchikus szervezetében is tükröződő szemléletének a
revizióját, Ennek az igényével jelentkezett az újjáéledő kereszténydemokrata moz
galern Olaszországban. Az 1899-ben közzétett program szerzője Romolo Murri volt,
akire nagy hatást gyakorolt az olasz szocialista mozgalom ideológusának, Labrío
Iának a tevékenysége. A program túlment a XIII. Leó bizaimát élvező és a "Re
rum novarum" előkészítésében résztvevő Toniolónak néhány évvel korábban meg-
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jelent és merésznek tűnő tételein. Murrí és hívei bírálatát jelentette a "Gravel>
de communi" enciklika, amelynek alaptételeit, miszerint a kereszténydemokrácia
nem lépheti túl a katolikus népi akció kereteit, megerősítette és szervezeti vonat
kozásban is szigorította XIII. Leó utódjának, X. Pius pápának 1903. december lő-i

motu propriója. A pápai rendelkezés a kereszténydemokráciát szigorú egyházi el
lenőrzés és irányítás. alá helyezte, és amikor ezzel kapcsolatban az olaszországi
katolikus reformmozgalom híveinek részéről ellenállás mutatkozott, szervezeteiket
1!J04-ben feloszlatták. Murrinak mint papnak elmarasztalása 1906-ban, majd ki
közösítése 1909-ben a korszerű követelésekkel és önálló politikai programmal fel
lépő kereszténydemokrácia megsemmisítését célozta. A Murri és hívei elleni fel
lépés egyengetní kívánta a ralhemerit felé vezető utat Olaszországban. Az 1904-es
olaszországi választások már az egyház és a polgári pártok hallgatólagos meg
egyezéséről tanúskodtak, Elvi igazolását jelentette X. Pius "Il fermo proposito"
enciklikája 1905~ben, célozva arra az eshetőségre, hogy a katolikusok a politikai
élet komoly tényezőivé válhatnak. Az új feladat szervezeti előkészítését szolgálta
három nagy országos szövetség felállítása 1906-b9n. Az elsőre általános jellegű fel
adatok, a másodikra gazdasági és társadalmi teendő, a harmadikra pedig, az úgy
nevezett választási szövetségre, a politikai helyzettel kapcsolatos akciók irányítása
hárult. Az 1909-es, de főleg az 1913-as olaszországi parlamenti választások alkal
mával a választási szevetség már komoly segítséget tudott nyújtani a szocialista
párt növekvő súlya miatt aggódó polgári pártoknak.

4z olaszországi megújulasi mozgalornmal egyidőben kírnúlt Franciaországban
is az a kísérlet, amely a katolicizmus korszerűsítését tűzte ki céljául. A Sillon-moz
galom, amelynek Marc Sangnier lett a vezéralakja, a kilencvenes években keletke
zett, és kezdetben megértésre talált XIII. Leó általános politikajának megfelelően

vezető egyházi körökben is. A helyzet megváltozott X. Pius idején nemcsak az
egyházi vezetés egyre konzervatívabbá válása, hanem a SiIlon-mozgalom radikali
zálódása következtében is. A rokonszenv, amellyel a Síllon tagjai az 1905-ös orosz
országi forradalmat fogadták, de főleg az úgynevezett "le plus grand Síllon" meg
hirdetése 1909-ben nemcsak a parttalan kereszténység koncepcióját jelentette, ha
nem elkötelezettséget a demokrácia mint egyetlen és politikailag kivívandó társa
dalmi rendszer mellett. A pápa reagálása nem váratott magára sokáig, az 191.
augusztusában a francia püspökhöz intézett és a Sillori-ról szóló levél elmarasz
talta a mozgalmat, részletesen foglalkozva azokkal az elvi, elméleti, eszmei és
szervezeti tévedésekkel, amelyeknek alapján a Sillon-mozgalmat világméretű is
tentagadó szervezkedés részének kell tekinteni.

Az egyház erejéből a XX. század első évtizedében csak arra tellett, hogy ab
ban az útkeresésben és erjedésben, amely il. haladó katolikus közvéleményben is
megmutatkozott, összefüggésben az általános helyzettel a világban, az ellenség
mesterkedését és sátáni összeesküvést lásson.

A paranoidnak nevezhető szemléletmód, ha nem is tűnt el, de háttérbe szo
rult XIII. Leó pápasága idején, hogy azután uralkodóvá váljék X. Pius pápa
megválasztásával 1903 nyarán. A pápajelöltek közt szerepelt XIII. Leó legköze
lebbi munkatársa, Rampolla bíboros is. Háttérbe szorításában nemcsak a bécsi
udvar intervenciójának volt szerepe, hanem a katolikus közvélemény konzervatív
és reakciós rétegeinek is. Túlzottnak, sőt károsnak és veszelvesnek tekintették XIII.
Leó és Rampolla kezdeményezéseit gyakorlati, eszmei és elméleti téren egyaránt.
Az "Aeterni patris" enciklika közzététele llJ79-ben és vele együtt a katolikus
filozófia és teológia korszerűbbé formálasa az újtomizmus alapján, számukra
ugyanolyan kockázatos lépésnek tűnt, rnínt a történelmi szemlélet és a bibliakritika
bátorítása, a pápai levéltár megnyitása, vagy az a hallgatólagos egyetértés, amelyet
XIII. Leó 'a katolikus egyház hegernónláján alapuló univerzalizmustól eltérően a
keresztény egyházak kőzös voltát hangsúlyozó és előtérbe állító ökumenizmus irá
nyában tanúsított. Igaz, hogy XIII. Leó 1893-ban közzétett .•Providentissimus" en
ciklikája és más egyéb megnyilatkozásai, többek közt a "Graves de communi" is
azt a célt szolgálták, hogy megnyugtassák az aggályoskodókat és a túlzottnak tűnő
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jelenségeket kellő keretek közé szorítsák, anélkül, hogy az alapvető irányvonal: a
világgal való megbékülés törést szenvedne. Az utóbbit nehezítette, hogy a század
fordulón, de különösen a XIX. század első éveiben világszerte erősödött a szeeia
lista munkásmozgalom és előtérbe kerültek azok a polgári pártok. amelyek a ra
dikalizmus vagy a liberalizmus· jegyében tartózkodó, sőt elutasító alapra helyez
kedtek a klerikalizmus minden változatával szemben. A XIII. Leó által képviselt
irányvonal ilyen körülmények között egyrészt már kevésnek vagy elégtelennek bi
zonyult, másrészt túl soknak, és eredményeit illetően haszontalannak tűnt a kon
zervatívok és ortodoxok szemében. Úgy vélték, hogy XIII. Leó túl drága árat fi
zetett a megbékülés politikájáért és olyan széles kaput nyitott a világ felé, hogy az
az egyház alapjait ingatja meg.

Az alapok helyreállítására irányuló törekvést kívánta dokumentálni X. Pius
névválasztása is. Az új pápa IX. Pius örökösének tekintette magát és hozzá ha
sonlóan le akart számolni, ezúttal véglegesen, a téves koreszmékkel. Az intranzi
gens irányzat győzelmét jelentette legközelebbi rnunkatársa, Merry del Val bíbo
ros megválasztása is. A múlt lett a mintakép, a X. Pius első enciklikája által meg
hirdetett "omnia restaurare in Christo" jelszavával. A reformáció is hátratekintett,
de azért, hogy előre léphessen. A hátratekintés ezúttal nem az újnak, hanem a
réginek az igazolását szolgálta ; igaz, ami "ubique, semper et ab omnibus creditúrn
est". XI. Pius "Pieni I'animo" enciklikája (1906) kirohanást tartalmazott minden
új ellen, helytelennek mínősítette, hogy az egyház vonatkozásában például az
egyházi élet új orientációjáról. a modern szellem új aspektusairól stb. beszélnek.
Érzékenyen reagált X. Pius minden olyan megállapításra, amelyek a XIII. Leó ide
jén bátorított vallástörténettel, mindenekelőtt a Biblia kritikai elemzésével kap
csolatban adódtak. Különösen kényes volt a helyzet a Biblia olyan megállapításait
illetően, amelyek a józan észnek mondtak ellent. Mózes III. Könyve ll. része 6.
verse például tisztátalan állatnak nyilvánította "a nyulat, mert kérődző ugyan, de
nem hasadt a körme ..." Sokan éppen a hit érdekében vállalkoztak a lehetetlen
elhitetésére és igazolására. Mentalitásuk jellemzésére Barrows Dunham Hősök és
eretnekek című könyvében idézi a következő és igen találó gúnyverset :

Püspökök, esküdtek: vérük is ontanák,
Hogy a nyúl kérődzik, bebizonyítanák.
Püspökök, doktorok, papok figyeljetek
Gyenge az a hit, me ly egy hajszálon lebeg.

Nemcsak a hit sorsa forgott kockán, hanem a testület becsülete és tekintélye
is. Gyakori a történelemben, hogy a köz érdekére történő hivatkozással hazugsá
gok bocsánatos bűnnek nyilvánulnak. Moliere állította ismételten pellengérre a bo
csánatos bűnnek ezt a fajtáját. A szerelem mint orvos című darabjában mondatía
eg:rik szereplőjével: "Egy hulla, az csak egy hulla. Attól még nem dől össze a
világ. De ha mellőzünk egy formulát, annak az egész orvosi testület látja a kárát."
Egymást követték a rendelkezések a testület: az egyház szervezeti fegyelme, esz
mei egysége és elméleti tisztasága helyreállítása érdekében. Szervezeti szempont
ból irányelvül az szolgált - idézem napjaink egyik legismertebb egyháztörténésze.
a francia Daniel-Rops szavait -, hogy,.... est Iícite ce qui est soumís a la hié
rarchie, est illicite ce qui risque de diminuer son pouvoir". Ennek az elvnek az
érvényesítését kívánta elősegíteni "in capite et in mernbris" előbb az egyházi ve
zetés új alkotmányát rögzítő "Sapienti consilio" 1903-ban, majd az új kárionjog
kidolgozása, amely több évet vett igénybe és csak 1917-ben zárult le. Mindkettő a
centralizmus szellemében olyan szervezeti fegyelmet igvekezett teremteni, amely
kellő biztosítékul szolgál az elméleti és eszmei egység helyreállttásához. Az elmé
leti és eszmei eltévelyedések felsorolását, a modernizmus gyűjtőfogalma alá so
rolt téves koreszmék részletezését a Szent Officium által 1907 júliusában közzé
tett "Lamentabili sine exitu" című rendelet tartalmazta, az indoklást pedig a pápa
"Pascendi dominici gregis" kezdetű enciklikája 1907 szeptemberében. Mindkét meg-
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nyilatkozás válaszút elé állította azokat, akik az egyház megújulásában remény
kedtek. Az egyházi fegyelem előtti meghajlást vagy a belső emigráció útját vá
lasztottak egyesek, mások az egyházi vezetessel való nyílt szembefordulás útjára
léptek, vállalva a kiközösítés következményeit is. Az utóbbiak közé tartozott az
ismert francia bibliakritikus : Loisy. Pap lévén, Loisy kezdetben kész volt a pápai
intelmeket figyelembe venni, de amint X. Pius 1904 márciusi, vele kapcsolatos le
vele is tanúsítja, a pápa nem elégedett meg azzal, hogy Loisy hallgatást fogadjon,
hanem azt követelte, hogy álljon ki a nyilvánosság előtt a hivatalos egyházi ál
laspont mellett. X. Pius levelében rémi püspöknek Klodvighoz intézett szavait idéz
te: "Adore ce que tu a brúlé et brUle ce que tu a adoré" . Mennyíre igaza volt

Spinozának, amikor a Teológiai politikai tanulmány című művében ezt írja: "Hány
szakadás történt az egyházban annak következtében, hogy a hatóságok a tudósok
vitáit törvényekkel akarták eldönteni ... Lehet-e nagyobb szerencsétlenséget elkép
zelni az államra, mint azt, hogy tiszteletreméltó férfiakat száműznek mínt go
nosztevőket, csak azért, mert más nézeten vannak és színlelni nem tudnak."

A színlelés vagy a vakfegyelem jellemezte az egyház légkörét X. Pius idején.
Hangadékká az ún. integer katolicizmus képviselői, az integristák váltak. Tevé
kenységüket az egyébként konzervatív Daniel-Rops szerint is az újtól való féle
lem, a tekintélyekre való hivatkozás és a megfélemlítés módszereí jellemezték.

Az egyház, amely magának igényelte a világ erkölcsi, szellemi, eszmei és el
méleti vezetését, gyakorlatban a társadalom perifériájára került. A papneveldék
és velük együtt a papság általános színvonala egyre alacsonyabb lett, a tanárok
és a növendékek kiválasztását a "clergé zél é" követelménye szabta meg. A "pretres
instruits" helyett a "pretres dévots" lett a nevelés és a kiválasztás célja. Az "Acer
bo nimis" enciklika 1905-ben, a hivők nevelése két legfontosabb eszközének a ka
tekizmust és a hitszónoklatot minősítette. Álljon ezúttal válasz helyett Tacitus
egy mondata: "A nagy ékesszólás olyan mínt a láng: ápolásához anyag kell, fel
szításához mozgás, és akkor világít, ha éget."

Nem az egyházon múlott, hogy a kiközösítés, amellyel 1908-ban Loisyt súj
tották, nem vonhatta maga után fizikai, vagy akár szellemi megsemmisítését. Vége
volt annak az időszaknak, amikor még érvényes volt az egyház vonatkozásában is
a. mondás: Roma loeuta est, causa finita est. Ezen az sem változtatott, ho~ 1908
nyarára elkészült X. Pius szobra, amely mint a modernizmus megsemmisítőjét áb
rázolta. Ugyanebben az évben jelölték, majd a rá következő esztendőben megvá
lasztottak a College de France professzorává Loisyt. Megválasztásában többek közt
közrejátszott, hogy 1904-ben romlott Franciaország és a pápaság kapcsolata, majd
1905-ben törvénybe iktatták az egyház és az állam elválasztását. A feltevés, hogy
az állam az egyház világi karjává válhat - és a ralliement koncepciója nem volt
ettől mentes -, a XX. század első évtizedében, összefüggésben a belpolitikai hely
zet alakulásával, a legtöbb európai államban kilátástalanná vált. Loisynak a Col
lege de France-ba való megválasztása ugyanakkor nemcsak politikai, hanem tu
dománypolitikai szempontból is sokatmondó volt, A College de France hivatását
talán legtalálóbban Renan szavaival lehetne jellemezni. Olyan intézményről volt
szó "ou s'enseígnent non les branches des sciences qui sont déja faites. mais
ceUes qui sont en train de se faire". A College de France' a francia szellemi élet
legjobb és legnagyobb hagyományaihoz kívánt hű maradni, amikor alapelvül azt
tekintette, hogy előbb-utóbb az igazság tendenciájának kell érvényesülnie. Ezen a
tendencián nem változtathatott a X. Piustól származó 1910. szeptember l-i kelte
zésű "Sacrarum antístítum" rendelkezés sem; amely a papság számára előírta a
Szent Officium elé való rendelés terhe mellett a .,Lamentabili sine exitu"-ban fel
sorolt és a "Pascendi dominici gregis" által elítélt tévtanok fenntartás nélküli tu
domásulvételét és az azok elleni kíméletlen eszmei küzdelmet.

A maradiság híveinek eszmei egyeduralma elkerülhetetlenül maga után vonta
a reakcíót politikai téren is. Az 1906-ban közzétett "Vehementer nos" enciklika
visszalépést jelentett a "Di.uturnum í llud", az "Immortale Dei", de főleg a "Li
bertas praestantissimum" encíkl íkákhoz viszonyítva, amennyiben a hatalom for-
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rásának és jellegének értelmezésében visszatért a nép szerepe megítélésének leg
konzervatívabb változatához. A nép mint nyáj vezetésre és irányításra szorul 
hangsúlyozza az enciklika -, az egyháznak mindenütt jelen kell lennie, hogy
hívei el ne tévelyedienek. A hivőknek távol kell magukat tartaniok olyan szerve
zettől vagy mozgalomtól, amely nem áll tisztán katolikus alapon, vagy amelyen
belül nem lehet biztosítani az egyház vezető szerepét. Ilyen értelemben foglalt
állást a "Singulari quadam" enciklika 1912-ben, helytelennek minősítvén katolikus
munkásoknak inter-konfesszionális vagy éppenséggel a-konfesszíonális szakszerve
zetekben való részvételét. A klerikalizmus elsorvasztotta, megbénította a katolikus
sajtót is, kivéve az egyház irányításán magát eléggé túltevő németországi Centrum
lapjait. A tájékoztatás terén XIII. Leó idején mutatkozó kedvezőbb irányzat a
továbbiakban megtört. a katolikus sajtó egyre inkább visszatért a régi gyakor
lathoz : nem a világ eseményeiről való -tájékoztatást tekintette elsőrendű felada
tának, hanem az egyházi vezetés politikájának ismertetését, magyarázatát és iga
zolását. A hivatalos Osservatore Romano (1860) még megőrzött bizonyos színvona
lat, de a félhivatalos Cívilta Cattolica (1850) élenjárt a szociális demagógia, köz
tük az antiszemitizmus szításában, Az információ egyoldalúsága, párosulva a do
kumentáció elapadásával, leszűkítette a megismerhető világ képét olyan időpont

ban, amikor az emberiség története egyik legkrrtíkusabb szakaszába érkezett. Agyú
dörgés vetett véget 1870-ben a pápai államnak és pecsételte meg a klerikális
restauráció sorsát. 1914 nyarán az első világháború kitörése kényszerítette az egy
házat eddigi politikája felülvizsgálatára.

*

X. Pius 1914. augusztus 20-án halt meg, utódja, XV. Benedek néven szeptern
ber 30-án foglalta el a pápai trónt. A névválasztás ezúttal sem volt véletlen, hi
szen XIV. Benedek (1740-1758) a XVIII. század derekán a korral számolni igyekvő

egyházfők közé számított. Más történeti körülménvék között ugyan, de ezúttal is
közelgő viharokkal számolva, az új pápa a katolicizmuson belüli, valamint a ka
tolicizmus és a világ kőzti ellentétek áthidalását tekintette feladatának. Ennek
szellemében tette közzé "Ad beatissirni" kezdetű enciklikáját 1914 novemberében
és választotta legközelebbi munkatársául a "conciliazione" érdekében Gasparri
bíborost. A háború menete és következményei uj és minden eddiginél kritikusabb
helyzetet teremtettek az egyház szempontjából különösen Olaszországban. Amidőn

1918 novemberében a Vatikán hozzájárulásával bejelentették a Parti Popolare Ita
liano megalakítását - formális működését csak 1919 januárjában kezdte meg -,
úgy ez nemcsak a "non expedit" elvének és gyakorlatának teljes feladását jelen
tette, hanem a századfordulón elmarasztalt és Murri által kezdeményezett, annak
idején felszámolt kereszténydemokrata mozgalom, illetve párt engedélyezését is.
A PPI programjában, szervezetében stb. magán hordta míndazokat a jegyeket,
amelyeket egykor az egyház alapvető tételeivel összeférhetetlennek minősítettek.

Helyesen és találóan jegyezte meg ezzel kapcsolatban Gramsci. hogy a keresztény
demokrata párt megalakulása olyan jelentőségű volt Olaszországban, mínt annak
idején a reformáció Németországban. Az a tény, hogy önálló, az egyházi vezetéstől

formálisan független és nem felekezeti alapon álló keresztény politikai párt jött
létre,. doktrinális és gyakorlati szempontból új helyzetet teremtett. Igaz, hogy 1870
óta létezett a Centrom formájában alapjában véve felekezeti alapon álló keresztény
párt Németországban, de programjában és főleg gyakorlatában elég nagy mérték
ben függetlenítette magát az egyházi vezetéstőI. A Centrummal kapcsolatos fenn
tartásokat minden esetben enyhítette, hogy a ralliement jegyében eredményesen
töltötte be politikai funkcióit. A Centrum, -arnely nevét 1918 novemberében Keresz
ténydemokrata Néppártra változtatta, nagy szerepet játszott az 1918-1919-es né
metországi forradalmi hullám megtörésében és például szolgálhatott Olaszország
esetében. Franciaországtól eltérően, ahol 1919 novemberében a nemzeti blokk sze
rezte meg a többséget, biztosítékot ígérve a polgári rend védelmében, az egyház
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nem szorgalmazta önálló kereszténypolitikai párt szervezését és megelégedett a
felekezeti alapon álló keresztény szakszervezeti szövetség, a Confédération Francaise
des Travailleurs Chrétiens (CFTC) felállításával.

A PPI létrehozatalát többek közt és nem utolsósorban az olaszországi baloldali
mozgalmaknak, a szocialistáknak és a kommunistáknak az ellensúlyozása indo
kolta, de helytelen lenne a Néppárt létrejöttében csupán manővert látni. A Nép
párt megszületése annak a jele volt, hogy a katolikus közvélemény jelentős része
nem tud és nem akar beilleszkedni a ralliement körülményei közé, és összefüg
gésben az általános helyzettel egy része demokratikus, sőt szocialista alternatíva
'útját keresi. Ez a tendencia, illetve ennek veszélye nem maradt rejtve az egy
házi vezetés előtt, amely a Mussolini irányításával szerveződő fasiszta mozgalom
ban és annak vezetésével létrehozandó széles körű politikai csoportosulásban látta
az olaszországi kibontakozás útját. A Vatikán és a fasiszta mozgalorn közötti köze
ledés már 1921-ben megkezdődött, de határozottabb jelleget csak az új pápa, XI.
Pius 1922 februárjában történt megválasztásával öltött. XI. Piusnak nagy szerepe
volt abban, hogy míután a fasiszták 1922 októberében államcsínyt hajtottak végre,
a Mussolíni vezetése alatt megalakuló koalíciós kormányban részt vettek a Nép
párt képviselői is. Amikor 1923-1924 folyamán, de főleg a szocialista Matteotti
meggyilkolásával kapcsolatban erősödött a Néppárton belül a baloldali és az el-:
lenzéki mozgalmakkal való együttműködés gondolata, XI. Pius sietve közbelépett.
A Néppárt sorsa megpecsételődött 1925-1926-ban: alapítója és vezetője, Sturzo
emlgrációba kényszerült, mások, így például de Gasparri a belső emigráció útját
választották. Az állam és az egyház közötti munkamegosztás elvi feltételeivel a
még 1922 decemberében közzétett "Ubi arcano" enciklika foglalkozott. A Parti
Popolare Italiano elsorvasztásával párhuzamosan nőtt az egyházi ellenőrzés és
irányítás alatt álló "Actio Catholica" jelentősége - a társadalmi tevékenységek
nek a politikai tevékenységektől való elválasztása, a demokráciának demofiliává,
a kereszténydemokráciának katolikus akcióvá szűkítése jegyében. A ralliement új
és minden eddiginél retrográdabb változatáról volt szó, a fasiszta rendszerhez
való illeszkedést, sőt annak szerves részévé válását kívánta szolgální az 1933 nya
rán a hitleri Németországgal kötött konkordátum is .

...

A fasizmus mint tekintélyuralmi rendszer és a hivatásrendi állam megvaló
sítója egyre nagyobb megértésre talált a Vatikánban, különösen azután, hogy 1930
ban Gasparri államtitkár utóda Pacelli bíboros lett. A politikai és társadalmi te
vékenységek elhatárolása menetközben egyre több akadályba ütközött, a problé
mákat és a velük kapcsolatos nézeteltéréseket, sőt esetenkint szakítással fenye
gető konfliktusokat jelezte az olasz helyzettel kapcsolatban kiadott "Non abbiamo
bisogno" enciklika 1931-ben, majd a német katolicizmus helyzetével foglalkozó "Mit
brennender Sorge" enciklika 1937-ben. Hogy egyik esetben sem volt szó a fa
sizmusnak mint rendszernek elítéléséről, erre egyrészt utalásokat tartalmaz mínd
két enciklika, másrészt fényt vet Pacelli vatikáni államtitkárnak 1937. április 30-án
Bergenhez. a vatikáni német követhez intézett levele. Előzményeihez tartozott a
német kormány 1937. április 12-i jegyzéke, amely az "1933-ban megkötött konkordá
tum megsértésének és a kommunizmus elleni közös küzdelem megtagadásának
minősítette az 1937. március 14-én közzétett "Mit brennender Sorge" enciklikát.
A német aggodalmakkal, sőt vádakkal kapcsolatban Pacelli szükségesnek tartotta
leszögezni, hogy alaptalan és helytelen az a feltevés, hogy a németországi kateli
kus egyház helyzetével foglalkozó enciklikát rosszindulat sugallta volna. A né
hány nappal később, 1937. március 19-én közzetett és a kommunizmus elítélését
tartalmazó "Divini redemptoris" enciklika - Pacelli szerint - éppen azt tanú
sította, hogya Vatikán és Németország közös fronton harcolnak. A Vatikán 
hangzik a levél - míndíg nagyra becsülte azt a kűzdelrnet, amelyet a nemzeti
szocializmus Németországban oly sikeresen megvívott. Éppen a kommunizmus el
leni együttes harc érdeke kívánja meg Pacelli szerint, hogy az egyháznak Német-
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országban is biztosítsák azt a hagyományos szerepet és vele együtt a kellő hatás
kört és tevékenységi lehetőséget, amelyet évszázadok folyamán a tévtanok elleni
kűzdelemben betöltött.

Pacelli bíborosnak 1939 márciusában pápává történt választásával majdnem
teljessé vált a hivatalos egyház elkötelezettsége a legreakciósabb politikai irányza
tok és társadalmi rendszerek mellett. A névválasztás ezúttal sem volt véletlen,
XII. Pius hasonló nevű elődei nyomában kívánt járni, és ebből a szempontból ta
lán sohasem volt olyan biztató a helyzet, főleg ami az államnak mint az egyház
világi karjának az igénybevételét illeti, mint a harmincas évek vége felé. Német
országban, Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában a fizikai megsemmisí
téstől a szellemi életből való kizárásig széles volt a skála. Franciaországban a fo
kozatos jobbratolódás segítette elő XII. Pius fellépését az egyház által már meg- ,
semmisítettnek vélt, de a harmincas években szellemi és politikai téren egyaránt
újjáéledő modernizmus ellen. A második világháború küszöbén Teilhard de Char
din írásai a pápai tilalom folytán csak sokszorosítva és titokban forogtak a kato
Iikus értelmiségiek körében. A haladó katolikus irányzatok érdeklődest és rokon
szenvet mutattak a népfrontmozgalmak irányában. Ebben szerepe volt annak" hogy
a munkáspártok :és a szakszervezetek szakítottak korábbi leegyszerűsítő, a vallás,
az egyház, a hivők problematikáját sematikusan megítélő szernlélettel, Figyelemre
méltó volt ebből a szempontból a Francia Kommunista Párt számos megnyilat
kozása és kezdeményezése.

•
A második világháború szörnyű éveire, drága áron szerzett tapasztalatokra

volt sajnos szükség, hogy a tanulságok levonásával, ha későn is, de még idejében
létrejöjjön katolikusok részvételével az idegen megszállók és fasizmus ellen küzdők

összefogása. A "Quadragesimo anno"-nak és "Divini Redemptoris"-nak a szocia
listákkal, de főleg a kommunistákkal való együttműködésre vonatkozó tilalmait
maga az élet helyezte hatályon kívül. Nagyon is esedékessé vált a Vatikán eddigi
politikájának alapos felülvizsgálata nemcsak a múlt tanulságainak, hanem a jelen
követelményeinek figyelembevételével is. A háború utolsó éveiben kedvező for
dulat jelei mutatkoztak, érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni az 1943-ban meg
jelent "Divino afflante" enciklikát, amelynek előkészítésében nagy szerepet ját
szott Bea bíboros. A régi és az új harcában végül is azonban a XII. Pius által
képviselt konzervatív, sőt reakciós irányzat kerekedett felül, és 1947-től kezdve,
összefüggésben a hidegháborúval, egyre merevebbé vált az egyház magatartása. A
Szent Officiumnak 1949 júliusában közzétett rendelete megtiltotta a kommunistá
nak tekinthető szervezetekkel való kapcsolatot. A kapcsolatok körét XII. Pius szű

kebbre vonta más vonatkozásban is, így például a kereszténység fogalmának ér
telmezésével. Az első világháború folyamán, de főleg azután újból jelentkezett a
XIII. Leó által bátorított, X. Pius részéről viszont ismét elítélt, majd XV. Bene
dek által elfogadhatónak tartott ökumenizmus. A keresztény egyházak közöttí meg
békülés lehetetlen volt olyan dialógus nélkül, amely feltételezi a párbeszédet
folytatók egyenlő helyzetét, nem zárja ki eleve a tévedések lehetőséget, Illetve az
igazság megközelítésének eltérő útjait. Mindez viszont kérdésessé tette volna azt
a tételt, hogy a katolikus egyház az igazság egyedüli letéteményese, és fejének,
illetve az egyházi elöljáróknak mindenki feltétlen engedelmességgel tartozik. XI.
Pius 1928-ban a "Mortalium animos" enciklikában eretnekségnek nyilvánította az
ökumenizmust és elítélő véleményét 1931-ben a "Lux veritatis"-ban még hang
súlvezettabban megismételte. A pápa nem zárkózott el a keresztény egység helyre
állításának gondolata elől, de ezt nem a pánkereszténységnek bélyegzett pluraliz
mus, hanem Róma vezető szerepének feltétlen elismerése alapján tartotta meg
valósíthatónak.

A klerikalizáIódás újjáéledését jelezte az ökumenizmus elleni állásfoglalás
1948-ban. XII. Pius türclrnetlensége egyre több nehézséget teremtett a második
világháború után ínter-konfesszionálís, sőt a-konfesszionális alapra helyezkedő

katolikus pártok. így például az olaszországi Kereszténydemokrata Párt, a francia-
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országí Mouve ment Républicain Populaíre (MRP), vagy a németországi Christlich
demokratische Union (CDU) számára. A katolikus pártok és a keresztény szakszer
vezetek .problémáit csak szaporította az a' fokozódó értetlenség, amelyet XII. Pius a
társadalmi kérdésekkel kapcsolatban tanúsított. A második világháború után a
Iegjelentősebb katolikus pártok egyrészt a tömegbázisukban végbement változás,
másrészt a szocialísta, de főleg a kommunista pártok ellensúlyozása érdekében
korszerű vagy legalábbis a múlthoz viszonyítva korszerűbb alternatívát kívántak
jelenteni a dolgozó rétegek, sőt a munkásosztály számára is. A proletariátusnak
az egyháztól való eltávolodására illetékes körökben már korábban felfigyeltek.
Altalában kedvezőtlen jelenségnek tekintették, hogy a kereszténység, amely mint
városi mozgalom indult - ennek nyomait őrzi a latin eredetű pogány szó is -,
a XIX. és XX. században egyre inkább az elmaradott vidékekre, a perifériára
szorult. A helyzet javulását nem segíthétte elő, hogy alig néhány évvel a máso
dik világháború befejezése után a legjelentősebb katolikus pártok egyre konzer
vatívabbá váltak és hátat fordítottak annak a programnak. amelyet az ellenállás
idején szocialistákkal és kommunistákkal együtt hirdettek meg. Az ellenállási moz
galmák célkitűzései - elég ezzel kapcsolatban utalni a Comité National de la Hé
sístance 1944 márciusában elfogadott programjára - túlmutattak a polgári tár
sadalom keretein. Nemcsak az MRP és a Kereszténydemokrata Párt, hanem a
nyugati hatalmak által megszállt németországi zónákban a CDU célkitűzései is
elég messzemenőek voltak. A CD U-nak 1947 februárjában Ahlenben elfogadott
programja, majd az 1949 júliusában a bochumi Katholikentag egyes határozatai

. viszont már hamarosan túlzóknak tűntek a CDU vezetése és a Vatikán számára.
Következménye az lett, hogy az ahlení programot a CDU 1949. július 15-én Düs
seldorfban elfogadott új programja alaposan megnyirbálta, a bochumi tételeket
pedig maga XII. Pius pápa igazította helyre 1950. június :3-án tartott beszédében.
A kereszténydemokrata pártok baloldala és a keresztény szakszervezetek többsége
részéről követelt co-gestio elvét és gyakorlatát a Vatikán elfogadhatatlannak rní
nősítette. XII. Pius továbbra is kitartott a "Rerum novarum"-ban, de főleg a
"Quadragesimo annov-ban körvonalazott hivatásrendi társadalom koncepciója mel
lett. A társadalmi munkamegosztásnak viszont az a fajtája, amelyet Pál apostol
javasolt a korinthusbeliekhez intézett első levele 12. részében, nemcsak anakronisz
tíkussá vált a XX. században, hanem nagyon is rossz emlékezetűvé, hiszen oly
'Sok rokon vonást mutatott a fasizmus olasz, német és spanyol változataival, mín
tául szolgált az osztrák kleríkofasizmusnak, Belgiumban pedig a Jesus Rex elne
vezésű szélsőjobboldali és háború alatt a német megszállókkal együttműködő ún.
rexista mozgalomnak,

A co-gestío elve elutasításának a motívumai szempontjából tanulságos az
1947-es "Mediator Dei et hominum" és a liturgiával foglalkozó enciklika. Az en
cíklíka elutasította a koncelebráció elvét,* mert az egyet jelentett volna annak az
elismerésével, hogy maga a nép bír papi hatalommal és a pap csak a nép meg
bízottaként cselekszik. A liturgia szigorúan hierarchikus rendet írt elő és mintául
kíván szolgální a társadalom vonatkozásában is. XII. Pius az egyház képére akarta
formálni a világot. Az új tévtanokat, köztük az evolúció elméletét és vele együtt,

"A koncelebráció értelmezése aJZ encikliJka szcrtru: "Abból azonban, hogy a hívek részt
vesznek az eucharfsetíjous áldozatban, még nem következik, hogy papi hatalommal bírnak.
Feltétlenül szükséges, hogy ezt világosan megértessétek a reátok bízottakkal. Vannak ugyanis
ma olyanolk, Tisztelendő Testvérek, aJldk visszatérnek rég elítélt tévtanokhoz és azt ta
nítjáJk, hog~' a'z Uj szövetségben a Pfllpi hatalom rnínden .keresztény hívöt megillet: azt is állít
ják. hogy JézusmaJk az iUtO[sÓ vacsorán adott parancsa az egész EgY'házra közvetjerrül sq.áJlt
át, hogy megcselekedf ék azt, arndt Ö cselekedett, és csak később 'keletkezett a papi híc
raretna. E.zért úgy vélekednek, hogy maga a nép bír papi haltalOlffimal, és a pa·pcsak a
nép megbízásából eselekszíík. Ügy képzelik tenat. hogy a szentmiseáLdiozaJt a szö szoros ér
telmében vett egvütt-bernutatás (concelebratío) révén jön létre, és kfváU18.tosabbnaJk vélik.
hogy a pap a hívek seregével együtt »koncelebrátjon«, sernmínt hogyk,ülötn mutassa be
az áldozatot a nép jelenléte nélkü!." (Mediator Dei et hominum, 43. O., 80-81. rész. Szent
István 'I'ársulat, 1946\



bár neveket nem említve, Teilhard de Chardint is elítélő "Humani generis" encik
lika 1950-ben, majd X. Pius szentté avatása négy évvel később színtén ennek a
jele volt.

•
A szakadék az egyház és a világ között nőtt és vele együtt a nézeteltérések az

egyházon belül a maradiság és a haladás erői között. A kleríkalizálás -, és eb
ből a szempontból az ötvenes évek első felében figyelmeztetést kellett, hogy je
lentsen az olaszországi belpolitikai fejlődés általában, a Kereszténydemokrata Párt
helyzete különösen - a második világháború után létrejött kereszténydemokrata
mozgalorn létét fenyegette. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a visszalépés az egy
háznak a világtól való teljes elszígetelődését, a megrekedés vagy késlekedés pedig
a bomlás folyamatát gyorsítja, A fordulat mégiscsak XII. Pius halálával és az
új pápa, XXIII. János megválasztásával következett be 195B-ban. A II. vatikáni
zsinat összehívásának a bejelentése 1959-ben az aggiornamento jegyében annak a
felismerését és beismerését jelentette, hogy az egyház és a világ közötti eltávo
lodás okai nem a világban, hanem elsősorban az egyházban keresendők. Az inter
konfesszlonalizmus, sőt a-konfesszíonalízmus, az ökumenizmus annak az elvnek a
tudomásulvétele, hogy a hatalom nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé halad,
hogy a hatalom nem természetfeletti, hanem gazdasági, társadalmi és politikai té
nyezőkre vezethető vissza, a gazdasági, a társadalmi és kulturálís egyenlőség, ál
talában az emberi szabadságjogok követelménye, az evolúció elmélete és a tör
téneti szemlélet, az intézmények mulandóságának és az igazságok relatívitásának
a gondolata, a nép, mínt a történelem felelős és nagykorú formálója, az élet mín
den területére - az egyházat is beleértve - kiterjedő demokrácia igénye stb.
egyenként olyan elemeket jelentettek, amelyekkel a történelem folyamán nem
először kellett megbirkóznia az egyháznak, de ezúttal mennyíségíleg és mínőségí

leg új helyzetet teremtettek. Nem maradt más hátra, és ez lett a. II. vatikáni
zsinat egyik és talán legfontosabb indítéka: a bomlás okait a megújulás ténye
zőjévé alakítani. Erre a történeti jellegű vállalkozásra csak történeti aspektusában
kerülhetett sor: tudomásul kellett venni, hogy lezárult, méghozzá visszahozhatat
lanul egy egész időszak: a konstantínusi éra. Hosszabb ideig tartott, mint János
apostol feltételezte, de nem lett örök, s ami a legfontosabb, nem jelentette az
utolsó szót. Az új pápa névválasztása .éppen ezért nem tekinthető esetlegesnek, és
XXIII. János kezdeményezése természetszerűleg ki kellett, hogy váltsa azoknak az
aggályait és fenntartásait, akik a parttalan kereszténység újabb változatától fél
tették az egyházat. XXIII. János szélesre tárta a kapukat a világ felé, tanul
ságos ebből a szempontból összevetni az 1963-ban közzétett "Pacem in terris" en
ciklika elöljáró szavait a két évvel korábban közzetett "Mater et magistra" című

enciklikájának, vagy éppenséggel elődei enciklikáinak elöljáró szavaival. Az 1962
ben összeülő II. vatikáni zsinat vitái és az egyház sorsa szempontjából jelentős

határozatok elfogadásának körülményei is mutatták, hogy mílyen nagy és nehéz
feladatra vállalkozott XXIII. János pápa. XXIII. János elhalálozása 1963-ban és
utódjának, VI. Pálnak a pápai trónra lépése, nem törte meg a történelmi jelentő

ségű kezdeményezés útját, de nem is jelenthette töretlen folytatását. A névválasz
tás ezúttal sem volt véletlen, jelezte, hogy az elkerü1hetetlenné vált oldást olyan
új kötéssel kívánják ellensúlyozni, amely biztosítja a látható egyház elvi, elméleti
és szervezeti alapjait. Oldás és kötés, János és Pál, ennek a kettősségnek, illetve
variációnak a jegyében folytatta, majd zárta le munkáját a II. vatikáni zsinat
1965 végén. János és Pál a történelemhez való csatlakozásnak egy-egy, de nem
egyazon útját jelképezte. Ha figyelembe vesszük, hogy még szép számban vannak
az ortodoxiának és a maradiságnak, a konzervativizmusnak és a reakciónak hívei,
úgy nem kérdéses, hogy az aggiornamento sorsa még nem dőlt el. Egy biztos: nem
járhat sikerrel, ha végül is a ralliement valamilyen változatává válna.



DOROMBY KÁROLY

I KERESZTÉNY páRTOK MINT DZ EVANGÉLIUMI
ÜDVÖSSÉGÜZENET FÉLREÉRTÉSÉNEK TERMÉKEI

A fenti címmel kapcsolatban mindjárt elöljáróban állapítsuk meg, hogy az
említett félreértésről természetesen csak akkor van szó, ha egy úgynevezett ke
resztény pártot abban a tudatban és azzal a szándékkal alapítottak, hogy hir
detője vagy éppen képviselője lesz ennek az üdvösségüzenetnek. Ha azonban ez
a tudat és ez a szándék nincs jelen - és a mai ún. keresztény pártok esetében
általában többnyire ez az eset -, akkor már csak a "keresztény" jelző félreérthető

használatáról beszélhetünk. Ezzel azonban már benne is vagyunk a probléma kel
lős közepeben. Ha ugyanis vitatjuk a jelző használatának jogosságát, akkor aka
ratlanul is már ezeknek a pártoknak létjogosultságát vitat juk. Hiszen ezek a pár
tok mégiscsak arra hivatkoznak, hogy - ha nem is a szó szoros értelmében vett
hirdetői az evangéliumnak -, a keresztényeszmevilágot képviselik a társadalom
ban és a politikai életben, és ezeket az eszméket igyekeznek érvényre juttatni. A
kérdés tehát, amelyre válaszolnunk kell, hogy vajon az evangéliumokból és egy
általán a keresztény tanításból levezethetők-e olyan államot alkotó vagy társa
dalmi eszmék, amelyeknek a politikai életen belül pártszerű képviseletre van szük
ségük, Amennyiben pedig az erre a kérdésre adandó válaszunk tagadó lenne, ak
kor az ebből következő további kérdésre kell feleletet keresnünk, nevezetesen
arra, hogy az ilyen jellegű pártok létezése a keresztény üdvösségüzenet szempont
jából hasznos, közömbös vagy káros-e. A harmadik kérdés tárgykörünkön belül:
vajon az evangélium és egyáltalán Krisztus tanítása tartalmaz-e az üdvtörténetin
kívül valamilyen konkrét társadalmi és politikai megbízatást is, mint ahogy azt
néhány teológus, különösen élesen Johann Baptiste Metz állítja.

Minthogy azonban a keresztény pártok nem egy elméleti gondolatsor eredmé
nyeképpen jöttek létre, hanem sokkal inkább egy történeti fejlődés termékei,
vessünk előbb egy pillantást erre a fejlődésre.

A gondolat, hogy a kereszténység és az egyház számára is biztosítani kell a
pártszerű képviseletet, majdnem olyan régi, mint az egyéb pártok kialakulása a
polgári parlamentekben a múlt század· középén. A gondolat nem a hivatalos egy
házi vezetőség köreiből eredt. A hivatalos, intézményesült egyház akkoriban már
régóta úgy érezte, hogy védekező pozícióba szorították, Az önvédelem szükséges
ségének ez az újkor kezdete óta jelentkező érzése, amelyet a reformáció, a föl
világosodás és a természettudományok gyors fejlődese okozott, csak még inkább
fokozódott a győzedelmes polgári forradalmak és az azokból folyó általános sze
kularizáció után. Egy olyan tekintélyi és monarchisztíkus szellemű szervezet szá
mára, mint az egyház, egyszerűen fölháborítóak voltak a francia forradalom jel
szavai: szabadság, egyenlőség, testvériség. Xll. Pius pápa volt az első pápa, aki
egy alkalommal egyik beszédében habozva kiejtette őket. A múlt század köze
pének egyháza alig tudott valami elvetendőbbet elképzelni, mint a liberalizmus
szabadságeszméit. amelyet személyes szabadságjogokról. szabad vélemény-nyilvá
nításról és a minden embert megillető egyforma jogokról beszéltek. Közismert tény,
hogy XVI. Gergely pápa Mirari vos kezdetű enciklikájában azzal az indoklással
ítélte el a szabad vélemény-nyilvánítást, hogy képtelen dolog lenne a tévedésnek
ugyanolyan jogokat biztositani, mint amilyeneket az igazság élvez. És több mint
száz évig tartott, míg Bea bíboros egy Németországban tartott előadása során az
zal az egyszerű formulával bizonyította be ennek a tételnek tarthatatlanságát,
hogy a tévedés és az igazság elvont fogalmak, és ezáltal nem is lehetnek jog hor
dozói. Jog hordozója mindig csak a személy lehet, és a személynek joga van
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ahhoz, hogy tévedjen. Azt is tudjuk, hogy ezt a nagyon is magától értetődő gon
dolatsort még a II. vatikáni zsinaton is csak nehézségek árán sikerült érvényre
juttatni.

Az egyház tehát nyílt ellenzékiségben állt a polgári liberalizmussal szemben.
Ugyanakkor azonban jelentkezett egy másik ellenzék is, amely nem annyira ezek
ellen a szabadságeszmék ellen, mint inkább a korlátlan individuális szabadság
alapelvére felépülő kapitalista gazdasági struktura ellen lázadt feL Ezt az ellen
zéki rnozgalmat 1832 óta a francia Pierre Leroux nyomán szocíalízmusnak hívták.
Később, l848-ban keletkezett Angliában az első mozgalom, amely kommunistának
vallotta magát, és amelynek felkérésére l848-ban Marx Károly megírta a Kom
munista Kiáltványt. Ezek az első szocialista eszmék és különösen a bennük fel
lépő szolidaritási gondolatok katolikus körükben is visszhangra találtak. Nem volt
ebben semmi csodálni való, mínthogy az efféle gondolatoknak az őskeresztény

közösségak óta régi hagyományuk volt a keresztény világban. Mindenesetre Marx,
a szocializmus első realista teoretikusa, elméletét és mozgalmát tökéletesen val
lástalan, sőt vallásellenes alapokra helyezte, mínthogy az ő szemléletében az egy
ház az uralkodó kizsákmányoló osztályok támogatójának és szövetségesének szere
pében tűnt fel. Ma hajlunk arra a nézetre, hogy bírálata nem annyira a vallás
nak, mint inkább a hit ídeologízált formáinak szólt. E pillanatban azonban nem
ez a döntő kérdés számunkra. Döntő az a tény, hogy az egyház akkor a társa
dalmi eszmék terén hamarosan szinte kiúttalan helyzetbe került. Az egyik olda
lon, úgy érezte, harcolnia kell a liberalizmus eszméi ellen, mert azt gyanította,
hogy tekintélyen alapuló tanrendszerét fenyegeti onnan veszély. A másik oldalon
ott voltak a munkásság szociálís törekvései, amelyeket erkölcsileg nehéz lett volna
nem helyeselni, míg viszont a szocialista mozgalom materialista világnézeti alap
jait el kellett ítélnie. Ebből a szellemi és társadalmi helyzetből nőttek ki azok a
keresztény szociális mozgalmak, amelyekből azután a későbbi keresztény pártok
kifejlődtek.

És itt álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk meg a XIX. század egyház
történetének egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Wilhelm Emanuel Kettele1Től, Mainz
város egykori püspökéről. A korabeli kereszténység egyik prófétai szelleme le
hetett volna, ha az egyház akkori szellemi és lelki állapota, valamint a szárma
zásából következő osztálytudat (gróf volt), tehát - mint ma mondanánk - a tu
datot korlátozó szociológiai adottságok nem akadályozták volna meg ebben. Sorsa
és élete folyása is voltaképpen jellemző egész egyházára, amely egy túlhaladott
eszmevilághoz való görcsös ragaszkodása révén mint intézmény a történelem szé
lére szorult.

Ketteler, aki l8lI-ben született, előbb jogot tanult, hogy azután a papi hiva
tást válassza. A mainzi dóm esperese lett és a mainzi első Katholiken Tagon (ka
tolikus nagygyűlés) mondott beszédével keltette az első feltűnést, majd l848-ban
a mainzi dómban tartott hat adventi prédikációja hívta fel rá a figyelmet. Ez
a megjelenési éve a Kommunista KiáUványnak, és meglepő. hogy aszociális kér
dések megítélésénél Ketteler mennyíre a Marxéhoz hasonló eredményekre jut. Ez
a párhuzam később megismétlődik. l864-ben, tehát három évvel Marx Tőkéjének

megjelenése előtt jelent meg Ketteler könyve, A munkáskérdés és a 'kereszténység,
amelyben ismét sok tekintetben a Marxéhoz hasonló felismerésekre jut, csak a
kiindulópontj ukban és céljukban van alapvető különbség, Marx a társadalmi és
gazdasági struktúra alapvető megváltoztatásának szükségességét hirdeti, amit for
radalommal kell elérni. Ketteler "az újkori gazdasági helyzetet, amely erkölcsileg
lehetetlenné teszi a keresztény kötelességek teljesítését", a karitativ tevékenység
intenzívebbé tételével akarja megjavítani; bár később, az l869-ben kelt híres fuldai
referátumában ő is felállítja a szociális törvényhozás követelményét. Mindezt azon
ban paternalista pozícióból teszi és azzal a céllal, hogya munkásságot a libera
lizmus és szocializmus káros befolyásától megóvja. Közismert az a szerep, ame
lyet Ketteler püspök az L vatikáni zsinaton játszott: a tévedhetetlenségi dogma
definíciójának ellenzékéhez tartozott és térden állva könyörgött IX. Pius papának,
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tekintsenek el ettől a definíciótóL Később Ketteler belebonyolódott a politikába,.
€gyik vezetője lett az 1870-ben újjáalapított katolikus Centrum pártnak és a kul
túrharc során egyik fő ellenfele volt Bismarcknak. A szocíálís problémákkal nem
foglalkozott többé, kezdeményezései csak fl Kolping-egyletek formájában éltek
még egy darabig.

·Ugyanezek voltak a jellegzetességei a más európai országokban megindult, ka
tolikus szociálís mozgalorn vagy keresztény párt alapítására Irányuló kezdeménye
zéseknek, Ezek az első valágháborúig úgyszólván kízárólag defenzív jellegűek vol
tak. Egyszerre kívántak harcolni a liberalizmus és a szocíahzmus ellen. Jellemzó
például, hogy Magyarországon az 1907-ben alapított Keresztényseociaíísta Párt ab
ból a mozgalomból nőtt ki, amelynek keretében katolikus diákok a XIX. század
.utolsó évtizedében a polgári anyakönyvvezetés bevezetése ellen tűntettek.

Erdekes jelenség volt, hogy noha az akkori keresztény pártok a közéletben
voltaképpen keresztény érdekekért harcoltak, a hierarchia mégis gyanakvással néz
te őket. Akár a polgári oldalon álltak, mint például az osztrák Néppárt, akár azoa
igyekeztek, hogya szocialista mozgalom vitorláiból fogják ki a szelet, mint például
az olasz kereszténydemokrata mozgalom, vagy a francia katolikus szakszervezeti
rnozgalom, míndig abba a gyanúba keveredtek, hogy valamiféle engedményt tettek
a liberális vagy szocialista eszméknek. Ezért ezek a pártok olykor olyan nevet
választottak, amelyben a kereszténység vagy egyház szó nem fordult elő (Centrum.
Néppárt), hogy ne álljanak annyira szoros hierarchikus ellenőrzés alatt. Az emli
tett kezdeményezésekre vonatkozott XIII. Leó pápa Graves de communi encikli
kája, amelyben arra figyelmeztetett, hogy az ún. kereszténydemokrácía semmiképp
sem jelentheti a tekintélyi elv tagadását, vagy bármifajta engedményt a köztár
sasági államforma vagy a szocializmus irányában. X. Pius pedig mínden olyan
keresztény jellegű szervezkedést tilosnak nyilvánított, amely nem áll közvetlenül
a püspökök ellenőrzése alatt.

Azért néhány büntető intézkedéstől eltekintve -- (az olasz Democrazia Cristia1UJ
túl radikális papvezetőjét. Romolo Murrit kiközösítették), - a hierarchia egyre
inkább eltűrte a keresztény pártok tevékenységet, mínthogy - a dolgok ilyen
állása mellett - még mindíg a "kisebb rosszat" jelentették. A legnehezebb hely
zetben egyébként az olaszok voltak, minthogy az olasz államot a Szentszék nem
ismerte el, és a katolikusoknak kiközösítés terhe mellett tilos volt bármiféle állami
hivatalt elfogadniuk. Németországban és Ausztriában ezzel szemben a Centrum és
a Néppárt kormányzó pártokká nőttek ki, és ez magában rejtette a lehetőséget.

hogy az egyház vísszaszerezhetí régebbi társadalmi befolyását és hatalmát.

Az első világháboru jelentette az újabbkori történet legnagyobb cezúraját. Ez
a négy vagy öt év mindent, ami azelőtt értékesnek számított, elsöpört. Vége sza
kadt a polgári idillnek és a vele kapcsolatos optimizmusnak is. A XIX. század
második felében még míndenütt hatalmas liberális pártok eltűntek a politikai
küzdőtérről, vagy teljesen elveszítették jelentőségüket. A korlátlan haladásba ve
tett polgári hit halálos csapást szenvedett. De az egész társadalmi struktura is
alapjában megrázkódott. A legmélyrehatóbb változásokra került sor. A cári Orosz
országban, ahol a szociális feszültség a legnagyobb volt, a kommunista forradalom
győzött és hihetetlen keménységgel látott hozzá egy új társadalom felépítéséhez,
amelyből mindent könyörtelenül kiiktatott, amit a Ieudális vagy polgári osztálytár
sadalom maradványának tekintett. Ugyanez a forradalom Magyarországon is győ

zedelmeskedett, öthónapos fennállás után azonban leverték, és az ún. "keresztény
kurzus" követte, amelynek természetesen semmi köze sem volt a kereszténység
hez. Egyébként azért nevezte kereszténynek magát, mert erősen antiszemita [ellegű

volt. A "jóérzésű", konzervatív és nacionalista érzelmű polgár számára a libera
lizmus és a szocializmus egyaránt "zsidó ügynek" számított; rnínt ilyent idegen
és kozmopolita dolognak tartották. Az akkori antiszemitizmus azonban, amely mtatt
az egész korabeli világsajtóban támadták Magyarországot, nem állt faji alapon.
Inkább annak az antiszemitizmusnak szellemi örököse volt, amelyet Lueger ausztriai
Néppartja képviselt.
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Szocialista jellegl1 forradalmi kísérletek másutt is történtek, a polgárságnak
azonban még volt ereje ahhoz, hogy leverje öket. Ahhoz viszont már nem volt
többé ereje, hogya régi társadalmi rendet visszaállítsa. A tanácstalanság, az. em
berek belső bizonytalansága egész társadalmakat tett az Ideológíákra hajlamossá.
Világnézeti tartást, szervezett biztonságot kerestek az emberek és úgy érezték, hogy
az ideológiailag élesen profilírozott csoportosulásoknál találják meg ezeket, különö
sen ha ezek a csoportosulások értették a módját, hogya szocíálís frazeológíát túl
hangsúlyozott nacionalizmussal keverjék. Igy sikerült hatalomra jutnia a fasiz
musnak Olaszországban, a nemzeti szocializmusnak Németországban. Az ideológiai
polarizáció azonban más országokban is megfigyelhető volt. A két világháború kö
zött eltelt húsz évet tehát az ideológiai harcok korszakának nevezhetjük.

A keresztény pártok ebben az időben elveszítették jelentőségüket. Követőik

.ek egy tekintélyes részét a szélsőjobboldali pártok szívták fel. És ahol ezek a
szélsőjobboldali pártok hatalomra jutottak (Olaszországban, Németországban és
Spanyolországban), szísztematíkusan felőrölték a keresztény pártalakulatokat. Csak
Ausztriában tudott a Néppárt kormányzóképes pártként az Anschlussíg fönnma
radni. A hivatalos egyház, amely, mint említettük, kezdettől fogva bizalmatlan
volt a keresztény pártokkal szemben, ebben az időben tovább lazította hozzájuk
fűződő kapcsolatait. Ebben egy érdekes jelenség is közrejátszott, Felfedezték, hogy
a pápai állam és az ahhoz kapcsolódó világi hatalom elveszítése valójában nagy
lehetőséget rejt magában a régi pozíciók visszaszerzésére. Ez volt a pápai diplo
mácia kiépítésének korszaka, a sorozatosan megkötött konkordátumoké és a la
teráni szerződéseké,

A II. világháború után újjáéledtek a kereszténypártok. Úgyszólván mindenütt
Európában kormányképes politikai alakulatokként jelennek meg. Még Franciaor
szágban is létrejött egy meglehetősen erős ilyen szellemű párt, noha ott azelőtt

ilyesmi sohasem volt, és a francia püspöki kar még a harmincas években közös
pásztorlevélbenfoglalt állást egy keresztény párt alapításával szemben. Ezt az ál
lásfoglalást akkor azzal indokolták, hogy az egyház küldetésének egyetemes vol
tával nem egyeztethető össze, hogy ezt a küldetést egy párt hordozza, továbbá
fennáll az a veszély is, hogy ezt a pártot nolens volens az egyházzal azonosítják,
ami az egyház számára kedvezőtlen következtetésekhez vezethet. Az új életre kelt
keresztény pártok mindenütt a polgári jobboldal képviselői lettek, amellyel szem
ben míndenütt szocialista vagy kommunista pártok állnak a politikai aréna másik
oldalán.

A keresztény pártok történetének már ebből a vázlatszerű áttekintéséből is
}-átható, ami ennek a történetnek rendszeres földolgozása esetén még élesebben
kitl1nnék. Nevezetesen az, hogy bármilyen sokat beszélünk is ezekről a pártokról,
pártszerű alakulatokról vagy kezdeményezésekről, sok szó esik majd politikai ha
talmi harcokról, társadalmi problémákról, de csak nagyon kevés - ha ugyan egy
általán esik - Krisztus üdvösségüzenetéről, vagyis arról, amiről az evangéliumok
szólnak. A'z egyházról már inkább esik szó, de úgy, mint intézményről, amelynek
mint ilyennek kell fennmaradnia. A múlt század keresztényszociális kezdeménye
zéseinek tragíkuma, hogy még legnagyszerűbb képviselői is, mínt például Ketteler,
mindig csak az egyházat és nem az embereket tartották szem előtt. A legfőbb

gond míndíg az volt, hogy a munkásságot megóvják az ellenséges befolyásoktól és
megtartsák az egyház számára, nem pedig az, hogy az egyes emberen a maga
gazdasági ínségében segítsenek. Jellemző erre a mentalításra, hogy noha az ún.
szocíálís enciklikák - bár míndenkor a tényleges követelmények mögött sántikálva
- bizonyos szocíálís vívmányokat jóváhagytak, az egyház saját köreiben ezekből

semmi sem került megvalósításra. Egyházi intézmények alkalmazottai számára
mindig ismeretlen fogalom volt a munkaszerződés és tilos volt a szakszervezeti
tagság.

Ebből persze nem következik az, hogy a régebbi keresztény pártok Iétjogosult
ságát bizonyította volna, ha egy valódi szociális programot hatékonyabban és leg
alább a saját házunk táján - tehát az egyházi körökön belül - végre tudtak volna
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hájtani. Annál kevésbé, mert szociális konfliktusok aligha lesznek valaha is meg
öldhatók egyházi mentalitással és egyházi szervezetek közreműködésével. Az egy
házi emberek és egyházi hatóságok képviselői ugyanis ilyen esetekben míndenkor
csak a karitász kategóriáiban gondolkoznak,és nem a munkajog és a munkaszer
ződés kategóriáiban. Arról nem is beszélve, hogy ha követelményként állítjuk fel,
hogy az egyház lemondjon a világi hatalomról, ehhez hozzátartozik, hogy szakszer
vezeti hatalma se legyen.

Mindezzel szemben persze hivatkozni lehetne arra, hogyakeresztényszociális
mozgalom voltaképpen már a történelerné, és a mai keresztény pártok - függet
lenül attól, hogy ezt a jelzőt nevükben hordják-e vagy sem - semmiképp sem je
lentkeznek szocialista vagy munkáspártként. Mint említettük, konzervatív, polgári,
jobboldali pártok ezek. A létjogosultságukat azzal az állítással alapozzák meg,
hogy ők a keresztény eszmék, a keresztény szellemi örökség őrzői és hordozói a
társadalmon belül. Ezt az állítást az a meggyőződés indokolja, hogy valóban lé
tezik egy keresztény állameszme, vagy legalábbis egy keresztény társadalmi rend.
"Mi lesz társadalmunkból, ha a szervezését átengedjük az ateistáknak?" - kér
dezte némi pátosszal egyik cikkében egy német katolikus publicista. A kérdés csak
az, voltaképpen melyek ezek a keresztény állami és társadalmi eszmék. És egy
általán mi a krítéríuma egy keresztény társadalomnak. Mikor nevezhetünk egy
társadalmat vagy egy politikai rendszert kereszténynek vagy nem kereszténynek?
Nem elég, ha egy rendszer önmagáról kijelenti, hogy keresztény, egy másik meg
azt, hogy nem az. Mert akkor még mindig meg kell kérdeznünk, melyek azok a
kritériumok, amelyeknek alapján ez a kijelentés történt.

Egészen primitíven azt is állíthatnánk, hogy azt a társadalmat kell keresztény
nek tekinteni, amelynek minden egyes tagját megkeresztelték. Ezzel azonban nem
jutunk messzire, hiszen köztudott. hogy például Nyugat-Európa államainak pol
gárai, csekély kivételtől eltekintve, általában rnínd meg vannak keresztelve, több
ségükben mégis nem "keresztény módon" szavaznak. Ha megkérdezzük egy mai
keresztény párt egyik funkcionáriusát, melyek azok a keresztény eszmék és alap
elvek, amelyekért pártja síkraszáll és amelyeket - abban az esetben, ha hata
lomra jutnak - érvényre szeretnének juttatni, akkor nagyjából a következő vá
laszt kapjuk: - Kívánjuk a demokratikus szabadságjogok megtartását. tehát kí
vánjuk a teljes szellemi és pelitikat szabadságot; a magántulajdon elvének alapján
állunk, amely természetesen nem zárja ki, hogy bizonyos gazdasági ágazatok álla
mosítva legyenek; nagyon fontos számunkra a keresztény család, amelyet mínden
támadással szemben meg akarunk védeni ("tehát semmi válás?" - "nohát azért
az nem olyan egyszerű" - "és mí van a születésszabályozással T' - "az sem olyan
egyszerű"). Mindenképpen helytelenítjük a magzatelhajtást és azt akarjuk, hogy
gyermekeink jó keresztény nevelésben részesüljenek, hogy ezáltal jó keresztényekké
és jó állampolgárokká legyenek; és természetesen - és ezt nyilván nem is az
utolsó helyen kellett ,volna említeni - jó szociális törvényhozást kívánunk, amely
a keresztény szolidaritásnak megfelelően minden állampolgár számára biztosított,
emberi életet tesz lehetövé.

Mindez nagyon szépen hangzik. A kérdés csak az, míndebben mi a sajátosan
keresztény. Ami a demokratikus szabadságjogokat illeti, azok voltaképpen kikövet
keztethetők volnának az evangéliumokból. Az egyház azonban - úgy is mínt ezek
nek az evangéliumoknak leghivatottabb hirdetője - soha nem következtette ki
őket. Éppen ellenkezőleg. Kétségbeesetten, a végsőkig harcolt mindenfajta szabad
ságeszme ellen, és ha ezek a demokratikus szabadságjogok mégis érvényre jutottak,
az a humanista liberalizmusnak volt köszönhető, a kereszténységnek azonban sem
miféle érdeme nem volt ezen a téren; a protestáns kereszténységnek még csak
volt valamelyes, a türelem azonban náluk sem tartozott a legelső erények közé.
Ami a magántulajdont illeti, azt már a pogány római birodalomban is tisztelték
és jogászilag úgy körülbástyázták. hogya joghallgatók míndmáíg a római jog meg
ismerésével kezdik tanulmányaikat. Azonkívül a katolikus teológusok és társadalom
tudósok a magántulajdon kérdésében ma már sokkal radikálisabb nézeteket "al-
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lanak, mint amilyeneket a keresztény pártok programjában találhatunk. A szocíálís
törvényhozásrrnár: ismét olyasmi, amit áz evangéliumok és az azokban meghirde
tett felebaráti szerétet alapján is követelhetnénk. Fentebb már láttuk azonban, mi
ként viszonyul ehhez a kérdéshez a kereszténységet képviselő egyház. Ami ezen a
téren megvalósult, azt nem keresztény szervezetek vívták ki. Úgyhogy ezen a téren
éppúgy, mint a szabadságjogok 'terén sokkal helyesebb, ha: mi keresztények sze
rényen hallgatunk és hálával gondolunk azokra, akik ezeket a jogokat ellenünkre
is kiharcolták, és adott esetben most már mi is hivatkozhatunk ezekre a jogokra.
Marad tehát - ha a katolikus neveléstől. amely igazán hatékonyari úgyis a csa
ládon belül valósítható meg, eltekintünk ~ a keresztény család védelme, de ter
mészetesen csak a fent idézett fenntartásokkal.

A fentebb zárójelbe tett kis párbeszéd világosan mutatia már, hogy milyen
problémák adódhatnak ezen a téren. Mit tud egy keresztény párt a válás problé
májával elkezdeni 't Számtalan kérdés adódik itt. Mindenekelőtt kereszténynek ne-,
vezhetünk-e egy társadalmat, ahol a válás meg van engedve és polgári bíróságole
kimondhatják? Ha ezt a kérdést a Vatikán falain belül tesszük fel, ezt a választ
kapjuk: nem, egy ilyen társadalmat már nem nevezhetünk kereszténynek. Közis
mert, milyen szívós ellenállást fejtett ki a Szeritszék a válás bevezetése ellen Olasz
országban, Bs amikor a római Gregoriana három jezsuita professzora az egyik
napilap hasábjain kifejtette, hogy a válás tilalma katolikus erkölcsi törvény és a
katolikus teológia hagyományos felfogása szerint erkölcsi törvényeket nem szabad
a világi törvényhozás' eszközeivel senkire sem ráerőszakolni, az Osservatore Ro
mano dezavuálta őket. Az olasz keresztény demokrata pártra egyházi részről a
legsúlyosabb nyomást gyakorolták, mégsem tudott koalíciós partnerei óhajának
ellenállni és a parlamentben a válás megengedése mellett szavazott. (Száz évvel
ezelőtt valamennyi katolikus képviselőt exkommunikálták volna ezért.) Ha már
egy olyan országban, mint Olaszország, ahol a lakosság (legalábbis az anyakönyv
szerint) majdnem százszázalékig katolikus, egy ún. keresztény párt egy az egyház
számára ilyen fbntos kérdésben ilyen kompromísszumra kényszerül, mennyivel
inkább meg kell tennie ennek a pártnak ezt ott, ahol a katolikusok riíncsenek több
ségben és a keresztény pártnak számítania kell a protestánsok szavazataira is, akik
nek egyháza viszont ebben a kérdésben távolról sem olyan szigorú és megengedi
a válást.

Ugyanez vonatkozik egy másik társadalmi vonatkozású erkölcsi kérdésre, ne
vezetesen a születésszabályozásra. VI. Pál pápa Humanae vitae kezdetű encíklíká
jának megjelenése óta, mínt tudjuk, ezt a kérdést katolikus körökben is sokféle
szempontból vitatják meg. Bármi legyen is valakinek a véleménye ezen a téren,
a Humanae vitaenek voltaképpen lelkiismeretileg kötnie kellene a katolikusokat.
Mit tesz tehát egy katolikus képviselő egy ún. keresztény párton belül, ha arról
kell szavaznia, hogy a fogamzást gátló pirulák megengedtessenek-e vagy nem.
Mint katolikusnak ellene kellene szavaznía, eszébe fog azonban jutni, különösen
akkor, ha teológiailag is művelt némileg - már pedig annak kellene lennie -,
ami a fent említett római professzoroknak is eszükbe jutott: a világi törvényho
zást nem lehet felhasználni arra, hogy katolikus erkölcsi törvényeket olyan ern
berekre is rákényszerítsünk, akik nem vallják a mi hitünket.

Ezzel voltaképpen el is érkeztünk a keresztény pártok problematikájának mag..
jához. A katolikus egyháznak van egy törvényrendszere, amely a Codex juris ca
nonici-ban került kodifikálásra. Ez a törvénykönyv sajátos keveréke amorális
tőrvényeknek (tilalmaknak és parancsoknak) és pusztán fegyelmi előírásoknak. A
logikus az lenne, hogy egy keresztény párt azért létezzék, hogy ezeket a keresz
tény törvényeket a társadalmon belül érvényre juttassa. Amint azonban Iáttuk, ezt
még akkor sem tudja megvalósítaní, ha nagy többséggel jutott hatalomra, mert
hiszen az erkölcs mindenkor személyes állásfoglalás, és többnyire kapcsolatban van
a személyes hittel is, éppen ezért hatalmi szóval senkire sem lehet és szabad rá
kényszeríteni. Ha azonkívül egy keresztény párt még - mint a fentebb idézett vá
laszban látjuk - a személyes szabadságjogok tiszteletben tartását is vallja, akkor
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meg éppen nem tehet semmit a keresztény erkölcsi törvények érvényesítéséért.
Legföljebb propagálhatja őket. Erre a célra azonban ott van az egyház, ehhez
nincs szükség pártra.

Talán felesleges külön hangsúlyozni, hogy az elmondottak nem kívánnak po
litikai ítéletet mondani azokról a világ sok országában múködó pártokról, ame
lyek közül nem egy kormányhatalmon is van. Tisztán politikailag nézve nyilván
mlndmáig valamifajta politikai hézagot töltenek ki. Annak a szerepnek azonban,
amelyet a jelenlegi politikai spektrumban játszanak, elemzése itt most nem fel
adatunk. Ertékelésük itt kizáTólag az evangélium üdvösségüzenetének szempontjá
ból történt, és ebből a szempontból a legjobb az lenne, ha sehol sem viselnék a
könnyen félreérthető "keresztény" elnevezést, hanem mondjuk például az Ausztriá
ban jól bevált Néppárt nevet. Ez a fenti szempontú bírálatukat is megkönnyítené.
Igy azonban mégiscsak meg kell kísérelni választ adni arra a gondolatsorunk ele
jén fölvetett kérdésre, vajon a keresztény pártok létezése a krisztusi üdvösség
üzenet hirdetése szempontjából hasznos, közömbös vagy káros-e.

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, emlékezetbe kell idézni ennek
az üdvösségüzenetnek néhány, tárgyunk szempontjából fontos [ellegzetességét, Egyik
legfontosabb tulajdonsága, hogy eszkatologikus, ami azt jelenti, hogy azt a nagy
szerű ígéretet és az abból eredő reménységet tartalmazza, hogy az emberiség és
vele együtt az egész univerzum története jó véget ér. Jó véget ér minden ellen
kező látszat ellenére, tehát annak ellenére, hogy ebben a világban most még a
szenvedés, az erőszak és igazságtalanság uralkodik. Jézus nem csinált titkot abból,
hogy a világnak ez az alapszituációja az ő megváltása ellenére sem változik meg.
A világ Istennel szemben ellenséges fejedelmének hatalma végérvényesen csak az
utolsó napon törik meg. Amíg ez a nap el nem következik, a keresztény ember
csak úgy tudja a rosszat leküzdeni, hogy - anélkül, hogy ezzel a világgal azono
sulna - szeretetben szolgál, emberi szenvedést enyhít és általában Krisztust kö
vetve "körüljár jót cselekedvén". Sehol az evangéliumban nem olvashatunk arról,
hogy létezik egy jó, Istennek tetsző rendszer, vagy egy ilyen társadalmi struktura,
Ott kizárólag csak jó emberekről és Istennek tetsző emberi magatartásról olvas
hatunk. Nem véletlen, hogy Jémls tanítványait a sóhoz, il kovászhoz vagy a vilá
gosságot árasztó fényforráshoz hasonlította. A só és a kovász átjárják a tésztát, mí
közben mínt önálló alkotóelemek tökéletesen eltűnnek. A fény elárasztja a szo
bát, ezzel azonban feladatát már be is töltötte. Nem az ő feladata a szoba beren
dezése, de világítania mindenképpen kell, függetlenül attól, hogya szoba beren
dezése tetszik-e neki, vagy sem.

Nemcsak ezekből a hasonlatokból, hanem az evangéliumnak úgyszólván mín
den szavából Krisztus tanítványainak ilyen elhivatottsága olvasható ki. Elhivatott
ságuk teljes, és a történelem minden helyére és pillanatára szél, Bárhol legyenek
is, míndenütt ez a világ áll velük szemben, és a feladatuk az, hogy Krisztus üze
netét hirdessék számára, teljesen függetlenül attól, hogyan van ez a világ beren
dezve, és függetlenül "attól, hogy ez a berendezés tetszik-e nekik vagy sem. Nekik
szeretniök kell és tanúságot kell tenniök. Mint keresztényeknek, nem feladatuk a
berendezés meghatározása. Az evangéliumokból legalábbis nem olvasható ki ilyes
mi. Jézus sehol sem mondja, hogy van olyan világ-berendezés, ahol az ő tanít
ványai jobban, alkalmasabb körűlmények között teljesíthetik kötelességüket.

Ha azonban ez a helyzet, hogyan járulhatna hozzá egy keresztény párt ahhoz,
hogy a krísztusí üzenetnek ezt a hirdetését hatékonyabbá és hitelesebbé tegye?'
Egy ilyen párt, akár hatalmon van, akár ellenzékben, mindenképpen bele van bo
nyolódva ennek a világnak dolgaiba és viszonylataiba. ts éppen úgy, mint bár
milyen más hasonló intézmény, ezt a világot képviseli a maga számtalan elégtelen
ségével együtt. Ha azonban ez a párt nem is jelent különösebb hasznot az evangé
liumi üdvösségüzenet terjesztése szempontíából, ebből még nem következik, hogy
kárára lehet, hacsak nem azonosítja magát a kereszténységgel. Egy ilyen azonosítás
ugyanis veszélyes és végzetes félreértésekhez vezethet. Ez bizonyos mértékben ma
fenn is áll, noha a mai keresztény pártok közül egyik sem állítja magáról, hogy

24



a kereszténység hiteles és hivatott képviselője. Az a tény azonban, hogy ezek a
pártok altalában a polgári jobboldal politikai szerepét vállalták magukra, és ugyan
akkor a keresztény alapelvek és keresztény társadalmi eszmék hordozóinak és
védelmezőinek szerepében tűnnek fel, könnyen vezet az ilyenféle sztereotípíák
kíalakulásához, mint amilyen például: polgár, értelmiségi és keresztény az egyik
oldalon, és mínt ellenpólus: munkás, szocialista és ateista a másik oldalon. Az
effajta leegyszerűsítések egyik terméke volt a különleges munkás-lelkipásztorko
dás eszméje, amely a francia munkáspapi mozgalomban érte el tetőfokát. A leg
teljesebb jóhiszeműséggel alapított mozgalom volt ez, csak az volt a hibája, ami
ellen harcolt. Ha ugyanis valóban hiba volt, hogy a kereszténység, illetve a ke
reszténységet reprezentáló egyház az uralkodó társadalmi rendszerrel vagy éppen
társadalmi osztállyai azonosult és ennek a rendszernek védelmezőjévé vált, ebből

még távolról sem következik az, hogy most helyesebb azokkal azonosulni, akik
ez ellen a társadalmi rend és uralkodó osztály ellen politikailag harcolnak. Vilá
gosan felismerhető volt, hogy például olyan papoknál. akik ebben a "munkás-lel
kipásztorkodásban" kötelezték el magukat, jellegzetesen osztályharcos reflexek ala
kultak ki anélkül, hogy közben ezek a reflexek a valódi osztályharcosokat meg
győzték volna. Nyilvánvaló, hogy az ilyen kezdeményezések abból a helyes meg
győződésből eredtek, hogy a keresztényeknek a szenvedők és elnyomottak oldalára
kell állníok, Ezt azonban mindenkor és minden helyzetben az evangéliumi feleba
ráti szeretet és a minden emberre vonatkozó keresztény szelídaritás szellemében
kell megtenníük, és nem politikailag. A politikai harc, az osztályharc mindíg ha
talmi harc is, és ebben a keresztény ember már csak saját felelősségére vehet részt;
a keresztény közösségnek, mínt olyannak távol kell maradni ettől a harctól. Ha
másért nem, már csak azért is, mert ha hiba volt, hogy az egyház összefonódott
a tegnap rendszerével, ugyanilyen hiba lenne, ha a holnap rendszerével akarna va
lamiképpen összefonódni.

Az egyház, illetve a keresztények minden eddigi politikai kezdeményezésére
való őszinte reflexként jelent meg az új ún. "politikus teológia", amelynek egyik
fő szószólója Johann Baptiste Metz német teológus. Szígorúan véve ez már nem
tartozik bele a "keresztény pártok" témakörébe. de azért talán nem lesz érdektelen
néhány szót még erről is szólni, Arra irányuló kísérlet ez, hogy új és hitelesebb
formáját találják meg a keresztények politikai elkötelezettségének. Sok vita folyik
róla, és Metz fejtegetései széles körökben találtak élénk visszhangra. Meg kell
azonban mondanom, hogy minden rokonszenv ellenére ezzel a kezdeményezéssel
szemben is vannak bizonyos fenntartásaim. Már maga az elnevezés és annak a hasz
nálata sem kimondottan szerenesés. Minden idevágó írásban ugyanis a "politikus
teológiát" alanyként használják. "A politikus teológia tudja, hogy ...", "a politikus
teológia nem akar mást ...", "a politikus teológia arra hivatkozik ..." Ez ismét
az a veszélyes absztrakció, amely mögött könnyen rejtőzhet ideológia. Olyasféle ez,
mint amikor "harcos eszmékről" beszélünk, holott az eszmék sohasem harcosak.
Harciasak viszont az emberek, akik harci kedvüket eszmékkel indokolják vagy iga
zolják. A fent idézett mondatokban sokkal szerencsésebb dolog volna, ha X vagy
y teológus állna bennük alanyként. Akkor ugyanis nagyon nehéz lesz egy ilyen
mondatot leírni: "A politikus teológus Metz tudja .. .", hanem ehelyett szívesebben
azt írják majd: "A teológus Metz azt hiszi, vagy úgy gondolja .. .."

Az új politikus teológia szószólói elméletüket azzal alapozzák meg, hogy sze
rintük a keresztény üdvösségüzenet értelmének beszúkítését jelentené, ha ezt az
fizenetet individualizálnánk és mintegy magánhasználatra szólónak mondanánk.
A keresztény üdvösség nem magánüdvösség. Benne áll a társadalom terében és
hirdetése társadalmi felelősségre kényszerít. A társadalmi helyzettel szemben kö
zömbős teológia az "evilág hatalmainak" érdekét szolgálná, Az új politikus teoló
gia programjában olvashatjuk a következő mondatokat is: "Attól a pillanattól
kezdve, amikor az egyes individumok szabadsága míntegy konstitucionális alap
jává lesz minden társadalmi struktúrának, az következik,. hogy a társadalmi együt
tesnek minden egyes intézménye (tehát a teológia is) csak akkor játszhat érvényes
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politikai szerepet, ha tevékenységet erre az emberi szabadságra alapozza." Altalá
ban az egész gondolatsorban fontos szerepet játszik az emberi szabadság fenntar
tás nélküli elismerése éppen úgy, mínt az éles társadalomkritika megkövetelése.

Mindez nagyon szépen hangzik, de néhány kérdést azért még tisztázni kellene.
Mindenekelőtt be kellene bizonyítani, hogy az evangéliumokból és az eddigi teoló
giai hagyományból egyértelmű társadulomkritika következik. Vagy legalábbis ki
következtethetők olyan alapelvek, amelyeket minden teológus elfogad, és amelyek
re azután egy társadalomkritika alapozható. Erről azonban szó sincs. Annál ke
vésbé, mert minden teológus más-más konkrét társadulmi térben áll és más-más
"poliszra" kell reflektálnia. A teológusok között fennálló óriási véleménykülönb
ségeket a politika kérdéseiben nem hidalhatjuk át azzal, hogy szernélytelenül va
lamiféle "politikus teológiáról" beszélünk és azt mint gondolkozó, reflektáló alanyt
emlegetjük. Gondolkoznia, reflektálnia kell viszont minden embernek, akit em
bertársaiért valamiféle felelősség terhel, így a teológusnak is. És ha ő a keresztény
tanítás alapján jut valamiféle következtetésre, ez annál jobb lesz. De ez mindenkor
csak az ő személyes véleménye lesz, amelyet a többiek vagy elfogadnak, vagy el
utasítanak. Természetesen meg kell lennie a jogának, hogy megmondja a véle
ményét az egyházon belül éppen úgy, mint a társadalmon belül. De egy személy
telen "politikus teológia" ímperativuszának fölállítása mindig magában hordja az
ideologizálódás veszélyét.

Egyébként ezen a téren is érvényesek a már korábban mondottak. A szabad
ság és a szociális igazságosság követelményét a kereszténység minden további
nélkül magáévá teheti, de sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sajnos
nem a keresztények voltak, akik ezeket elsőként követelték. És ha tüzetesen végig
ol vassuk _a "politikus teológia" eszméit és követelményei t, alig fogunk közöttük
olyat találni, amelyet már korábban profán oldalról meg ne fogalmaztak volna.
Bármilyen jó szándékkal vannak is' a "politil~us teológusok" eltelve, munkásságukat
azzal kellene kezdeniük, hogy eszmeiket elsősorban a saját köreikben, vagyis az
egyházon belül próbálják meg érvényre juttatni. A II. vatikáni zsinaton jelentős

lépés történt ez irányban, sajnos azonban még mindig nagyon távol vagyunk attól,
hogy egyházunk a szabad embereknek - akiket Jézus szavai szerint az igazság
tett szabaddá - testvéri kőzössége ,legyen. Holott társadalomkritikánk szavahihe
tősége is ettől függ, mert mindazt, amit az egyes embernek, vagy az emberi tár
sadalomnak mondunk, csak akkor hallgatják meg és hiszik el, ha egész maga-:
tartásunk kezeskedik érte.

'EGY MIGyal "KERESZTÉNYSZOClllISTa"
GIESSWEIN SÁNDOR POLITIKAI BREVIÁRIUMA

A XIX. század végének és a XX, század első évtizedeinek egyik legkiemel
kedőbb (kellőképpen azonban rníndmáig nem méltányolt) magyar és katolikus köz
életi szernélyisége volt Giesswein Sándor, a keresztényszociális eszméknek, sőt

magának a "keresztényszocializmusnak", valamint a demokráciának és a békének
rettenthetetlen szószólója, aki 1905-től 1923-ban bekövetkezett haláláig parlamenti
képviselő is volt. Dr. Kunas Aladár nyugalmazott országgyűlési elnöki tanácsos
páratlan szorgalornmal gazdag dokumentációs anyagot gyűjtött össze, amelyben
Giesswein Sándornak a közel két évtized alatt elhangzott minden jelentősebb par
lamenti felszólaláslit följegyezte. Ebből az általános kortörténeti szempontból is
érdekes anyagból válogattuk ki az alábbi szemelvényeket, amelyek egyaránt ta
núsítják Giesswein Sándor nagyszerű emberségét és politikai éleslátását.

Giesswein Sándor 1856-ban született és mínt győri egyházmegyés pap, már
1895-től tagja volt a győri városi törvényhatóságnak. Tíz évvel később, tehát' közel



ötvenéves korában lett az országgyűlés tagja, a magyaróvári választókerület kép
viselőjeként először néppárti programmal. Később a maga alapította keresztény
szocíalista párt képviselője voLt.

Az 1905-ös parlament rövid életű volt, és Geisswein Sándor első jelentősebb

parlamenti felszólalásai az 1906-ban összeült országgyűlés egyes ülésszakaira estek.
Első felszólalása e parlamenti ciklus folyamán a felirati javaslatnál hangzott el,
amikor is kifejtette: helyesli, hogy a felirat hangos szóval követeli a munkáskérdés
tárgyalását és megoldását. Mint mondotta, távol van attól, hogy a sztrájkot általá
nosságban elítélje, mert az egy neme az obstrukciónak, a munka obstrukciója a
tőke ellen, s mint a parlamenti életben is vannak jogosult obstrukciók, úgy vannak
a munka terén is jogos sztrájkok. "Én a szabadságot tisztelem .~ mondotta szó
szerint Giesswein ~, míg azzal vissza nem élnek. Nekünk, a törvényhozásnak, né
zetem szerint, a munkáskérdésben is az kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hogy
a munkások védelmet találjanak és a munkást ott, ahol igazságtalanságot követ
tek el ellene, megvédjük a munkaadóktól, a munkaadókból és munkásokból egy
aránt összeállított állandó bíróság létesítése és felállítása által."

Az 1906~10-es országgyűlés legjelentősebb törvényjavaslata volt az, amely a
gazda és a gazdasági cseléd közötti jogviszonyt volt hivatva szabályozni. A költ
ségvetés mellett ennek a javaslatnak volt a leghosszabb és legélénkebb vitája.
Giesswein Sándor mindjánt a vita második napján felszélalt és első szavaival
azokkal szállt vitába, akik azt hangoztattak, hogy ez a javaslat nem időszerű.

"Amidőn a törvényjavaslat tárgyalásába belemegyünk ~ mondotta Gíessweín
~, a mai kor, sőt azt lehet mondani a jövőnek szociális helyzetet, viszonyait kell
szemünk előtt tartani. Épp ezért tartom én nagyon időszerűnek ennek a témának
tárgyalását, mert akkor, midőn egy politikai átalakulás előtt állunk, először a szo
ciális alapot kell erősen megvetni. Időszerűnek tartom azért, mert itt kifejezésre
kell jutnia annak az elvnek, hogy ha a munka egyenjogú tényező a társadalmi
életben, legyen egyenjogú tényező a politikai életben is. Azt tartják az etimo
lógusok, hogy ez az angol szó lord, úr, eredetét tekintve annyi, mint kenyéradó.
A modern kor szociálís felfogása nemcsak az urat tekinti kenyéradónak, hanem
azt a munkást is, aki a munkájával létrehozza azt a kenyeret. Mikor a törvény
hozás a munkás, a gazdasági cseléd viszonyaival foglalkozik, akkor belátja annak
nagy fontosságát, hogya mí munkásaink szociális : állását meg kell erősítenünk,
meg kell védelmezni munkásainkat mindenféle kizsarolás ellen. A múltkor hal
lottam egy közbeszólást. amely igen elszomorított engem. Valaki azt mondotta,
hogy a gazdasági cselédek fizetett ellenségek. Igazán szomorú volna, ha ez a
mondás igazságon alapulna. De igazsággá válik, ha mi a munkásokkal nem tö
rődünk úgy, amint velük törődnünk kell... A munkást nemcsak megfizetnünk,
hanern becsülnünk is kell. Hiszen a rnunka a mi kultúránk alapja, munka nél
kül nem képzelhető el semmi kultúra és éppen az a munka, amellyel a föld
művesmunkás dolgozik, míntegy gyökere a fának, malyből a mi kultúránk kivi
rágzik, és amelynek alapján a mí nemzeti fejlődésünk gyümölcsöt terem. Ha eze
ket a gyökereket nem gondozzuk, ha ezeket elrnetszük, a mí nemzetünk fája sem
virágot, sem levelet, sem gyümölcsöt nem fog hozni... Ha mi attól tartunk, hogy
szocializmus, vagy szeeláldemokratizmus fészkeli be magát, akkor legyünk szocía
listák és legyünk demokraták is, mert hogy ha ezt a. két elemet, mint oxigént és
nitrogént egyesíteni tudjuk magunkban, akkor olyanok leszünk, mínt az éltető le
vegő ... Nem csak atyáskodónak kell a javaslatnak lenni" hanem a testvéries ér
zületnek is végig kell vonulni a törvényjavaslaton. Azt akarjuk, tisztelt Ház, hogy
érvényesüljön az az elv, melyet én minden szociálpolitika sarkalatos elvének tar
tok, hogy minél többnek minél több jólétet kell biztosítani ... Megszoktuk azt, hogy
ha valami maradíságról, elnyomatásról beszélünk, csak azt mondjuk, a jobbágyok a
jobbágyság korszakában. Hát tanulmányozzuk kissé a történelmet, menjünk végig a
jobbágyság fejlődésének és viszontagságainak egymásutánján. és meg fogjuk látni,
hogy a jobbágyság idejében nagyobb védelem, Illetve törvényes védelem volt a
jobbágyság számára, mint ma van a rnunkás, a cseléd számára ... Nekünk bizto-
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sítanunk kell a munkás számára az oly fórumot, hol felléphet és hol megmond
hatja, hogy a szerződés, mellyel szerződtetve lett nem méltányos, nem igazságos.
A törvényhozásnak oda kell törekednie, hogy a munkaszerződés ne legyen magán
jellegű, hanem mindjárt ott a megkötéskor a munkás találja meg benne a maga
védelmét. Mindaddig, míg csak a munkaviszonyok összeállitásánál nem találunk
olyanféle remédiumot, hogy a munkauzsorával kötött szerződések érvénytelenek
legyenek, a munkásnak sajnos nincs más eszköze az ő igazságának védelmére, mint
a sztrájk, Nagyon méltányolom azt, amit a javaslat indokolásában mond, hogy a
társadalomban békét akar megalapítaní. De hozzáteszem, ki a társadalmi békét
akarja, annak akarnia kell a társadalmi igazságot is, mert a békétlenséget rend
szerint az igazságtalanság hozza létre."

1911 márciusában (még a régi, az újraválasztott előtti országgyűlésben) a
költségvetési vita során mondott beszédében bevezetőül a pacifizmusról értekezik
Giesswein, melyet sokan elfogultan a gyávaság jeléűl tekintenek, vagy pedig an
timilitarista törekvéseknek tanúsítják azt a nemes törekvést, mely az állandó bé
kének lehető biztosításával az iparnak, a földművelésnek és a közművelődésnek

előrehaladását van hivatva biztosítani. Abból, hogy a mi népünk nyugodt, még
nem következik az, hogy nem kell neki a szabadság. Az a szabadság, a politikai jo
gok fejlesztése, a népakarat tiszta nyilvánításának biztosítása, nemcsak annak az
éhes míllíósszámú népnek kell, hanem mindannyiunknak, kik a magyar kultúrát
elő akarjuk mozdítani. Ezért tény az, hogy nekünk egyszersmind meg kell alapoz
nunk azt a szabadságot, nekünk a népnek meg kell adnunk azt a kellő műveltsé

get, mely egyszersmind a szabadság élvezetéhez vezet. Azért nekünk kettős köte
lességünk a nép müvelődését, a nép oktatását minden lehető módon előmozdítani.

A béke érdekében e beszéde végén Giesswein Sándor határozati javaslatot nyúj
tott be a hágai konferenciának az 1913-as évben való összehívására. A javaslatot a
ház és a kormány is elfogadta, megvalósítására azonban az akkori nemzetközi po
litikai helyzetben már nem kerűlhetett sor.

1911 decemberében a kultusztárca vitájánál szólalt fel és tett hitet a nevelés
és oktatás demokratizmusa mellett. Hangoztatta, hogy a népnevelésnek kell meg
alkotnia a nemzeti egységet. Miben áll ez? Nem a faji egységben, hanem a kul
túra egységében. Fontos viszont, hogy a tanítóképzőkben a hazai nemzetiségek
nyelvét is tanítsák és ez a középiskolákra is vonatkozik. Fejleszteni kell a teológiai
oktatást is, és ezzel kapcsolatban idézte fel Giesswein Sándor sokszor és sokat
emlegetett kedvenc gondolatát, a katolikus autonómia ügyét, amelyet sürgősen

megvalósítandónak tart. Magyarország egy új átalakulás stádiumában van - min1J
mondotta - a demokratikus irány felé. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy mintegy
párhuzamosan a politikai demokráciával, egyszersmind az egyházi életnek ezt a
demokratikus fejlődési mozzanatát is előmozdítsuk. "Két út van előttünk, vagy a
bizantinizmus, vagy a szeparáció. És akkor én, ismétlem, azt mondom inkább,
legyen a szeparáció."

Nézeteinek tömör foglalatát fogalmazta meg Giesswein Sándor 1913-ban a bel
ügyi tárca költségvetésének tárgyalásán, amikor azokról az előítéletekről szólt, ame
lyekkel, mint mondotta, több képviselőtársánál is találkozott: "Vannak, akik a ke
resztényszocíálís eszméket utolérhetetlen idealizmusnak tartják, mintha utópia
volna mindez, s nem számolnánk az élet realításaíval, Egy francia államférfi sze
l'il}t a ma utópíája az a holnapi nap realitása. A mí ídealízmusunk a társadalmi
rend megerősítését és a nemzeti lét fokozását kívánja elérni. Mert amidőn mí
a szociális szőt használjuk, kiegészítve azt a keresztény gondolattal, tulajdon
képpen - hogy úgy mondjam - egy tautológiát követünk el, amennyiben az igazi
keresztény érzésben benne van a szocializmus érzése és az igazi szociális törekvé
seket csakis valódi keresztény meggyőződéssel lehet aláírni. Az a szocializmus,
amelyet mí követünk, egyszersmind olyan, amely a társadalmi erőknek egyen
súlyát kívánja elérni, azt az egyensúlyt, mely az egyén törekvései és az egész
társadalom törekvései közt megvan. EZek hathatnak ugyanúgy, mint egy ellentétes
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erő, de mégis úgy, mint a pozitív és negatív villamosság paralel haladva egymást
az áramban erősítik, úgy ezt a két erőt nem egymással szemben, hanem egymás
sal míntegy párhuzamosan kell helyezni és akkor egymást erősíteni fogják. Épp
ez a törekvése a mí pártunknak és ezért nem elérhetetlen Ideálokért. hanem elér
hető dolgokért küzd, azt a szép és nemes célt tűzvén ki maga elé, minél többek
nek minél több boldogságót ..."

1915 májusában a már dúló első világháború alatt szól hozzá Giesswein Sán
dor a felhatalmazási javaslathoz. Károlyi Mihály nagyszabású programszerű be
szédéhez kapcsolódva azt mondja, hogy a háború olyan, mínt az influenza, mely
próbára teszi az emberi szervezetet és megtámadja annak leggyengébb szervét. Ki
nek a tüdejét, kinek a szívét stb. "Ha egész objektíven nézzük nemzetünk bajait a
mcstaní háborúban, azt kell megállapítanunk - mondja szó szerint Giesswein -,
hogy ami szociálpolitikai intézkedéseink a leggyengébbele A rokkant-ügy ren
dezése egyike azoknak a dolgoknak, amelyekre nem gondoltunk. Hogy ha más te
kintetben iparkodtunk volna a rokkant-ügyet általánosságban rendezni, akkor a há
ború rokkantjainak ügye nem lenne olyan nehéz. Mert a munkának is vannak
rokkantjai ... Egészen céltudatosan keresztülvitt szociálpolitikai intézkedésekre van
szükség, amelyek által abba a helyzetbe hozzuk a rokkantak at, hogy képességeik
nek megfelelő munkával fenntarthassák magukat. A rokkantak ügyeivel eddigi fog
lalkozásunk inkább csak karitatív működés jellegével bírt. Az ilyen jótékonyság
nemhogy szép és nemes eredményeket érhetne el, de sokszor károkat okoz. Nem
szeretnénk, ha az egész dolog csak patronázs-szerű, gyámkodási színezettel bírna.
Az állam és a társadalom működésének a rokkant téren egymást ki kell egészítenie
s nem egyiknek a másikra hárítani a teendőket. Nem akarunk rokkant zárdákat,
vagy a rokkantakat az aggok házába hozni, hanem lehetőleg azt akarjuk, hogy a
rokkantak saját régi miliőjükben fejleszthessék ki képességüket és erejüket. E te
kintetben nagy gazdaságpolitikai körültekintésre is van szükség."

Nagyon jellemző és leleplező Giesswein Sándornak a fenti. után néhány nappal
később elhangzott felszólalása, a "képviselőválasztások feletti bíráskodás módo
sításáról" szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. Giesswein fontosnak tartja, hogy
.,biztosittassék a választások tisztasága, amelynek egy panaceája van: a teljesen
egyenlő titkos választás, amelyet az 1913-as törvény elmulasztott megvalósítani.
Ha a választójogot a legcsekélyebb mértékben is ki akarjuk fejleszteni, akkor a
választás erkölcsi bázisát kell megadni. És ez az erkölcsi bázis pedig míndaddíg
hiányzik, amíg az etetést és itatást a törvény megengedi, sőt míntegy kötelezővé
teszi. Igaz az is, hogy ebben mértéket tartani nem lehet, s ha valaki csak az okvet
lenül szükségesre szorítkozík, akkor azt mondják róla, hogy smucig jelölt. Itt az
ideje annak, hogya magyar nemzet becsületét reparáljuk. hogy többé ilyen gya
lázatos választások Magyarországon meg ne eshessenek, olyan választások. amelyek
miatt minket az egész világon mindenütt kinevetnek. Minden nemzet iparkodott a
választásoknál előforduló visszaéléseket nyesegetni, visszaszorítani. Sokszor hallani,
hogy Angliában is sokba kerülnek a választások. de ott a pénzt felvilágosító ira
tokra költik, míg nálunk vesztegetésekre. A tervezett decentralizáció csak azt
fogja eredményezni, hogy az eddigi egy-két hely helyett, öt-hat, esetleg tíz helyen
lesz majd etetés s itatás és több helyen lesz verekedés." A javaslatban nem látja
biztositva kívánalmait, ezért azt nem teheti magáévá.

1917. március 31-én az oroszországi eseményekkel kapcsolatban a népszabad
ság ügyében szólalt fel Giesswein Sándor a Vázsonyi Vilmos és képviselőtársai ál
tal előterjesztett Indítványhoz. "Tisztelt Ház, habár magam vagyok, de oly párt
nak vagyok tagja, amely programjával fe1fegyverkezve azzal léphet a nyilvános
ság elé, hogy a döntőbíróság intézményét kívánja a népek között életbe léptetni.
"Ennél fogva hivatva érzem magam, hogy én is üdvözöljem azt a lépést, amelyik
történik s amely remélhetőleg közelebb visz bennünket a nemzetek közösségéhez
és kölcsönös megértéséhez. Mert természetből nem gyűlölik egymást a nemzetek,
'hacsak mesterségesen nem szítják a gyűlölködést ... Az orosz nemzet fölszabadulása
fölött minden a szabadság iránt érző nemzet örömet érez, és remélhető, hogy e
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szabadság tovább fog terjedni és az ígazi demokrácíán fog alapulní. Reméljük,
hogy a népek összeölelkezését és kölcsönös megértését fogja meghozni."

1918 júniusában Lovászy Mártonnak a sztrájkok ügyében elhangzott napirend
előtti felszólalása után kezdődött a választójog reformjáról szóló törvényjavaslat vi
tája, amelynek során Giesswein Sándor a többek között ezeket mondotta: "Nem
szabad arról megfeledkeznünk, hogy nem mí, akik itt vagyunk a Házban, alkotjuk
a törvényeket. Még az autokraták törvényei sem készülnek annak a császárnak vagy
imperátornak fejében, hanem a mílíő alkotja azokat. Mindenkínek, aki törvényt
alkot, figyelembe kell venni a közszükségleteket és a közóhajokat. II. József csá
szárnak voltak igen egészséges, előrehaladott nézetei és kétségtelenül jó szándékú
volt. De nem tudott belehelyezkedni a miliőbe, és nemzete éppen ezért nem tudta
megérteni. A parlamentnek is, hogyha törvényeket akar alkotni, amelyek a nép
életébe belevágnak. beleilleszkednek. kontaktusban kell lennie a néppel. Úgy lá
tom sajnos, hogy nemzetünket, sőt a képviselők lelkét sem járta még át egészen az
az öntudat, hogy itt nagy jelentőségű törvényalkotásról van szó, Elmulasztottuk
azt, hogy belevittük volna abba a magyar nép mentalítását, gondolkozását, Ha azt
akarjuk, hogy legyen egy demokratikus választójogunk. a néptömegek elé kellett
volna menni. Választói blokk-gyűléseink sajnos beszáradtak. Tulajdonképpen a
múlt év szeptemberében kellett volna a nép milliói elé vinni a kérdést... 1848
óta 1918-ig semmi lényeges változtatás nem volt választójogi törvényünkön. holott
meg kell ragadnunk minden alkalmat, amikor fejleszthet jük parlamentáris rend
szerünket . .. Mirabeau szerint mínden népképviseleti rendszernek arra kell töre
kednie, hogy minél hűbb tükörben és mínél jobb skálában adja vissza az egész
ország hangulatát és közvéleményét. Nehezményezendő a nők választójogán esz
~;;özölt bizottsági változtatás, mert a nők hivatása, hogy a pacifizmus szellemét
élesszék. Erthető, hogy polrtíkaí szempontból Kruppék, Skodáék, Weismannfrédék
és Wolffnerék nem lelkesednek a nők politikai jogai iránt ... A kapitalizmus ego
centrikus irányzata az, ami a társadalmi életben válaszfalakat állított fel, nemcsak
egyes osztályok, de az államok között is, hogy útját állja a kölcsönös megértés
erejének, s ez aztán a világháborúhoz vezetett. Tisza és Andrássy a választójog
korábbi vitája során azt mondotta, hogy a nyílt karakterrel nem egyeztethető össze
a titkos választói jog. Nemcsak bennem, a választói blokkban Károlyi Mihályék
részéről is felmerült az az aggodalom, hogy nem szabad a vidéki választókat ily
módon deklasszifikálni."

Ezt a beszédét azzal fejezte be, hogy akár elfogadja a Ház a női választójogra
vonatkozó javaslatot, akár nem, a közsegí és törvényhatósági választásoknál a nők

részére aktív és passzív választói jogot kíván biztositani, ezért ez ügyben hatá
rozati javaslatot ad be. A háború alatt ezenkívül még egy fölszólalása volt Giess
wein Sándornak, és ez 1918. október l7-én hangzott el. Ekkor, többekkel együtt ő

is úgy látta még, hogy "talán csak egy-két nap, vagy egy hét választ el a béke
kötéstől bennünket", s mint mondotta, nagyon jó, ha ez így van, hiszen itt tulaj
donképpen arról van szó, hogy a háború után kialakuló új világrendbe, Európa új
erkölcsi és jogi rendjébe Magyarországnak, mint új erkölcsi és politikai renddel
felruházott országnak kell belépnie.

Giesswein Sándor 1920-ban folytatta parlamenti szereplését, amikor a rövid
életű tanácsköztársaság, majd az azt követő fehérterror után az első és második
nemzetgyűlésbe ismét a magyaróvári választókerület választotta képviselőjévé. Hat
vannégy éves volt ekkor ez a páratlan műveltségű, világos látású és tiszta er
kölcsű polrtíkus, s mindössze három év volt még hátra életéből. Akinek csak meg
közelítő fogalma van róla, hogy milyen volt Magyarországon a húszas évek leg
elejének politikai légköre, az méltányolní tudja, mekkora erkölcsi bátorság kellett
Giesswein Sándor akkori fölszólalásaihoz, amelyekből az ezután következőkben

mutatunk be néhány szemelvényt.

1920 novemberében került a nemzetgyűlés elé egy törvényjavaslat, amelynek
feladata a hivatalos szöveg szerint "a földbirtok helyesebb megoszlásának szabá-
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lyozása" volt. "Végre-valahára - mondotta Giesswein Sándor - a nemzetgyűlés

elé került egy törvényjavaslat, amely keresztényszocialista programunknak lénye
ges pontja, és egy igazi szociális érdeket és szükségességet van hivatva kielégíteni.
A földbirtok terén régtől fogva voltak bizonyos közösségí jelek a különféle népek
nél, mínt például nálunk a közlegelők. az oroszoknál a mir, a délszlávoknál a
druztva. Vitathatatlan, hogy van a földbirtoknak expanzív jellege és ez a kapí
talizmusra mutat, s a társadalomnak, a köznek kárára lehet, ha valakinek félmillió
hold földje van." A parlamenti napló tanusága szerínt Giesswein részletes törté
neti ismertetést adott a földbirtoklási küzdelmekről és utalt arra a mondásra,
mely szerint a magántulajdon szeritség. Ezt ő a katekizmusban a hét szeritség kö
zött nem tanulta, de mint pap csak azt mondhatja, hogy ha szentség, akkor ré
szesüljön benne mindenki.

Két hónappal később a kormányprogram feletti vitához szólt hozzá. Mint mon
dotta, felszólalásának indoka az, hogy a parlament eddigi egyéves működésében

nem látja a tetteket. Márpedig a tétlenséggel nem lehet segíteni a szociális bajo
kon. Arra a közbekíáltásra, amely a Galilei-kört emlegette, csak azt válaszolhatja,
hogy "ha a tisztelt képviselő úr a Galilei-kört említi, annyit mondhatok, hogy
egyet láttam ott: azok az emberek dolgoztak. Ha mi, keresztény meggyőződésű em
berek szintén úgy dolgoztunk volna, akkor azok a bajok nem zúdultak volna reánk.
Azt a destruktív és forradalmár szót most olyan hamar vágják a levegőbe. Amit
mí akarunk, az míndössze az, hogy Magyarországon ne legyen egy újabb Bach
korszak, ne legyenek mindenütt spíclik, árulók."

Ugyanebben a felszólalásában beszélt a sajtószabadság kérdéséről és a cenzúra
ról, mely utóbbinak az a módja, amelyet most alkalmaznak, egyenesen a nevetsé
gességig megy, Azt a szót, hogy nemzetköziség, nem engedik kínyomatní. Ha ná
lunk nincs megengedve, hogy szabadon írhassunk olyan dolgokról, amik az álta
lános európai műveltséghez tartoznak, mi lenne egy Romain Rolland vagy Förster
könyvével, ha itt jelennék meg. Ugyanakkor megengedik azt az útszéli hangot, amely
a sajtó egy részében elharapózott. Ez csak durvaságra uszítja a kedélyeket, amely
nek egy szomorú példáját mondja el. Gyerekekről szól a történet. "Az én gyer
mekkoromban is előfordult, hogy zsiványosdit játszottak a gyerekek, de ezek most
héjjasdit játszottak és egyik társukat - mínt zsidót vagy kommunistát, nem tu
dom - felakasztották és elvesztették a lélekjelenlétüket,' és a szomszédba siettek
segítségért. Mire visszajöttek a gyerek már halott volt."

1922 elején került sor a parlamentben az ún. felhatalmazási javaslat vitájára,
amelynek során ismét felszólalt Giesswein Sándor és e felszólalás keretében a leg
világosabban és a legtisztábban fogalmazta meg saját szociális programját. Kifej
tette, hogya szociális kérdés szerinte elsősorban gazdasági kérdés, majd szó sze
rint ezeket mondotta: "Marxnak éles szeme volt, sokat meglátott, amit előtte

nem láttak meg mások, de azért én azt mondom, hogy Marx egy szemmal látott,
ő maga előtt csak a kockának egy lapját látta, de azt nagyon jól látta. Az a nagy
különbség van azonban a két szemmel és egy szemmel való látás között, hogy
aki két szemmel néz, az annak a kockának másik oldalára is rá tud tekinteni.
Ez a hibája nemcsak Marxnak, hanem elleneseinek is megvolt. Azok kőzűl igen
sokan megint csak annak a kockának másik oldalát, mondjuk a vallásos vagy er
kölcsi oldalát látták, ők is ugyanolyan egyoldalúságban voltak. Pedig a fő feladat
az, hogy a kétféle nézőpontot össze tudjuk egyeztetni. Aki ennek a kockának in
nenső oldalát látja, beszélje meg azzal, aki a másik oldalát is látta, hogy mit lát
tak és egyeztessék össze a különféle tapasztalatokat és ismereteket. Akkor nem
fog megtörténní, hogy Marx hívei vallásellenes, vallásgúnyoló és gyűlölő térre
mennek át, és a másik oldal sem fogja a szociáldemokráciát, mint vallástalant, nem
zet- és hazaellenes szektát vagy pártot állítani oda. Nekünk bizonyos tekintetben,
mint minden kultúrembernek, nemcsak nemzetinek, hanem nemzetközinek is kell
lennünk. A mí egész kultúránk nemzeti is, de nagyobb részben, mondhatnám ki
lencven százalékban nemzetközi, más kultúrák összetételéből fejlődött ki. Ha a szo
ciáldemokrácia materialista irányúvá lett, azt nem ő kezdte meg, hanem az a nem-
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zetgazdasági rendszer, amelyet nagyon helytelenül liberálisnak is neveztek, meg
klasszikusnak' is, amely mint Carlyle nagyon jól megjegyezte, az egész munka
beosztásában, fejlődésében, a nagyipar fejlesztésében megfeledkezett egy tényező

ről: az emberről. Pedig a nemzetgazdaságnak az ember kell, hogy a központja
legyen, s nem a vagyon öregbedése, nem a részvények emelkedése a nemzetgaz
daság lényege, hanem, hogya munkát szabad önrendelkezésű emberek végzik, akik
nek joguk van ahhoz, hogy szabadon rendelkezzenek a társadalmi és politikai élet
ben önmaguk felett. Ez nagy hibája volt az elmúlt kornak, s ezen a hibán nekünk
együttesen kell segíteni. Ez nem egy pártnak a kérdése, hanem igazi nemzeti,
Igazi társadalmi kérdés." A továbbiakban a lakásproblémákról szólt, megállapítva,
hogy ez is szociális kérdés, valamint a szövetkezetek dolga is, amely nem más,
mint a kereskedelem szocíalízálása, amely ápolja a kereskedelem szellemét, fo
kozza az igényeket és az új dolgok iránti érdeklődést, ami egyik feltétele a ha
ladásnak.

1923. február 20-án napirend előtti felszólalás keretében jelentette be a par
lamentben Giesswein Sándor a reform-párt megalakulását, és ennek programját
is ismerteti. A párt a valódi demokráciáért fog küzdení gazdasági, szocíálís téren,
s az elnyomott nemzetet kívánja felemelni. Oly politikát kíván az államok között,
amely kölcsönös megértésre törekszik. Csak egy helyes bírtokreform mentheti meg
az országot újabb forradalomtól. Prohászka püspök már 1916-ban magáévá tette
a földreform eszméjét, és ezt akkor Nagyatádi elismerte és helyeselte. A mai föld
reform lassú ütemű, s ezért országszerte csak elégedetlenséget szít. Jó lenne mielőbb

elkezdeni a törvény revízióját. A választójogot illetően azt kívánja a párt, hogy az
általános, nemcsak egyenlő, de mindenütt az egész vonalon titkos legyen. Az adóz
tatás terén is olyan reformokat kíván a párt, hogy lefelé mérséklődjék az adó,
felfelé pedig progresszív legyen. Reformokat sürget a párt az iskoláztatás terén is.
Több termelésről nem lehet addig szólni, míg nem tesszük .lehetővé a földműves

gyermekek szakképzésének javítását. Ha kultúrailag és közgazdaságilag emelke
dünk, ez nagy vonzerő lesz. Különbséget kell tenni Kossuth, Széchenyi és Eötvös
Iiberalízrnusa és a Tiszáék álliberalizmusa között, amely gazdasági züllésre ve
zetett. Nagy szükség van arra, hogy egyszer már álljon helyre az országban a
társadalmi és felekezeti béke.

1923 júniusában hallatja Giesswein Sándor ismét szavát egy újabb felhátal
mazási javaslatnál. A rohamosan emelkedő drágulás közepette utal arra, hogy "aki
akár a háborúban, akár kosztpénz fejében (egyfajta uzsorakamatra kiadott köl
csönt hívtak akkor így - A Szerk.) százmilliókat szerzett, az könnyen hozhat
áldozatokat, s a tízezernél több holdnak birtokosa is inkább hozhat áldozatot, mínt
az a család, mely hetenként talán egyszer ha húst ehet, vagy amely családban a
gyermekeknek oly szükséges tejet nem képesek beszerezni. Egy középosztályhoz
tartozó, vagy munkáscsalád képtelen a növekvő árakat megfizetni. Az a helyes
faj védelem, ha arról gondoskodnak, hogya dolgozó emberek, akár az intellek
tuális osztályhoz tartoznak, akár a gyárakban, műhelyekben dolgoznak, megélhe
tése, családjuk fenntartása biztosítva legyen. Sajnos e téren a kormány gazdasági
politikája teljesen csődöt mondott. A legelső dolog, amivel a törvényhozásnak tö
rődnie kell, hogy a nemzet gazdasági létét fenntartsa és biztosítsa. E kérdésse!
szoros összefüggésben áll a belügyi szerkezet. Ha a külföldiekkel érintkezem, va
lóságos szégyent érzek, amikor kérdezik, hogy hát milyen alkotmánya van Magyar
országnak. A múlt nemzetgyűlés azért hívatott egybe, hogy az alkotmányt meg
csinálja, mégsem történt semmi e tekiIlltetben az elmúlt két év alatt. Nem készült
el a választójog, hanem ehelyett jogfosztó választójogi rendelet alapján választ
tattak és az új törvényhozás összeülésétől is eltelt már egy év és semmi sem tör
tént eddig. Még általános vonásokban sincs meg a terv, hogy vajon akar-e Ma
gyarország igazán alkotmányos ország lenni. Csak azt lehet ebből látni, hogy a
fortvurstlizást (nehezen lefordítható német eredetű szó, az értelme kb. annyi mint
rögtönzött, toldozó-foldozó intézkedésekkel továbbvinni a dolgokat - A Szerk.)
fenn akarják tartani a jövő számára."

32



Giesswein Sándor utolsó parlamenti felszólalására a közszolgálatban álló tiszt
viselők és egyéb alkalmazottak létszámcsökkentéséről szóló törvényjavaslat vitáján
került sor, 1923. augusztus 29-én. Nem is egész három hónap rnúlva, 1923. novem
ber 20-án jelentette be az elnök, hogy öt nappal elóbb, november 15-én várat
lanul elhunyt Giesswein Sándor, aki a Ház pártkülönbség nélkül nagyrabecsült, ér
tékes tagja volt, aki a közügyeket "régi és sokoldalú tevékenységével híven szol
gálta, s nemcsak a parlamentet, de a hazai római katolíkus egyházat is érzéke
nyen sújtotta hirtelen halála",

NY[RI TAMÁS

EGY ENCIKLIKA SZÜLET~SE
1931. május 15-én volt a negyvenedik évfordulója annak, hogy XIII. Leo pápa

kiadta a "Rerum novarum" kezdetú körlevelét a munkások helyzetéről. it pápa
demokratikus eszméit a szociáldemokrácia szálláskészítőjének tekintették, "egyes'
katolikusok is gyanakvóan fogadták, sőt megbotránkoztak rajta" - mondia XI.
Piust, Mexikóban - Graham Greene írja - .szét sem küldték, az érseki palota
pincéjében lakat alatt őrizték a veszedelmes és' felforgató iratot. A forradalom
kitörésekor aztán sebbel-lobbal terjesztették.

Magyarországon sem volt sokkalrózsásabb a helyzet. Egy tanulmány foglalko
zott vele a Katolikus Szemlében, s egy a Magyar Sionban. "Schlauch Lőrinc a
nagyváradi Katholikus Legényegyletben ragyogó beszédet mond róla", de az
enciklikát magát kevesen ismerhették meg. "Mindjárt a körlevél megjelenése
után magyarra fordította ugyan a teljes szöveget néhai Fischer Colbrie Agoston",
Az Esztergomban, 189I-ben megjelent fordítás azonban csak néhány ember ke
zébe jutott el. Úgyannyira, hogy a Szent István Társulat az évforduló kö
zeledtén (I93I-ben) szükségesnek tartotta, hogy "kiadja a körlevél magyar szövegét
a nagy Prohászka Ottokár - XIII. Leo gondolatai lánglelkű megértőjének. ma
gyarázójának és megvalósítójának - fordításában" - írja Lepold Antal az új
kiadás előszavában",

XI. Pius pápa a "Quadragesimo anno" körlevéllel ünnepelte meg az évfordulót.
Ki akarta fejezni a katolikus világ háláját XIII. Leo iránt, aki "az emberi nem
nek a kezébe adta a biztos vezérelveket az emberi társadalom nagy életkérdései
nek, az úgynevezett szociális kérdésnek megoldásához akkor, amikor az leginkább
időszerű és szükséges volt" (QA. 4. o.). XI. Pius pápa célja az volt, hogy a "nagy
tanítómester" tanítását "bizonyos ellenvetésekkel szemben" megvédje. hogy "egyes
fejezeteiben alaposabban kifejtse", s a "társadalmi bonyodalom gyökerét" fölku
tatva az üdvösséges megújulás útját megmutassa (QA. 9. o.).

A "Quadragesimo anno" megjelenése után újabb negyven esztendő telt el.
Az enciklika készítője, a 81 éves Oswald v. Nell-Breuning jézustársasági szerzetes,
a frankfurti egyetem nyugalmazott professzora, a katolikus társadalomtudományok
"nagy öregje" a Stimmen der Zeit című folyóirat múlt év májusi számában
rendkívül informatív adatokat közölt az enciklika keletkezésének a történetéről.

Irásbeli emlékek hiányában - a saját följegyzéseit is kénytelen volt a Gestapo
elől menekítve megsemmisíteni - hézagpótló és az enciklika értelmezése szem
pontjából is jelentős, amit a keletkezéséről megörökít",

Mi a pápai körJevél?

A pápai körlevél - latinos nevén enciklika ~ a múlt század eleje óta az
egyházkormányzás mellőzhetetlen eszköze. A görögből átvett "körlevél" (egküklikoí
episztolai) a IV. században bukkan föl az egyházi irodalomban. A pápák közül
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elsőként I. Márton említi a VII. században a karthagói egyháznak küldött körle
velét (encyclíca nostra epistola), de csak XIV. Benedek után (1740-1758) terjed
el, s lesz közismert mind a megjelölés, mind a megjelölt valóság. XVI. Gergely
tizenhat, IX. Pius harminchat, XIII. Leo negyvennyolc, X. Pius tíz, XV. Benedek
tizenkét, XI. Pius harminc körlevelet bocsátott ki, XII. Pius nevéhez huszonhá
rom "litterae encyclicae", illetve tizennyolc "epistolae encyclicae" fűződik; XIII.
Leo óta ugyanis megkülönböztetik az egész egyházhoz (litterae) és a püspökök
kisebb-nagyobb csoportjához (epistolae) intézett körlevelet. XXIII. János szocíálís
körlevele a "Mater et magistra", magasan kiemelkedő béke-körlevele a "Pacem
in terris". VI. Pál sokat vitatott "Humanae vitae" kezdetú körlevele a keresz
tény házassági etikával, a "Populorum progressio" a fejlődő országok helyzeté
vel foglalkozik. A címek a - többnyire latin nyeívű - szöveg első két szavából
adódnak, s ritkán fejezik ki az enciklika tartalmát. A fordítások a főcímhez

értelmező alcímet fűznek: XIII. Leo pápa "Rerum novarum" kezdetú apostoli
körlevele a munkások helyzetéről, vagy XI. Pius pápa "Quadragesimo anno"
kezdetű apostoli körlevele a társadalmi rend megújításáról.

Az enciklika az egyház hivatalos tanítását tartalmazza. Mivel az enciklika "a
rendes és egyetemes tanítótevékenység" (Magisterium ordinarium) megnyilatko
zása, a spanyol J. Salaverri és a német H. Küng - homlokegyenest ellenkező

célt,ai\aj' - az enciklikát "ex cathedra" döntésnek tartja. Salaverri azért, hogy
kidomborítsa az enciklikák tekintélyét, a gyakorlatias Kűng ellenben az enciklikák
számtalan tévedésére hivatkozva a "tévedhetetlenség" további értelmezését sür
geti. K. Rahner a Küng-felsorolta - tagadhatatlan - tévedésekkel szemben védi
a tanítóhivatal tekintélyét: a körlevél hitelesen - de nem visszavonhatatlanul 
tartalmazza az egyház álláspontját. Nem fogadja el XH. Pius tanítását, hogy ami
kor az enciklika "addig vitatott kérdésekről dönt" (sententiam ferunt) "a vitát
lezárja" s a témát "kivonja a szabad teológiai tárgyalás köréból" ("Humani ge
neris" körlevél, Dz. 2312.). A tévedhetetlenség érdekében hangsúlyozza - XII.
Piusszal szemben -, hogy az emberi megismerés benső befejezetlenségének és
az isteni titkok kimeríthetetlenségének a következtében egyetlen kérdés sem te
kinthető véglegesen lezártnak. Főként nem az, amelyről a tanítóhivatal legfőbb

képviselői - a pápa és az egyetemes zsinat - nem jelentik ki egyértelműen,

határozottan és félreérthetetlenül, hogy Jstentől kinyilatkoztatott igazságként ta
nítják. Az enciklikák tekintélye tehát megegyezik az egyház hivatalos és hiteles
- bár nem tévedhetetlen - tanításáéval : a hivőnek benső hozzájárulással, lel
kfismeretben kötelezőnek kell elfogadnia, de ez a benső hozzájárulás nem a hit
aktusa. Eppen ezért elgondolhato, hogy egyik vagy másik ponton továbbfejleszt
hetö, megújítható. megreformálható az enciklikák hivatalos tanítása.

A kiváló közgazdász és jogász, filozófus és teológus v. Nell-Breuning reflexiója
a negyven évvel ezelőttire nemcsak azokat a változásokat tükrözi, amelyeken
időközben átment a katolikus gondolkodás - főként az egyházi tanítóhivata!
tekintélyével és a "szociális tanítással" kapcsolatosan -, hanem hozzásegít az
enciklikák súlyának leméréséhez is.

A megbízás

XI. Piu.~ a "Rerum novarum" évforduló közeledtével utasította a jezsuita
rend generálísát - a pápa teljes bizaimát élvező P. Ledóchowskit - egy szoci
álís enciklika előkészítésére, s kifejezte óhaját, hogya munkát német rendtag
végezze. A rendfőnök választása az akkor negyvenéves v. Nell-Breuningra esett.
Ma, amikor már' megszoktuk, hogy kisebb jelentőségű döntéseket is csoportrnun
kával (teamwork), szakértők bevonásával, többszöri előzetes véleménynyilvánítás
sal készítenek elő, megütközünk az enciklika kidolgozójától megkövetelt szigorú
titoktartásen. Nem tudhatott feladatáról sem házfőnöke, sem tartományfőnöke, s
egyetlen munkatársát kivéve - akivel egészen rövid ideig dolgozhatott csak együtt
- nem konzultálhatott senkivel a készülő műről. Hogy miről írjon és míről hall-
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gasson, hogy milyen szempontokat vegyen figyelembe és hogy mit emeljen ki,
nem vitathatta meg senkivel. Ha pedig alkalomadtán egyik vagy másik rendtár
sával tanácskozhatott is bizonyos részletkérdésekről. nem tehette tervszerűen, s fő

ként nem tárhatta föl az összefüggéseket; így azok legfeljebb arról nyilatkoztak,
ami őket érdekelte, de nem arról, amire v. Nell-Breuning várt választ: "Emlékezetem
szerint soha nem jutottunk el odáig, hogy alaposan kicserélhettük volna érveinket
és ellenérveinket" (295. o.).

Akkoriban még nem látták be, hogy - az arisztotelészi autarkeia eszménnyel
ellentétben - a tudományos kutatás nem egyéni mű, hogy csak közösségben mű

vélhető, A "magasabb helyek" sem segítettek ezen. V. Nell-Breuning javaslatait 
hogy mí kerüljön be az enciklikába - P. Ledóchowski bírálta el, s szinte kivétel
nélkül el is fogadta. Abban a néhány esetben, amikor nem hagyta jóvá a terve
zet szövegét, nem tudományos-tárgyi megfontolások, hanem politikai szempontok
vezették: "ha nem okvetlenül szükséges, akkor fölösleges ingerelni az alvó 
vatikáni és fasiszta - oroszlánokat" (296. o.). A felelősség alakilag a rendfőnök

vállán nyugodott, voltaképpen azonban a fiatal [ogászén és közgazdászén, "Vissza
gondolva egyenesen ijesztőnek tűnik ez a könnyelmű eljárásmód, amely egy refe
rensre, hogy ne mondjam szerkesztőségí titkárra bízta - számottevő ellenőrzés

nélkül -, hogy megszabja a tanítóhivatal ünnepélyes megnyilatkozásának egész
jellegét" (296. o.). A "könnyelműség" szükségképpen fakadt az uralkodó egyház
felfogásból, s korántsem látszott annak. Akkor még - legalábbis a katolikusok
szemében - úgy tűnt, hogy az egyháznak minden kérdésre van válasza, hogy a ke
resztény tanítás megdönthetetlen alapelvekből levezetett és ellentmondás-mentes
rendszerében megtalálható valamennyi vitás kérdés megoldása; nem kell mást
tenni, mínt az örök alapelveket az adott helyzetre alkalmazni. Arra senki nem gon
dolt, hogy az alkalmazás 'maga is külön tudomány, sőt nehezen elsajátítható mű
vészet. s egyetlen katolíkus gondolkodó sem mérte még fel, hogy a "hely és Imr
követelményei" (Gaudium et spes, 87. p.) rnekkora változásokat eszközölhetnek a
törvény betűjén.

V. Nell-Breuning töpreng, hogy egyáltalán hogyan vállalkozhatott - a mai
eszével felelőtlenül - erre a munkára, Ami a szakértelmet illeti - bár autodi
dakta a közgazdaság területén -, néhány komoly publikációra tekinthetett vissza,
s élvezte a tekintélyes Kömgswinterí Kör vezető egyéniségeinek abizalmát. P.
Ledóchowski választása is azért esett rá, mert a német katolíkus világ a szociálís
k.érdés egyik elismert szakértőjének tartotta. Ehhez járult - írja - a jezsuiták
általános műveltségébe vetett bizalma, gondolkodásbeli ískolázottsága, "hiszen ez
olyan fölényt biztosít, mint amilyen az iskolázott marxistáé ellenfeleivel szem
ben" (290. o.). Az önbizalom azonban nem lett volna elegendő számára, ha nem
járul hozzá a katclikus közfelfogásnak megfelelő meggyőződése a tanítóhivatal té
vedhetetlenségéről. Képtelen gondolat volt, hogy a tanítóhivatal bármiben is té
vedhet vagy akár meg nem felelő kijelentést tehet, különösen ha legfőbb képvise
lője, a pápa szól, még akkor is, ha a kijelentést nem fedezi a "tévedhetetlenségre"
való hivatkozás. Meg voltam győződve - írja -, hogy "a Szentlélek ott sem en
ged tévedést tanítani, ahol nem adja meg a tévedhetetlenség formális biztosíté
kát". "Ha szükséges, megvédi majd a pápát saját tanácsadóival szemben" is
(290. o.). Senki nem kételkedett egy tanítóhivatali döntés helyességében, senkinek
nem jutott eszébe kétségbe vonni azt, ha mégis támadtak volna kétségel. igyeke
zett mihamarább elfojtani őket. Az erőt és biztonságot, társadalmi azonosságot
nyújtó csoport gondolkodásával senki sem fordul szívesen szembe: "mivel ez a gon
dolkodásmód megfelelt nekem, tökéletes biztonságban éreztem magam" (290. o.).
Bár tisztában volt azzal, hogy nem társadalombölcselő. hanem nemzetgazdász és
jogász, bízott abban, hogy neves rendtársának, G. GundZachnak a gondolatai 
úgy szívta fel őket, mínt a szivacs a vizet - pótolják a bölcseleti hiányokat. Fő

ként abban bízott, hogy az ő esetleges tévedéseitől a pápát megóvja a Szeritlélek.
Ha iskolázott gondolkodása ellenére "hiba csúsznék levezetéseibe" - a legrosszabb
esetben - a Szentlélek gondoskodik a gyom kiirtásáról.
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XI. Pius szerepe

A pápával csak egyszer találkozott, mindjárt a munka kezdetén. XI. Pius anél
kül, hogy kitért volna a részletekre - "legnagyobb ijedeimére" - jóváhagyta a
tervezetet. A beszélgetésből csak egy mondatra emlékezik: "Rossz írógépe van" 
mondta Pius -, aztán másra terelte a szót. Az első fogalmazványt nyolcszor
dolgozta át, a pápa mindegyiket látta, s többnyire az íráshibákat javította ki. Tár
gyi megjegyzést ritkán tett, az általa kívánt változtatások nem társadalombölcse
leti, hanem diplomáciai-politikai természetűek voltak. "Nagyon valószínűtlennek

tűnik számomra, hogy XI. Pius bedolgozta volna magát az enciklikában tárgyalt
számos tárgyi problémába; de honnét is vette volna hozzá az időt" (291. o.). P.
Ledóchowskí tájékoztatta a pápát a vitás kérdésekről, aki így valamelyest ismerte
az ajkára adottak [elentőségét és súlyát.

Röviddel az enciklika befejezése előtt XI. Pius sajátkezűen írt, a fasizmust
bíráló olasz szöveget (QA. 91-96. pont) adott át P. Ledóc·howskinak, azzal a meg
hagyással, hogy a legmegfelelőbb helyen iktassák be az iratba. "Ha bármilyen ag
gálya támadna, köteles azt velem közölní" - tette hozzá a rendfőnök. A szöveg
átolvasása után - írja - "meg voltam győződve arról, hogy a pápa tollát a Szerit
lélek vezette". Első lelkesedése hamarosan alábbhagyott, s kételye támadt, hogy
"XI. Pius egyáltalán fölfogta-e a fasizmus lényegét". Ma már meggyőződése, hogy
nem, "mivel a pápának hiányoztak a megfelelő szociológiai és politoló
giai kategóriái, amelyekbe a fasizmust elhelyezhette volna" (291. o.).

V. Nell-Breuning szerint mindenekelőtt a XI. Pius-féle gondolatok betoldása
hibás abban, hogy az enciklikában kifejtett társadalmi rendet, helyesebben annak
körvonalait tökéletesen félreértették. Nem a pápát, hanem önmagát vádolja, hogy
"elégtelenül fejtette ki elgondolásait a hivatásrendi társadalomról", mert "hamis
biztonságban ringatta magát". Sajnálja, hogy nem volt kritikusabb a pápával szem
ben: mivel a pápa nem kifogásolta a körlevél tervezetét, sőt betoldásával helye
selni látszott, elmulasztotta a kellően gondos megfontolást. Rendfőnöke figyelmez
tetése ellenére sem gondolta eléggé alaposan át, hogy a betoldás összeegyeztethető-e

a körlevél egészével. Az is lehet, hogy ő nem értette meg apápát, tévesen értel
mezte "diplomáciai iróniaként" szavait, bár v. Nell-Breuningot igazolja, hogy Mus
solini első mérgét éppen a katolikus ifjúsági egyesületeknek kellett elszenvedniök.

A pápa valóban bírálta a fasiszta korporációkat, és hiányolta a szakszervezetek
szabadságát: "A belépés a szakszervezetbe mindenkinek szabad joga, s csakis eb
ben az értelemben nevezhető a szakszervezet szabad egyesülésnek" (QA. 51. o.). De
bírálatát elismerő szavakkal veszi körül. Ennek tulajdonítható, hogy "felületes em
berek, akik ítéletet mondanak, mielőtt a dolgokat alaposan megvizsgálták volna,
a Quadragesimo anno új társadalmi rendjét egyszerűen azonosítják az utóbbi idő

ben több helyen életbe léptetett korporációs rendszerrel!", A fasizmus bírálatát
csökkenti az is, hogy XI. Pius - három évvel az enciklika megjelenése után 
helyeslően nyilatkozott a Dolfuss-féle osztrák alkotmányról, "az állítólagos Quadra
gesimo anno-állarnról" (292. o.). A körlevél kidolgozója szerint a "Quadragesimo
anno-állam" az enciklikában felvázolt "hivatásrendi társadalom tökéletes ellen
téte", míndenesetre "teljes képtelenség", és semmiképpen sem egyeztethető össze
a körlevélben lefektetett társadalmi szabályozó elvekkel. A hivatásrendiség nem
meghatározott államforma, a körlevél csupán tehermentesíteni óhajtja az államot
a tőle idegen feladatoktól. "A munkapíac központú kapitalista osztálytársadalmat
akarja megszüntetní, s átvezetni osztálytalan (klassenfrei) társadalomba" - mond
ja v. Nell-Breuminq (292. o.). Az is elgondolható. hogy XI. Pius - mivel meg volt
győződve az osztrákok jóindulatáról - a jószándékú vállalkozásnak tárgyi helyes
séget is tulajdonított; Valószínűbb azonban, hogy "a római etatizmusban" gondol
ko dó pápa nem értette meg "enciklikájának jellegzetesen németjogu - bár az
angolszász jogfelfogásban is otthonos - gondolkodás-merietét" (293. o.). így tör
ténhetett, hogy az osztrák vállalkozást ténylegesen a "Quadragesimo anno" társa
dalmi eszményképe megvalósításának tartotta.
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A körlevél értelmezése

Nem érti a pápa a saját maga kibocsátotta 'enciklikát? Kifejezetten ezt állít
;a v. Nell-Breuning, s kijelentése horderejének a tudatában sajátos hermeneutikai
álláspontra helyezkedik. A "Quadragesimo anno" központi gondolata a hivatás
rendiség : "az azonos foglalkozásúak - akár gazdasági, akár más foglalkozásúak 
a hivatásuk szerint rendekbe vagy rendi testületekbe tbmörülhetnek... akár mun
kások, akár munkaadók" (QA. 46. o.). Már az enciklika megjelenésekor he
vesen bírálták a hívatásrendíséget, nem utolsósorban azért, mert az osztrák
és a portugál tekintélyuralmi rendszerek az enciklikára hivatkozva igyekeztek
igazolni diktatúrájukat, V. Nell-Breuninq szerint a bírálók is, meg az enciklikára
hivatkozók is félreértették szándékát. Amit a hivatásrendiséggel mondani akart.
azt még ma is haladónak, helyesnek és demokratikusnak tekinti. Az a véleménye,
hogy "a tanítóhivatal megnyilatkozásának az értelme nem az, amire az enciklika
írója vagy a pápa gondolt, hanem egyedül és kizárólag az, amit a szöveg - a her
meneutika alapelve szerint - mond" (294. o.). A törvény kifejtésekor sem kér
dezi meg senki, hogy mire gondoltak a parlamenti képviselők, akik megszavazták.
Ugyanez az elv érvényes a rnonokratikus vagy monarchíkus törvényhozóra, illetve
a tanítóhivatal képviselőjére is; nem az a hivatalos és hiteles tanítás, amire a
pápa gondolt, hanem amit az enciklika szavai mondanak. Hogy XI. Pius miként
értette az enciklikát, hogy egyáltalán úgy értette-e, amiként - az író felfogása
szerint - értenie kellett, s hogy milyen mértékben szentesítette az enciklikának
ezt a jelentését - arról nincs tudomása. "Altalában azonban - írja - az a vé
leményem, hogy azt, amire gondolok, nyelvileg helyesen és világosan ki is tudom
fejezni, s így azt hiszem, hogy a Quadragesimo anno mondataiban az nyilvánul
meg, amit beléjük helyeztem - néhány kivételtől eltekintve, amikor a latinistá
val szemben nem sikerült megvédenem álláspontomat" (294. o.),

Nem fetisizálja az írott szöveget? Nem azonosítja jogi gondolkozasát a teoló
giai gondolkodásmóddal ? Emilio Betti hatalmas hermeneutikájában- külön fejezet
ben foglalkozik a jogi ·és külön fejezetben a teológiai értelmezéssel. Bármilyen
legalista is volt a II. vatikáni zsinat előtti teológia, a tanítóhivatal legfőbb képvi
selőjének társadalmi-etikai kérdésekről szóló tanítása nem értelmezhető csak jogi
szempontból. de még ennek az interpretációnak is számolnia kell az általános ér
telmezési problémákkal. Azzal például, hogy ura-e az ember annyira a nyelvnek 
amint azt v. Nell-Breuning magáról hiszi -, vagy sokkal inkább a nyelv uralko
dik az emberen: gondolkodásan és kifejezésmódján. Úgy tűnik, hogy a kiváló szerző

gondolatai hibás körben járnak: nem az a mérvadó, amire az író (vagy a pápa}
gondolt, hanem amit a szöveg mond, a szöveg pedig azt mondja, amire ő gondolt,
rnível általában megtelelően fejezi ki magát. A hermeneutika alapelve azt rnondja,
hogy a "jelentést kihámozni, s nem belemagyarázni kell" (sensus non est inferen
dus, sed efferendus); az alapelv azonban inkább az értelmezés definíciója, mint-o
sem könnyen kezelhető kritériuma. A hermeneutikai probléma akkor kezdődik,

amikor elfogadjuk az alapelvet, és felmerül a kérdés, hogyan, mí módon, mílyen
föltételtől függően közelíthető meg a szöveg mondanivalója. A szövegben valóban
bentlévő jelentés megállapításának mellőzhetetlen kritérluma történelmi hatása: a
kimondott szó - írott szöveg vagy gondolat egyéb kifejezője - tovább hat a tör
ténelemben, s hatásában értelmét is kifejti. Hogy a szöveg mít mond, azt éppen az
értelmi tartalom kibontakozása mutatja meg. Mivel az értelmi tartalom kibonta
kozása félreértésen is alapulhat, mivel a szöveg hatástörténete nem okvetlenül
egyértelmű, azért megeshet, hogy a történelmi hatás -' ahelyett, hogy föltárná 
megrövidíti, elfedi vagy meghamisítja, idegen értelmi világ alapján megváltoztat
ja a szöveg értelmét, amint v. Nell-Breuning állítja az enciklika félreértőiről. Ezért
olyan értékes tájékoztatása az enciklika keletkezéséről és saját szándékáról. Nem az
írott betűn dől el minden: az írott szöveg az élő nyelvesemény rögzítéseként "sze-.
gényes dolog az eleven szóhoz képest" (Platón), nemcsak azért, mert kevesebbet,
hanem mert többet is visz magával, mint amennyit a szerző mondani akart. A
nyelv kiszámíthatatlan törvénye szerint sodorja magával a gondolkodás folyamá-
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nak történelmi medrében lerakódott hordalékot. Bármilyen világosan és találóan
fejezze ki magát valaki: ez a hordalék is bent van a szövegben, néha drága arany
ként, néha egyszerű kavicsként. Kant mondja Platónról, hogy ugyanarra a tárgyra
vonatkozó gondolatait összehasonlítva jobban értjük meg Platónt, mint ő saját
magát. Kellő történelmi távlatból reflektálhatunk történelmi függöségeíre, kife
jezhetjük azt, amire gondolt, anélkül, hogy kimondta vagy megfogalmazta volna,
vagy ami nem is tudatosult benne, ám mégis meghatározta gondolatait. Időközben

v. NelZ-Breuningnak is módosult és alakult értelmi világa. Az enciklika történelmi
hatása ; félreértések, cáfolatok, helyeslésele hozzásegítették ahhoz, hogy ma már
tisztán lássa, amit akkor mondani akart. Az értelmes ember folyamatosan reflek
tál gondolkodására s annak fejlődésére, tudatosítja saját történelmi föltételeit,
számításba veszi szavainak a hatását és eredményeit, s visszatekintve tisztábban
látja, hogy mit akart - hogy mit akarhatott - mondani, de nem állíthatja, hogy
negyven évvel ezelőtti szavai éppen olyan egyértelműek, mínt amilyen világosak
az ő számára ma. XI. Pius, az enciklika kíbocsátója ezért nem látta - nem is
láthatta - teljesen át a "Quadragesimo anno" hivatalos tanítását.

AI: enciklika tekintélye

Ezek után nem ütközünk meg különösebben a latinistákkal vívott harcokon.
A döcögő latínságú fogalmazványt három latinista vette kezelésbe; köszörülték,
símították, nyelvtanilag és stilisztikailag ragyogóvá csiszolták. Közben azonban a
mondatok jelentése megváltozott, a stilisztikai fínomságok megszüntették a gon
dolati fínomságokat, elterelték a kijelentések irányát, kifosztották jelentésbeli ár
nyaltságát, annál is inkább, mivel a szöveg tartalma teljesen távol állott tőlük,

s egyedüli gondjuk a nyelvi elegancia volt. Gyakran hiába küzdött velük v. Nell
Breuning; ha nem sikerült meggyőznie őket, hogy a stiláris változtatás meghami
sítja a szöveg értelmét, kénytelen volt vísszavonulní és eltűrni az enciklika értelmi
megmásítását. Eltorzult a felelősség megosztását kimondó társadalmi kisegítés 
szubszídiaritás - elv is: "amit az egyes ember önmaga' saját erejével elvégezhet.
nem szabad társadalmi tevékenység körébe utalni, s hasonlóképpen, amit kisebb
és alacsonyabb rangú közületek elintézhetnek, azt nagyobb és magasabb közület jo
gosan nem vonhatja a maga hatáskörébe ... Híszen a társadalmi beavatkozásnak
míndíg az a természetes célkitűzése, hogy kisegíteni akarja a társadalmi test egyes
tagjait, nem pedig tönkretenni vagy fölszívni" (QA. 44. o.). A szerző a "társadalmi
kisegítésv-t egyetemes - metafizikai - alapelvként értelmezte, a latinisták a "vi
naturaque sua"-t elegáns fordulattal fizikai elvvé degradálták - írja (296. o.).
Ha metafizikai elvnek tekintjük, a szubszidiaritásnak kell szabályoznia az egyház
életét is: az egyházi tekintély nem tarthatja fönn magának a felelősséget ott, ahol
az egyház tagjai tudják azt vállalni; a tekintélyt saját tanítása kötelezi, hogy el
ismerje az egyház tagjai nagykorúságát és biztosítsa szabad felelősségvállalásukat.

Kinek a tekintélye áll az enciklikák mögött? A pápáé-e, vagy néhány többé
kevésbé jó szándékú, de egy irányú hivatalnoké, akik akarva-akaratlan gondolat
világuknak rnegfelelően manipulálják a pápát, az ő tekintélyének a leple alatt a
saját meggyőződésüket vagyelfogultságukat érvényesítik. "Akkoriban mindez még
nem aggasztott túlságosan; annál inkább gyötör azonban a gondolat, hogy alkal
masint ma is hasonlóképpen járnak el, mint a Quadragesimo anno idejében. Mát
akkor sem volt olyan igénytelen a világ, hogy ilyesmit elfogadott volna; ma meg
kívánja, hogy a legmagasabb egyházi hely nyilatkozatai - olyan kérdésekről, ame
lyekbe a profán tudományoknak is van beleszólási joguk - ne maradjanak el a
kvalifikált nemzetközi testületek nyilatkozatainak tudományos szintjétől; ez pedig
föltételezi, hogy a nyilatkozat kidolgozásában nemzetközileg elismert szaktekin
télyek csoportja vegyen részt, s vállalja érte a szaktudományos felelősséget" 
fejezi be írását v. NelZ-Breuning. Az egyház és a világ között egyre növekvő sza
vahihetőségí hézagot jelentősen csökkenthetné, ha egyéni döntések helyett beve
zetnék a döntések csoportos és nyilvános előkészítését - ha például megkérdez
nék a papok véleményét, mlelőtt a nevükben nyilatkoznak -, ha az egyház tagjai
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nem valami anonim hivatallal állnának szemben, hanem név szerint is ismernék
azokat, akik valóban felelősek a határozatért. A tiszta, világos, átlátható "transzpa
rens" határozatok - amelyeknek az előkészítését és létrejöttét nem burkolja titok
és homály - ma is hatékonyan és meggyőzűen képviselhetnék az egyház örök
igazságait a világban.

Felhasznált irodalom: l. XI. Pius pápa "Quadragesimo anno" kezdet(i apostoll körlevele a
-társadalmi rend megüjításáröt, 5. kiadás, Budapest, 1942. 8. o. (QA.) - 2. XIII. Leo pápa
apostoli körlevele a munkások helyzetéről (Rerum Novarum), Budapest, 1931. 1-12. o. - 3.
O. v. Nell-Breuning: Stímmen der Zeit 96/19711289-296. o. - 4. Dr. Közl-Horváth József:
Proletárok megváltása. Budapest, 1936. 39. o. - 5. E. Betti: Allgemeine Auslegungslehre als

Methodik der Geisteswissenschaften. Tübingen, 1967.

HEGYI BtLA

I TÖRT~NELEM ÜZENETE
I.

Kétezer évvel ezelőtt jött el Krisztus, hogy "békét hirdessen a távollevőknek és
békét a közelieknek" (Ef 2,17-18), egyetértésre, tökéletesedésre, szeretetre szólítsa
föl a világot, mert csak akkor lesz vele "a szeretet és a béke Istene" (2 Kor 11-12). A
"béke fejedelmé"-nek szavai azonban míntha két évezred alatt sem tudták volna
kíbékítení az embert önmagával és Istennel.

Immanuel Kant Örök béke című tanulmányában az emberiség aranykorát mint
egy nagyon-nagyon távoli jövőt említi, melynek egyetlen előfeltétele van: az erkölcs
és a politika harmóniája. Javaslatait ma már nemzetközi okmányokba foglalják,
szerződések és alkotrnányok rögzítik, de nem vesztettek semmit időszerűségükből~.
.,Egyetlen állam se avatkozzék be erőszakkal más ország rendjébe és kormány
zásába" ; "Az állam ne csináljon adósságokat háborúskodásaival. mert ezzel belső

életét, polgárainak jólétét és emberséget rendíti meg"; "A nemzetköz]: jognak a
-szabad államok szövetségén kell alapulnía" ; "Az állandó hadsereget idővel fel kell
számolni". De mít tegyenek a politikusok, ha a válságokat nem tudják megoldani
másként, csak fegyveresen? Ha nincs, aki őket konfliktusok eseten mérsékletre
intse? Kant kész a válasszal : ;,Forduljanak a filozófusok maxímáíhoz, amelyek
az általános béke lehetőségeire és feltételeire vonatkoznak". A klasszikus német
filozófia szülőatyja kétszáz évvel ezelőtt írta le ezeket a sorokat, de sem előtte,

sem utána nem volt a filozófusoknak elég erejük ahhoz, hogy megakadályozzák a
vérontást, bölcsességük csitítsa az ellenségeskedést és érvekkel győzzék meg a
szemben álló feleket. Az általános béke és az egyetemes jólét - bár úgy tűnik,

egyre közelebb kerülünk hozzá - még míndig várat magára.
Mi hát a történelem üzenete?

II.

Nemcsak feltételezzük, hanem - a megelőző korok nézeteivel ellentétben - tuda
tosan valljuk is, hogy a történelem az emberiség történelme. Nem egyes kultúrák
történelme, mint Oswald Spengler látta, melyek egymástól elszigetelten ugyanazon
léttörvény változásait ismétlik, prosperitásole és kataklizrnák hordozói; nem fajok,
nemzetek, kontinensek történelme, ahogy Montesquieu, Rousseau vagy Comte gon
dolta; nem is kiemelkedő személyíségek látomásainak megvalósulása. mínt Francis
Bacon és Descartes képzelte, hanem az emberiség egészének történelme, az em
beriség szükségleteinek, az anyagi és szellemi javak mind teljesebb birtoklásáért
vívott küzdelmének a történelme. Csak az egyes ember érzi azt, hogya társadal-

"39



mak mozgása, a történelmi folytonosság úgy hat a világ alakulására, mint a vég
zet, vagy mint az ember nagy és befejezhetetlen kalandja, melyet önmaga felül
múlásáért, a soha meg nem elégelt tökéletesedéséért vállal. Mert végül is mít je
lent az egyes ember a természetben, a történelemben? Semmi a végtelenhez vi
szonyítva és minden a semmihez képest, középpont a semmi és a végtelen között.
Mérhetetlen távolság választja el a két véglet megértésétől, a dolgok célja és lé
nyege gyakran áthatolhatatlan titok számára, képtelen felfogni a múltját, melyből

kiszakadt, és képtelen megérteni a végtelent, mely a jövője. De ugyanakkor
ráébred arra, hogy mégis érdemes ennek a "regényes" vállalkozásnak a törvényeit
tanulmányoznia, mert "a törvény legrövidebb, általános képletben fejezi ki az
ezernyi jelenség egybevágó voltát. A törvénynek történelmi értéke van. Sohasem
létezett ránk nézve a törvény a jelenségek előtt, hanem csakis a jelenségekben fe
deztük föl azt" (Moleschott). S mivel értelmes összefüggésekre talál a jelenségek
között, amelyekből szükségszerűségekre következtethet, az ember szerkesztení is
akarja a törvényt, irányítani is szeretné az eseményeket: részt kíván venni a törté
nelemben, mínthogy "sok és szép célt szolgálnak az igazságszerető és mérsékelt fér
fiú tettei" (Arisztotelész).

A történelem azonban nem egyetlen, kizárólagos és személyek vagy csoportok
által megbízhatónak minősített tételt igazol, mint például a "haladásét", a gazda
sági fej lődését, a jó győzelmét a rossz felett vagy a szabadság érvényesitését. Az
ilyen mindent átfogó, de mégiscsak a jelenségek egy részét feldolgozó, a kétségbe
vonhatatlan igazság mezében tetszelgő meghatározások a történelmi valóságtól
idegenek, mert valamiképpen megfeledkeznek az egészről, a dolgok egyetemes vízs
gálatáról, és ha azt a hiedelmet keltik is, hogy az egészhez vezető kulcsot adják
a kezünkbe, csak hiányosságaikra hívják föl a figyelmet. Hol az összefüggések
tárgyilagos elemzésétől zárkóznak el, hol az oksági kapcsolódások mechanizmusá
nak, a véletlenek vagy egyéb befolyásoló tényezők aktív szerepetől.

A történelem mibenlétéről alkotott felfogás sokáig vitatott volt, amíg csupán a
politikára és a hatalmi törekvések vizsgálatára korlátozódott, mert egyedül ezek
ismeretében nem lehetett a történelem kérdéseire teljes biztonsággal megfelelni.
Minden lét történelmi, tehát időben lezajló, ideiglenes folyamat, így a természet
története, a föld és az égbolt változásai is. De ha most történelmen, prefixum nél
kül, az ember cselekvéseinek és szenvedéseinek rendszerét, a társadalmak, világ
nézetek kialakulásának és elévülésének történetét értjük, akkor tulajdonképpen a
forradalmak történetére kell utalnunk. melyet Marx ekképpen fogalmazott meg:
" ... nem a kritika, hanem a forradalom a hajtóereje a történelemnek, sőt a val
lásnak, a filozófiának és az elmélet egyéb fajtáinak is". Ha most ezt a forradalmat
nem mint politikai harcot, erőszakos akciót fogjuk fel, hanem mint a tudat (gon
dolatrendszerek és intézmények) dinamikus, mélyről fakadó megújulását, melyet a
fiiozófiában egy Aquinói, egy Marx vagy egy Teilhard, az egyházban napjainkban
a II. vatikáni zsinat, a történelemben pedig a szocialista társadalmi rend fejez ki,
akkor végképp elavultnak tekinthetjük azt a régi szemléletet. amely egyformán
és külön-külön számításba vette a teremtés, a tudás, a kutatás és a hit területeit,
a hatalom gyakorlása folytán kialakult helyzetet, a civilizáció fokát stb., hiszen
nem hozhatott létre hiteles történelemtudományt s egyben hiteles történetírást is.

III.

Szent Agoston a történeti összefüggések feltárásával "sub specie aeternitatis" , az
örökkévalóság nézőpontjából szemlélve, úgy látja, hogya történelem nem más,
mint Isten terveinek megvalósulása az időben, amit a nép - olyan embersokaság.
melyet a közös értékek szeretete egyesít - visz véghez. Aquinói Szent Tamás sze
rint a világ népei Isten akaratából egyetlen nagy nemzetközi egységhez tartoznak,
melynek törvénykönyve a tízparancsolat és célja a minden emberre kiterjedő sze
retet. A történelem feladata mindenekelőtt e törvénynek és célnak a védelme és
kiteljesítése, mely csak ha az egész népnek része van a hatalomban, válhat a béke
biztosítékává. Az állam erkölcsi organizmus, egymásra utalt személyek közössége,
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melyben az egyed mint rész viszonylik az egészhez, s ezért a köz érdekét a saját
érdekei elé kell helyeznie. Történelrní hivatása, hogy olyan létfeltételeket teremt
sen, melyek között a polgárok földi jóléte a transzcendens elkötelezettséggel párosul.
Hegel a történelmet mint "a szabadság fogalmának fejlődését" látja, mely magá
ban foglalja a rnűvészetnek, a vallásnak és a filozófiának mint az emberiség, mínt
a társadalmi ember tevékenységének történetét is. "A vallások története egybe
esik a világtörténelernrnel." A század elején Prohászka Ottokár is felismeri, hogy
"a történelem folytonos változást tüntet föl, amely változást az alsó néprétegek
fokozatos emelkedése s a tűrhetöbb. emberi létnek általánosítása jellemzi. A tár
sadalmi osztályok kialakításában legfőbb szerepet játssza a munka megosztása,
tehát a termelés módja. A társadalomnak uralkodó osztályai nehezen értik meg az
evangélium alkalmazását, s a társadalmi átalakulásokat átlag nem ők, hanem az
osztályharcok intézik." A történelmet "két közkívánalom" mozgatja: a fejlett, ma
gas fokú szabadság és műveltség, valamint az eleven társadalmi közösség létre
hozása.

Teilhard egész emelkedő díalektíkájában a történelem az egylényegű minden
ség két szélső pontja között van meghatározva, az idő-tér viszonylatán kívül, azaz
a csillagászat primitív atomja és az Omega-pont között, A kozmikus időtartam ki
terjedésének és ugyanennek az időtartamnak a folyamatában két "ugrás" játszódik
le: az élet megjelenése, amikor a nyers anyag a sejtállapotba megy át, és a gon
dolkodás megjelenése, amikor feltűnik az eszmei lét, a lelki élet előfeltétele. Mind
két ugrás a konvergencia jegyében történik, az elemek bizonyos állapotának "kú
pos" struktúraja szerint. Ezek a fejlődéstörténetnek olyan pillanatai, amelyek 
"az emberiség nagy stelláris óráinak megtelelően" (Stefan Zweig) - a kozmikus
fejlődést hangsúlyozzák. Az emberiség fejlődése, a mozzanatok felemelkedése egy
kriszto-kozmikus egységíg azt jelenti, hogy a történelem Krisztus felé tart, a tör
ténelmi folyamatok végén maga Krisztus áll, távol a ködös filozofikus utaktól, "a
sorsdöntő pillanatok lángoló intuíciójába helyezve". Isten' nem a világon kívül,
hanem velünk él a világban, a történelemben, minden eljövendőben. Bár az evo
híció megfordíthatatlan, irreverzibilis, de az ember fejlődése még nem fejeződött

be, útja az ultrahumanízácíó, míriél inkább megközelíteni az emberarcú Istent,
Krisztust s valahol, valamikor eggyé válni vele.

IV.

Ha a történelem mindannak a történetét nyújtani akarná, amit az ember a politi
kában, hadászatban, technikában és kultúrában véghezvitt, enciklopédiát kapnánk,
nem történelmet. Sokan függetleníteni próbálták magukat a politikai történelem
fogalmától és az enciklopédikus megkötöttségektől, Azt írták meg egy adott korról,
ami az emberi sorsra nézve számukra lényegesnek tűnt: a politikai, társadalmi,
művészeti és vallási formákat. Semmiféle· szabályhoz nem alkalmazkodtak, nem
utánozták a hagyományos történetírást. Amikor egy történelmi tájat vagy a vi
lágtörténelem új hajtásait szemlélték, csupán annak regisztrálására szorítkoztak,
amely véleményük szerint alapvetően meghatározta a meglévő vagy születőben lévő

társadalmi viszonyokat. Igy tett például Voltaire is a XIV. Lajos kora és H. G.
Wells is Világtörténelem című művében, De ezekről a szubiektív, majdhogynem ad
hoc jellegű munkákról mégsem beszélhetünk ma már másképp, mint értékes kí
sérletekről.

A nagyrészt politikai színezetű régi történelem-fogalom talán védhető is lenne,
ha a szó jelentését úgy értelmeznénk. ahogy Arisztotelész, aki a történelemírásban a
politikától megtagadta az elsőbbséget, mert rajta a háborúkat, hatalmi küzdel
meket, az uralkodók praktikáít értette. Kétségtelen, hogy mindezek jelentős be
folyást gyakoroltak az emberi sorsra, de sohasem csináltak történelmet, nem te
remtettek döntő fordulatokat. Történelmet ugyanis csak az egyének összességével,
"az egyesült egyének hatalmával" lehet alkotni, függetlenül az egyének világné
zetétől. Ezért a politika manapság jóval többet ölel fel. Az államot és a társadal
mat is magában foglalja, melynek látszólagos ellentéte az egyes ember, a privatus
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vagy idiotés. A politika egyre inkább az egyes embernek az állam ügyeiben való
felelős részvételét, az állam feladataiban és irányításában való jártasságát tűzi

ki célul.

V.

A történelmi tapasztalatok, az eddig létrejött társadalmi formák azt igazolják, hogy
"a kereszténynek mondott állam az állam keresztényi tagadása, de végképp nem
a kereszténység politikai megvalósulása". Nem véletlen tehát, hogy a történelmi
materializmus eljutott az ateista állam megalkotásáig, melynek "nincs szüksége
vallásra politikai beteljesüléséhez. Meglehet vallás nélkül is, mert benne a val
lás humánus alapja világi módon megvalósul' (Marx). A kereszténynek ma meg
kell tanulnia ilyen államban élni és dolgozni, mind tevékenyebben részt venni a
"vallás humánus ,alapjának" "világi módon" történő érvényesítésében, olyan közös
ségben, amelyben senki sem szenved szükséget és amelyben nem mások kárán szer
zünk szabadságot és elismerést magunknak.

Egbert Höflich úgy vélí, hogy Marx valóság- és igazságfogalma, amennyiben
azt folyamatnak, feladatnak és jövőnek tekinti, közelebb áll a keresztény hithez,
mírrt Arisztoteleszé, mert a hitnek fel kell ismernie a jövő formálásában rejlő

feladatait. Harvey Cox, bár elhatárolja magát a társadalmi elkötelezettség abszolu
tízálásától, sürgeti a benső elmélyülés és a társadalmi szolgálat összhangját. Ez a
szocialista társadalmi viszonyok között úgy mehet végbe, ha a keresztények Isten
számára a fejlődés tartós támaszai lesznek. A keresztényeket mindeddig abban a
hiedelemben nevelték, hogy az Istenhez való eljutás érdekében mindenről le kell
mondaniuk. Most felfedezik, hogy nem üdvözülhetnek, csak a világegyetemen és
meghosszabbítasán keresztül. Azelőtt Istent imádni pusztán annyit jelentett, mint
Űt a dolgok fölé helyezni, azokhoz viszonyítani és azokat neki feláldozni. Most
elsősorban annyit jelent, mint testestől-lelkestől a teremtő cselekvés részeseivé
válni s csatlakozni Istenhez a világ kiteljesítésében, a történelem formálásában.
Hajdan a világtól elszakadni annyit tett, mint nem érdeklődni a földi folyamatok
iránt, ma ellenben, hogy fokozatosan túlszárnyaljunk minden igazságot és szép
séget, az irántuk tanúsított szeretet erejével. Beletörődni egykor annyi volt, mint
passzívan elfogadni a világegyetem meglévő feltételeit. de ezt ma már csak az
elernyedő, könnyen fáradó harcos engedheti meg magának, aki elveszítette a re
ményét és a hite is alig-alig tartja meg.

Jézus mindig elutasította a poliJtikai Messiás-uralmat. A keresztény kinyilat
koztatás sem kifejezetten, sem burkoltan nem tartalmaz politikai elméletet vagy
útmutatást, mert lényegében az üdvösség tanítása. Gyakorlati megvalósításának
vannak ugyan társadalmi hatásai, de ezeket a kinyilatkoztatás nem határozza meg
egyértelműen, kivéve néhány fontos negatív követelményt (Ne ölj ...). Minden
más az üdvösség-tanításnak nem tárgya, hanem következménye, amelyet az alkal
mazás és kifejezés síkján a keresztények mérlegelése és kiválasztó döntése köz
vetít. A hivatalos egyház e kérdésben igyekszik a háttérben maradni, mert kűlön

ben felr,uházna egy véleményt az igehirdetés tekintélyével. aminek visszahatásaként
az igehirdetést egyszerű vélemény-nyílvánítássá fokozná le. Ha az egyház nem az ön
magában rosszról nyilatkozik, akkor arra intheti és buzdíthatja híveit, hogy politi
kai-társadalmi téren is a hitből éljenek és munkálkodjanak, szakítsanak az önzéssel, a
hatalom- és birtoklás-vággyal, keressék az igazságosságot, gyakorolják a felebaráti
szeretetet, sajátítsanak el megfelelő szaktudást és korszerű műveltségre tegyenek
szert, mindenkor mozdűtsák elő a közjót és vegyenek részt a társadalom építésében.
Ezek ugyan bizonyos értelemben üres kifejezések, mert nem vezetnek gyakorlati

, döntésekhez. mégis irányt mutatnak és elhatárolnak más magatartásoktól. Csak ez
által juthat el a kereszténység odáig, amit Prohászka annak idején így fogalmazott
meg: "Meg vagyok győződve, hogy az egyház ez irányba fog haladni, hogy egyre
lelkibb, erkölcsibb lesz, úgy értve ezt, hogy tekintélyét nem a kard, nem a diplo
mácia, nem is a kormányok, hanem a hivő népek szeretete s ragaszkodása által
érvényesiti".
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AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

I PIPI HIVITiS ~S I TiRSIDllMI IGIZSáGOSSÁG PROBL~Mil I
POSPOli SZINODUSON

Szeptember 30-án ült össze a harma
dik püspöki szinodus a II. vatikáni zsi
nat berekesztése óta.

Mario von Galli [ezsuíta páter, a ne
ves tv-kommentátor, így írja le a sváj
ci ürientierung számára írt beszámoló
jában a szinodus külsőségeit: "KülseJé
ben modern lett a püspöki szlnodus. Töb
bé nem a teste rotte (törött fejek) ter
mében ülésezik régi kultúrák romjai és
töredékei alatt, nehezen megmászható
csigalépcsők mögött, ahol kényelmetlen
üléseken ültek a résztvevők, akik bár
mind láthatták az elnököt (például a pá
pát, ha ott volt) egymást azonban nem,
és az egész olyasfélén festett, mint egy
börtönben tartott istentisztelet. Most a
színodus az oly sokat vitatott új foga
dóterem fölött afféle aula maximaban
találkozik, mint egy egyetemen. Az ülé
sek csodálatosan kényelmesek, mínden
kinek mikrofon áll a keze ügyében, fá
radság nélkül kihúzhat egy asztalkát
magának. A szímultán fordítók méltó
helyen vannak: a vastag üvegfalak mö
gött. A felvonók tökéletesen működnek:

alig kell megérinteni a kívánt emelet
gombját, s máris vörösen fénylik fel,
hangtalanul érünk célhoz. Minden olyan,
mínt a legmodernebb szállodában: na
gyon előkelő, de nem pompázatos, tár
gyias, hideg és tökéletes. Szegénynek
nem mondható mindez (az egész épület
vagy hatmilliárd lírába került), de tö
kéletesen hiányzik minden, ami bom
basztikus, a díszítmények, a tápéták és
bojtok. a vastag szőnyegek. Szobrokat,
képeket, emblémákat, címereket sem lá
tunk sehol. Talán van valahol egy ke
reszt - én nem emlékezem rá. Minden
bizonnyal nem ötlik szembe. Megválto
zott egyház? Külsőleg mindenesetre. Al
kalmazkodás a modern életérzéshez. Ne
becsüljük alá az ilyesmit. Az a hamis
tradíció. amely sokak számára annyival
becsesebb volt, rnínt a valódi, többé nem
nyomaszt senkit. De vajon elválasztha
tó-e olyan élesen az egyik a másiktól?"

Ma már látjuk, hogy nemcsak a kül
sőségek voltak ennyire új szerűek. Az
új teremben elhangzottak részben na
gyon is elütöttek a hagyományostól, és
a külső szemlélők körében is megoszla
nak a vélemények, vajon ez a szinodus
túllépett-e azon, amit már a II. vatikáni

zsinat meghirdetett, vagy kilátásba he
lyezett. Annak ellenére, hogy ra szino
dus összehívása már két éve elhatáro
zott dolog volt, a programot mégis bi
zonyos rögtönzöttség jellemezte. Ennek
egyik oka az volt, hogy eredetileg terv
be volt véve az ún. "egyházi alaptör
vény" megtárgyalása. azonban a tör
vénynek az év első felében nyilvános
ságra került szövegtervezete olyan he
ves ellenállást váltott ki a katolikus vi
lágban, püspökök és teológusok körében
egyaránt, hogya törvénytervezet meg
tárgyalását levették a színodus napi
rendjéről. Maradt a két másik témakör :
az egyik a papság kérdése, a másik az
igazságosság a világban, amelyekre néz
ve csak néhány hónappal a szinodus
kezdete előtt kaptak a különböző orszá
gok püspökkarai egy-egy eléggé általá
nosságokban mozgó ún. "munkapapi
rost". Azért a legtöbb püspöki kar el
készítette a szinodus titkársága által kért
beszámolót arról, miként vélekednek az
egyes országok püspökei és papjai az
említett két témakörben.

A kettő közül a papság kérdése volt
az izgalmasabb, ezt várta nagyobb ér
deklődés, hiszen alig néhány éve még a
vita is tilos volt az egyházi berkekben
például a cölibátus kérdéséről, amely
most a szinoduson akarva, nem akarva
szinte központi kérdéssé lett, noha a
távolabb néző és a dolog érdeméhez hoz
zászólók mínd hangoztatták. hogy a cö
libátus problémája csak egy része a
papság általános problémájának.

VI. Pál pápa szeptember 30-án egy,
az ilyen alkalomhoz illő. emelkedett han
gú, de azért meglehetősen általánossá
gokban rnozgó beszéddel nyitotta meg a
szinodust. Beszédének azonban volt egy
olyan passzusa. amelyet nem mindenki
értett meg azonnal és amely éppen
ezért elég nagy feltűnést keltett. Ezt
mondta a Szentatya: "Most pedig en
gedjék meg Tisztelendő Testvérek, hogy
felhívjuk figyelmüket egy különleges
veszélyre, amely színodusunkat fenye
geti és amely tisztességes vagy nem egé
szen tisztességes módon befolyásolhatja
ítéletünk világosságát, sőt talán meg
fontolásaink szabadságát is. Ez a veszély
olyan vélemények nyomásából áll, ame
lyeket csak nehezen lehetne összhangba



hozni a hitigazságokkal ; olyan tenden
ciákról van szó, amelyek nem annyira
az egyház hivatásához tartozó kipróbált
hagyományokat keresik; a profán men
talitásnak tett hízelgő engedmények; a
félelem a nehézségektől, amelyek a mo
dern élet változásaiból adódnak; a csá
bító és terhes publicitás; mindezek ve
szélyesek lehetnek, éppúgy, rnínt a szem
rehányások az anakronizmus és jurídiz
mus míatt, ami szerintük bénítólag hat
egy új kereszténység, egy spontán és ka
rizmatikus kereszténység kíbontakozásá
ra, és így tovább. Egy nyomásról beszél
tünk: a megjelenési formái sokoldalúak,
a hatalma hízelgő és veszélyes. Igye
kezzünk ezért arra, hogy lelkiismere
tünk indítására távol tartsuk magunkat
ettől, hiszen mint Isten népe pásztorai
nak ezzel a lelkiismerettel kell majd az
utolsó ítéletkor felelnünk ..."

A pápa e szavai arra a meglehetősen

kemény hangú vitára vonatkoztak. amely
két nappal a szinodus megnyitása előtt,

szeprember 28-án hangzott el az olasz
televízióban és amelynek két résztvevő

je Danielou bíboros és a haladó teoló
giai nézeteiről közismert (és az olasz
tv-ben gyakran szereplő) Erneste Bal
ducci piarista atya volt. S bár vitájuk
- mint azt ugyancsak Mario von Galli
megállapítja -, mindenképpen megfelelt
azoknak az elveknek, amelyeket az ilyen
viták esetére az ez év májusában ki
adott Communio et. progressio kezdetü
pasztorális instrukció előírt, a Szentatya,
úgy látszik, annyira szívére vette az
ott elhangzottakat. hogy másnap, szer
dán, 29-én, a szokásos általános kihall
gatás alkalmával többek között ezeket
mondotta: "... Az olasz televízió tegnap
szörnyű támadásokat intézett az egyház
és annak struktúrái ellen. Mi történhe
tett oly sok, lényegében jó és tisztes
séges ember agyában és szellemében,
hogy rnindazt a jót, amit az instdtucío
nális egyháztól kaptak, most bírálattá
funkcionálják át?" S bár a beszédnek
ezt a'mondatát később a vatikáni sai
tóhivatal bulletinjéből kihagyták és az
Osservatore Romano, valamint a vatiká
ni rádió sem tett róla említést, a Szent
atyát annyira nyugtalanította az eset,
hogy ha általános formában is, de II
megnyitó beszédben, egy nappal később

mégis visszatért rá.
A' szeptember 30-i első ülés azzal kez

dődött, hogy Enrico Bartoletti, az olasz
országi Lucca apostoli kormányzója ter
jesztette elő összefoglaló jelentését, ame
lyet a szinodus titkárságához a külön
böző püspöki karoktól beérkezett be
számolók alapján állított össze. A Bar
toletti-jelentés három részre tagozódott:
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A vílág eseményei es azok pozitív, illet
ve negatív befolyása az egyházra, az
egyház a zsinat utáni korszakban és az
egyház legjelentősebb problémái a je
lenben.

A mai világhelyzetet Bartoletti szerint
mindenekelőtt kulturális, antropológiai
és technikai téren egyaránt mélyreható
átalakulás jellemzi, amely átalakítja az
emberképet is és gyors terjedésével a
kultúra egyformaságához vezet, és egy
bizonyos fajta "planetáris humanizmus
ra" irányul. Ugyanakkor az ipari ter
melés növekedése egyre mélyebbre tá
gítja a szakadékot a szegény és gazdag
országok között és új demarkációs vo
nalakat húz meg a világban. Ez okozza
a hatalmas kivándorlási hullámot is, azt
a jelenséget, amit ma már a "negyedik
világ" jelzővel illetnek. A mai korkép
nek "nagyon pozitív vonása" a Barto
letti-jelentés szerint az emberi személyí
ség méltóságának egyre fokozódó kol
lektív tudata és az emberi nem egységé
nek tudomásulvétele. A jelen egyházá
nak legfontosabb problémái Bartoletti
szerínt a hit alapvető kérdései, a rész
egyházak kapcsolatai, a "régi egyházak"
mísszíós kötelezettségei a kevésbé kon
szolidáltak irányában, valamint azok a
problémák, amelyek a zsinat határoza
tainak végrehajtásával és az egyház ag
gíornamentóiával kapcsolatosak. "Külö
nösen kényes és komoly" a teológia fej
lődésének problémája, valamint a hie
rarchikus tanítóhivatal és a teológusok
tanítói küldetése közötti kapcsolat prob
lémája. A kutatás szabadságának, a teo
lógiai elméletek terjesztésének kérdéseit,
a dogmatikus egység és a teológiai plu
ralizmus viszonyát, a tudományos kuta
tástól elvárt hűséget a kinyilatkoztatás
iránt még nem sikerült "kellőképpen

felderíteni és sikeresen megoldani".

Különös figyelmet érdemel a Bartolet
ti-jelentés megállapítása szerínt a rész
egyházak egymás közöttí és az egyete
mes egyházhoz fűződő viszonya. A "nyu
gati kereszténység régi egyházai" időn

ként annyira belebonyolódnak saját
problémáíkba és ellentéteikbe, hogy nem
hallják meg azoknak a hatalmas nép
tömegeknek a hangját, amelyekre "az
emberiség családjának súlypontja átto
lódik". Ugyanakkor Bartoletti szerint az
egyház zsinat utáni korszakát sok pozitív
tényező jellemzi: a liturgikus megújho
dás, a laikusok nagykorúsodása, a teo
lógiai kutatás elmélyülése, valamint az
egyházi strukturák megújhodása, Nega
tív tényezők szerinte az egyre láthatób
bá váló hitbeli válság és az egyházon
belüli tiltakozó mozgalom,



Az egész Bartoléttt-jelentés összesen
harminc gépelt oldalt tesz ki. Felolva
sása ki is töltötte a megnyitó ülés prog
ramját. Az utána következő napokban
előbb plenáris ülések voltak - egy dél
előtt, egy délután - majd. hat nyelvi
csoportra (latin, olasz, francia, angol,
.spanyol és német) oszlott szét a szinodus,
s a nyelvi csoportok munkájáról aztán
ismét plenáris üléseken számoltak be.
A szinodus ülésszakának első felében
tárgyálták meg a papság problémáit. A
témához nagyon sokan szóltak hozzá,
nekünk azonban meg kell elégednünk
annak a néhány megnyilatkozásnak rö
vid ismertetésével, amelyeket az egész
katolikus sajtó mint legfigyelemremél
tóbbat emelt ki.

Minden megfigyelő egyöntetűen mint
különösen kíemelkedőt ítélte meg Jo
hann Weber Graz-Seckau-i püspök fel
szólalását, "Úgy érzem, feltétlenül szük
séges - mondotta Weber püspök -,
hogya szinodus két dologgal tisztában
legyen: elsősorban a papok mai helyze
tével, másodszor az előterjesztett irány
vonalak szellemével. Az elsővel kapcso
latban: a papok mai helyzete sokkal ko
molyabb és jelentősebb, mint ahogyan
az a panorámából (Bartoletti-jelentés)
vagy az irányvonalakból kitűnik. Kerül
nünk kell éppen ezért minden mestersé
ges optírnizmust. A legutóbbi időben a
legkülönbözőbb vidékeken közvélemény
kutatást végeztek a papság körében. A
beérkezett válaszokból néhány püspök
arra a következtetésre jutott, hogy a
helyzet nem is olyan rossz. Nem szabad
azonban figyelmen kívül hagyni a kü
Iönbséget a fiatal és idősebb papok vé
leménye között. Az egyház jövője szem
pontjából a fiatalok nyomnak súlyosab
ban a latban. Az ő soraikban viszont
fennáll a veszély, hogy sokan elhagyják
a papi hivatást. Nagyon elevene!'). tuda
tában kell lennünk annak, hogy a pap
ság bizalma a vezetésben még némi
kívánnivalót hagy maga után. Ezért fel
kell tennünk a kérdést, mít rtehet a
hierarchia a maga részéről, hogy a bi
zalmat visszaszarezze. Míndebből az is
kitűnik, hogy nem lenne helyes, ha a
színodus a tanítói résszel foglalkoznék,
még míelőtt egyáltalában megbeszéltük
a papság jelenlegi helyzetét. Nos, itt eb
ben a teremben is van néhány pap,
akinek révén egyházmegyéínk és az
egész világ papságával kapcsolatot te
remthetünk. A papok minden bizony
nyal nehéz helyzetben vannak. Ne bán
junk velük úgy, mint gyermekekkel, mint
éretlen kölykökkel, hiszen testvéreink
és munkatársaínk.

Ami a második részt illeti, a tanítói.
részhez is volna hozzátenni való, én
azonban inkább az egész okmány szelle
méről és vonalvezetéséről szeretnék nyi
Iatkozni, Úgyszólván semmi szó nincs 'a
papok egyre kényesebb helyzetéről. Min
den évben több mínt háromezer pap
hagyja el hivatását. Sok vidéken nincs
már elegendő pap a legszükségesebb
teendők ellátására sem. Noha a lakos
ság szaporodik, az egyház sok hivatala
betöltetlenül marad és sok szükséges új
intézményt nem lehet a paphiány miatt
beindítani. Sok szeminárium, amelyeket
nagy pénzáldozattal építettek, üresen
áll. Ebben a helyzetben valóban nem
elég, ha a hagyományos tanítást ismé
telgetjük. Az sem elég, hogy ha ennek
a helyzetnek okát kizárólag az egyhá
zon kívüli tényezőkben keressük. Nem
vezet semmire a teológusok vagy a tö
megkommunikációs eszközök elleni vá
daskodás sem. Az sem elég, ha a papo
kat jobb kötelességteljesítésre biztatj uk.
Éppen ezért az osztrák püspöki kar ne
vében azt javaslom, ne készítsünk új
tanítói okmányt a papi hivatalról. EI1e
lyett rövid tézisek formájában fogalmaz
zunk meg néhány megállapítást a papi
küldetésről, de úgy, hogy ezekből a gya
korlati következtetést is levonjuk. Isten
ma is szól hozzánk. Új munkára köte
lez bennünket. Ha a szokott utakon és
módokon ezt az új munkát nem tudjuk
elvégezni, akkor új utakat kell keresni.
Krisztus szelleme az erő és a megújulás
szelleme. Vajon elfogadjuk-e az igaz
ság órájának érkezését?"

Garonne bíboros, a· szemináriumok
kongregációjának elnöke a többek kö
zött ezeket mondotta: "Munkánktól függ
a szemináriumok jövendő sorsa. Ezek, a
dolgok mai állása mellett fokozatosan
kihalásra vannak ítélve, mert a hivatá
sok egyre csökkennek. A ~ő oka ennek
az egyházon belüli bizonytalanság a pa
pi hivatal természetével és jelentőségé

vel kapcsolatban. Nem tudjuk többé
hová vezet ez az út... Egy bizonytalan
célért senki sem akarja elkötelezni ma
gát. ügyeljünk rá, hogy határozataink
ban ne legyünk felületesek. Túl a má
sodrangú kérdéseken - és a cölibátus
ezek egyike - az alapvető kérdést kell
feltennünk: Miért van egyáltalán szük
ség papságra? Ha ez a színodus képte
lennek bizonyulna arra, hogy megmond
ja mí a pap, akkor az végzetes csapást
jelent mínden szeminárium számára."

Hasonló szellemben beszélt a rend
főnökök nevében felszólaló P. Lecuyer.
Szerinte a zsinat előtt fekvő okmány
egy lépést jelent visszafelé a második
vatikáni zsinat után. Sokkal helyesebb
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lenne a jelenlegi válságot elemezni és
.konstruktív megoldásokat keresni a gya
korlati problémákban. A szinodusnak
azonban el kellene ismernie, hogy még
nem elegendőek a papi szolgálatról szó
ló teológiai ismeretek. A három foko
zat: püspöki hivatal, pap és diakonus
csak a II. században alakult ki. A szol
gálatok másféle elrendezése a különbö
ző egyházakban, az illető egyházak igé
nyeinek megtelelően, nagyon is megfon
tolás tárgyává tehető. A szinodus ter
mészetesen nem dolgozhatja ki a papság
egész teológiáját. Kiindulhat viszont a
papok gyakorlati nehézségedből. és itt a
zsinati okmányokat, valamint a teológiai
bizottság eredményeit veheti alapul. A
rendfőnökök azt kívánnák, hogy a szí
nodus teljes nyíltsággal beszéljen há
rom témáról: 1. a pap társadalmi és
politikai szerepe, 2. gazdasági kérdések,
beleértve azt a lehetőséget is, hogy a
pap valamilyen hivatást töltsön be a vi
lágban és míndezt a tanúságtétel és a
szegénység fényénél kellene' megvizsgál
ni, 3. a "családi dimenzió" különböző as
pektusai a pap életében, amihez a cöli
bátusról szóló nyílt vita is hozzátartozik.

A fenti három rövid szemelvény is
mutatja, hogya szinodus kezdetén nem
volt hiány megfelelő indításokban, ame
lyeknek alapján a papság helyzetét és
a papi hivatás válságát sokoldalúan meg
lehetett volna tárgyalni. Annak, hogy
erre nem került sor, fő oka az volt,
hogy - talán inkább érzelmi, mint teo
lógiai megfontolásokból - a Garonne
bíboros felszólalásában még másodran
gúnak ítélt cölibátus kérdése került az
előtérbe. Úgyszólván minden felszólaló
csak erről beszélt és nem hallgattak
azokra, akik nem győzték hangsúlyozni,
hogy a cölibátus csak rész-problémája
egy egyetemes problémának. Ennek
megfelelően a vita színvonala is inkább
csak süllyedt, mint emelkedett. A cöli
bátus kérdésével kapcsolatos ingerültség
jutott kifejezésre a papság kérdéséről el
fogadott határozatban is, amelynek a
cölibátusra vonatkozólag két változata
fölött is szavaztak. Az első fogalmaz
vány így szólt: "Nincs tehát lehetőség

arra, hogy házas emberek pappá szen
telését megengedjék még különleges ese
tekben sem." Miután ez a formulázás
nem kapta meg a szükséges kétharmad
többséget, egy módosító bizottságot küld
tek ki, amely azután két fogalmazványt
készített. Az egyik így szólt: "Anélkül,
hogy ez a pápa jogait érintené, nem
engedhető meg nős férfiak pappá szen
telése még egyes esetekben sem." A má
sik fogalmazás így hangzott: "Egyedül
a pápának van joga, hogy különleges
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esetekben, lelkipásztori szükségből, vagy
az egyetemes egyház javának figyelem- .
bevételével érett korú és kipróbált élet
vitelű nős férfiak pappá szentelését meg
engedje." Lorscheider püspök, a módo
sító bizottság egyik tagja itt elmagya
rázta, hogy az "egyes eset" az első for
mulában úgy értendő, hogy bizonyos
meghatározott személyekre vonatkozik,
míg a "különleges eset" megjelölés a
második formulában az egyes részegy
házak sajátos helyzetére gondol.

A szinodus végül is egy egyszerűsített

és a nős férfiak pappá szentelését egy
értelműen kizáró szöveget fogadott el
azon az alapon, hogy a szinodusnak
amúgyis csak tanácsadó szerepe van, és
a pápa, ha jónak látja, úgyis túlteheti
magát a színodus határozatain. A pap
ság kérdéséről szóló teljes határozat szö
vege összesen 29 gépelt oldal terjedel
mű. Ezzel a szöveggel kapcsolatban vi
szont egy furcsa dolog történt. A színo
dusi atyák titkos okmányként kapták
meg a szöveget, amelyet elolvasás és
elfogadás után vissza kellett adniok
olyan formában, hogy maga a szöveg
szolgált szavazócédulaként. Ugyanakkor
a színodusra kiküldött újságírók színtén
hozzájutottak a szöveghez, és ez még
akkor is a kezükben volt, amikor a püs
pökök a magukét már visszaadták és
csak emlékezetből tudták elmondani, mí
is van benne. Ezzel kapcsolatban írta
egyik római levelében Mario von Galli
jezsuita páter: "Vajon mikor fogják bi
zonyos vatikáni körök végre észrevenni,
hogy már nem a középkorban élnek,
amikor az okmányokat betűről betűre

szép lassan festették meg a kaligrafu
sok? Más szóval: noha természetesen
nagyon jól tudják, hogy ma egyre tö
kéletesebb nyomdai és fotomásoló ké
szülékek állnak rendelkezésre, sőt eze
ket ~ készülékeket ők maguk is hasz
nálják, mégis egyáltalán nem építették
még be a tudatukba, hogy ezeknek a ké
szülékeknek létezése mít jelent a tár
sadalom, annak gondolkodása, életérzése.
sőt erkölcsi normái számára."

Maga a "papi szöveg" a párizsi Infor
mations Catholiques Internationales
megállapítása szerint "defenzív" szel
lemben került megfogalmazásra. Ahe
lyett, hogy teológiai választ próbált 'Jol
na adni az előzőleg kellőképpen expo
nált és elemzett konkrét problémákra,
sommásan foglal össze egy sor doktri
nális tanítást, teljesen függetlenül azok
tól a kérdésektől, amelyekkel a pap ma
szembetalálja magát. Az ICI ezzel kap
csolatban P. van Asten véleményét idé
zi, aki ezeket mondotta: HA szinodusi
atyák tekintélyes számának véleménye



nem fedezhető fel a papságról szóló ok
mányban. Noha a sajtó révén az egész
világ tudomást szerzett a felszólalások
során kifejtett vélemények nagy különb
ségeiről, a záró okmány olyan unifor
mitást mutat, ami a valóságban egyál
talán nem létezik. A kisebbség részéről

elhangzott felszólalások közül nagyon
sok bír doktrinális és lelkipásztori súly
lyal. Ezekben kifejezésre jutottak azok
a kulturális és egyéb különbségek, ame
lyek között ma a papnak élnie kell. Va
jon ez az okmány mélységes megértés
ről tanúskodik-e a papok és különös
képpen a fiatal papok és a papjelöltek
irányában? Kételkedem benne. Akkor
viszont mí haszna van egy okmánynak,
amely arra szorítkozik, hogy megnyug
tassa a legidősebb papi nemzedéket anél
kül, hogy kellő inspirációt adna a fia
tal papok és szeminaristák számára?"

A megszavazott okmány egyébként ti
zenkilenc pontból áll: egy bevezetés,
hat doktrinális tétel, tizenegy gyakorlati
tétel és egy befejezés. A doktrinális té
telek Krisztus papságára, az egyház
apostoli eredetére, a papság állandó jel
legére, a pap közösségi szelgálatára és
a papnak az evilági valóságokhoz való
viszonyára és a papi hivatás hierarchi
kus eredetére hivatkoznak. A gyakorlati
kérdések a papi munkát és a papi spi
ritualitást, a papnak a püspökhöz. a
többi paphoz, a laikusokhoz és termé
szetesen a cölibátushoz való viszonyát
taglalják.

A szinodus második témája az igaz
ságosság a világban volt. A vita alap
jául előzőleg kibocsájtott munkafüzet
irányvonalait múlt évi októberi számunk
Dokumentum-rovatában közöltük, Ma
gán a szinoduson avitát Teopisto Al
berto y Valderrama, a fülöpszigeti Ca
ceres érseke nyitotta meg. Valderrama
érsek relációjában nem elégedett meg
azzal, hogy az említett munkaokmány
elveit összefoglalja, hanem különös hang
súllyal emelte ki és részletezte annak
néhány, szerinte különösen fontos téte
lét. A hangsúly, mint mondotta, a nem
zetközi igazságosságon van, mínthogy a
planetáris igazságosság tartozik legköz
vetlenebbül a színodus illetékessége alá.
A nemzetközi igazságosság alapján kell
elismernünk mínden kontinens és mín
den ország minden emberének jogát ah
hoz, hogy részt vegyen az egyetemes
emberi fejlődésben. Ez ellen a jog el
len a legfőbb támadást a gazdag orszá
gok jogtalan gazdasági, politikai és kul
turális uralma jelenti a szegény
és gyenge nemzetek felett. A kolonla
lizmusnak ezt a formáját el kell ítélni.

Nem kötelezhetjük a szegény országo
kat, hogya gazdagok befolyásának ves
sék alá magukat, és a segítséget nem
lehet az adományozó ország politikai
föltételeinek teljesítésétől függővé tenni.
"Ha a fejlődésben elmaradottság - mon
dotta szó szerint Valderrama érsek 
nem is magyarázható kizárólag a ki
zsákmányolással, tény az, hogy a kolo
nializmus az észak-atlanti államok szá
mára olcsó árú nyersanyagforrást és
ugyanakkor ipari termékeik számára
piacot biztosított." Idézte az érsek a
Populorum progressiót, amely szarint az
"ellenőrizetlen nemzetközi gazdasági élet
és piac általában az erőseknek kedvez
a gyengékkel szemben".

Ezzel a helyzettel szemben az egyház
nak síkra kell szállnia a fejlődésben

elmaradott országok joga mellett saját
felszabadulásuk és fejlődésük érdeké
ben, éspedig nem az alamizsnát adó ka
ritász nevében, hanem a minden em
berre érvényes igazság és szolidaritás
jegyében. Ahhoz azonban, hogy ezt az
egyház hitelesen tehesse meg, Valderra
ma szerint a püspököknek fel kell tenni
a kérdést, vajon az egyház javait mín
dig úgy kezelik-e, mint "a szegények
patrírnóníumát", és hogy vajon ezeknek
a javaknak a kezelése nem vezet-e oly
kor a gazdagság olyan akkumulációjá
hoz, amely az egyházat a gazdagokkal
és hatalmasokkal azonosítja, csökkentve
az egyház hitelt-érdemlőségét, amikor
az igazságtalanság ellen szólal fel. Az
előadó érsek szerint a legfontosabb vé
delmezendő jogok: a dolgozók jogai az
igazságos bérre, az emberi munka meg
felelő feltételei, a dolgozók tényleges
részvétele az ügyek vitelében, az egy
házon belül biztosítani kell az egyház
tagjainak vélemény- és gondolati szabad
ságát - "beleértve azt is, hogy pró
fétai hangon szólhassanak",

A későbbi felszólalások és a nyelvi
csoportok javaslatai egyaránt azt mu
tatták, hogy a szinodusi atyákat az igaz
ságosság kérdésében valóban nagyon
foglalkoztatták az egyház hitelt-érdem
lőségének problémái. Igy például a né
met nyelvcsoport munkapapírosa, mí
után megállapítja, hogy a legfontosabb
teendők: az erkölcsi követelmények hir
detése az egyház szociális tanításának
megfelelően; az egyház prófétikus bí
rálata az igazságtalanság minden formá
jával szemben; nevelés és lelkiismeret
alakítás; tanúságtétel az igazság és a
szeretet mellett; példamutató akciók és
segélyintézkedések, együttműködve mín
den jóakaratú emberrel, a következőket

mondja: "Az egyháznak teljes becsüle
tességgel és alázattal meg kell kérdez-
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nie önmagától, és meg kell engednie,
hogy megkérdezzék tőle, vajon az egy··
házon belül nem történik-e igazságta
lanság, vagy nem tűrik-e el azt. Ehhez
tartozik az egyház jövedelmeinek és ja
vainak intézése, különös tekintettel a
szegények megsegítésére, és az egyházi
szolgálatban álló laikusok fizetése.
Amennyiben laikus státusba helyezett
papok kérdését .a papságról sz?ló ok
mány nem tárgyalná (nem is tárgyalta
- D. K.) a német nyelvcsoport szerint
az ezzel kapcsolatos kérdéseket az igaz
ságosságról szóló okmányban kellene
taglalni. " . . .

A francia nyelvcsoport beszámolója
szerint az egyház legfontosabb hozzá
járulása az igazságosság érvényesülésé
hez ha az igazságot hirdeti és cselek
szL?' En;;'ek az igazságnak egyik jele
lehetne például a "Szentszék pénzügyi
mérlegének nyilvánosságra hozatala".
Ezen túlmenően azt javasolta, hogy kü
lön szakértő bízottságot küldjenek ki az
egyház pénzügyi tevékenységének ellen
őrzésére. Nyomatékosan követelte a
francia nyelvcsoport "az életvitel egy
szerűsítését". Ez vonatkozik szeríntük a
nunctaturákra és püspöki rezídenciákra
éppen úgy, mint a templomépítkezésekre.
Az egyháznak azonkívül meg kell kér
deznie önmagától, - a francia nyelv
csoport beszámolója szerint - vajon
nem bonyolódott bele maga is tuda
tosan vagy öntudatlanul bizonyos igaz
ságtalanságokba, és nem vált-e "igaz
ságtalan helyzetek bűntársává", például
a katolíkus iskolákban is végrehajtott
faji diszkrimináció terén. Ezzel kapcso
latban a francia beszámoló "komoly lel
kíismeret-vtzsgálatra" hívja fe,l a por
tugál gyarmatok püspökeit.

Az angol nyelvű csoport beszámoló
jában főleg a fejlődésben elmaradott or
szágok kízsákmányolását, az ott ural
kodó politikai elnyomást, mindenfajta
diszkríminációt, háborút, igazságtalan
fegyverkereskedelmet tette kifogás tár
gyává. A nyelvi csoport fölvetette az
"igazság évének" kihirdetését. A nyelvi
csoport néhány tagja annak a vélemé
nyének adott kifejezést, hogy az egy
ház hitelt-érdemlősege megkövetelné,
hogy név szerínt is kipellengérezzenek
egyértelmű igazságtalanságokat, különö
sen Afrikában. Ebben a vonatkozásban
név szerint említették a dél-afrikai, rho
desiai, mozarnbíque-í, angolai és szudá
ni viszonyokat.

Némi fenntartással szólt az egyháznak
az igazságosság érvényesítésére irányu
ló lehetőségeiről Pietro Pavan profesz
szor, a lateráni egyetem rektora, akit
VI. Pál pápa nevezett ki szinodusí tag-
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ga. Megállapította, hogy az egyház mínt
hierarchikus intézmény, "nem rendelke
zik sem megfelelő politikai tekintéllyel,
sem az alkalmas eszközökkel és illeté
kességgel" ahhoz, hogy az igazságosság
megvalósulását érvényre juttassa. Mégis
feladata, hogy a maga eszközeivel hang
súlyozza az igazságosság követelményeit,
hogy az egyértelmű igazságtalanságokat
megbélyegezze és a keresztények lelki
ismeretét nevelje. Mint Isten népe vi
szont az egyház az őket megillető jo
gokkal és kötelességekkel felruházott
polgárokból áll, és ezeknek a jogoknak
és kötelességeknek az egyház közéleté
ben is érvényt kell szerezni.

Elég nagy feltűnést keltett Colombo
érseknek, a pápa teológusának fölszó
lalása, aki többek között ezeket mon
dotta: "Az egyház sokat beszélt az em
ber megsegítéséről és fölszabadításáról
- tenni sajnos nem tett ugyanennyit;
az egyházon belül olyan dolgok történ
tek, amelyek botrányt okoztak. Ha nincs
már elég papi hivatás, akkor ez rész
ben arra vezethető vissza, hogy elve
szítettük hitelt-érdemlőségünket. Noha
megígértük például, csak nagyon kevés
sé működünk együtt a FAO-val és az
UNESCO-val ..."

A szinodusi tagok és az újságírók is
kérdezgették egymást, mí lehet az érsek
e különös megjegyzésének hátterében,
hiszen nyilvánvaló, hogy a Szeritatya
tudtával mondta azt, amit mondott. Az
Orientierungban írt "római levelében"
Mario von Galli elmondja, hogy ő utá
najárt a dolognak. Megtudta azt, hogy
a Szeritatya több alkalommal is ünne
pélyesen megígérte, hogy az egyház
együttműködik az UNESCO-val az anal
fabetizmus ellení harcban. Ténylegesen
azonban az államtitkárság köréből egye
sek lefékezték ezt az együttműködést,

mert féltek, hogy ezáltal elnomályosod
nak az egyház "saját teljesítményei"
ezen a téren.

Az igazságosságról szóló és a szinodus
által végül is megszavazott okmánynak
ugyanaz volt a sorsa, mint a papi ok
mányé. Szövegét hivatalosan nem tet
ték közzé, a sajtó viszont ugyanúgy hoz
zájutott, Az okmány egy rövid beveze
tőre, három fejezetre és egy befejezés
re tagolódik. Az első fejezet címe: "Az
igazságosság és a világ társadalma". Ez
a fejezet leírja a világ pillanatnyi hely
zetét 'az igazság szempontjából. Azok
nak a realitásoknak elemzése ez, ame
lyek között korunk embere él és ame
lyek az emberiség tekintélyes része szá
mára az igazságtalanságot jelentik. így
mindenekelőtt a gazdag és hatalmas or
szágok uralma, a nagy nemzetközi



vállalatok gazdasági nyomása, az em
beri méltóságot ért sérelmek, a kolonta
lizmus, a neokoloníalízmus és rassziz
mus, a szegények hatalomfosztottaága
és emberi méltóságuk tiszteletbentartá
sának hiánya, valamint a fegyverekkel
folyó kereskedelem. Az okmány máso
dik fejezetének címe: "Az egyház evan
géliumi üzenete és tanítása". Ez rövid
utalás az igazságosság keresztényi fogal
mára, hivatkozással a megfelelő szent
írási részekre. A harmadik, leghosszabb
fejezet címe: "Az igazságosság megvaló
sítása", Itt azokat a javaslatokat foglal
ták össze, amelyeket a szinodus több
sége magáévá tett, különös tekintettel
az igazságosság érvényesítésére az egy
házon belül. Az okmány befejező része
ezt a jellemző címet viseli: "A remény
ség szavai".

A szinodus értékelése még csak el
kezdődött. Az első kommentárok sze
rínt vegyes érzelmeket váltott ki. Alta
lában az a vélemény, hogy amennyire
balsikerű volt a papság kérdésével kap
csolatos vita, olyannyira fontos és visz
szavonhatatlanul jelentős dolog hang
zott el az' igazságosság-téma megtárgya
lásánál. Ez utóbbival kapcsolátban még
olyan hang is hallatszott, hogy az igaz
ságosságról szóló vita esetleg' korszakot
nyitó is lehet az egyház életében.

Tárgyilagos és a problémák lényegéig
nyúló kommentárt írt "Zsákutcába ke
rült-e a püspöki színodus?" címmel
Franz Peter Becker a bonni katolikus
hírügynökség számára. Mínt írja, a har
madik római püspöki szinodus lefolyásá
val voltaképpen senki sem elégedett, még
azok a püspökök sem, akik részt vet
tek rajta. Ennek főként az az oka, hogy
ez az új intézmény még nem kapta meg
helyes struktúráját és így híjával van
a működési alapnak is.

Két témája volt a napirendnek : a jö
vő papi képe és az igazságosság a világ
ban. Mind a kettőhöz írásos előterjesz

tés készült. A felszélalások során azon
ban - amelyek egyébként főleg mono
lógok voltak - előre megfogalmazott
vélemény-nyilvánításokra került sor, és
messzemenően figyelmen kívül hagyták
az előkészített munkapapírokat, Ennek
a "módszernek", amelyet valójában
semmiféle mószer nem jellemzett, volt
egy előnye. A két témával kapcsolatban
többé-kevésbé minden vélemény az asz
talra került. A pápa, aki majdnem va
lamennyi ülésen részt vett, ilyen módon
átfogó képet kaphatott a véleményeknek
a világegyházban uralkodó pluralitásá
ról. Ezt a tényt nem lehet eléggé föl
becsülni. Nem minden ok nélkül juttat-

ják kifejezésre Rómán kívül gyakran
azt a gyanút, hogy a pápához nem [ut
nak el az egyházban fölbukkanó véle
mények. Ezen a püspöki színoduson a
világ minden részéről érkezett püspökök
elmondták a véleményüket. A kérdés
csak az, vajon kimerül-e ebben a püs
pöki szinodusok értelme. A pápa elkép
zeléseí szerínt úgy látszik: igen, hiszen
már az új intézmény létrehozásakor a
zsinat utolsó ülésszaka alkalmából úgy.
jellemezte a szinodusok föladatát, hogy
azoknak tanácsadói szerepet kell a pápa
mellett betölteniük. Ez most megtör
tént, noha míndjárt meg kell mondani,
hogy egyik témánál sem sikerült az
egyhangúságot elérni. S ez valószínűleg

nehézzé teszi a döntést a pápa számára.
A papságról szóló témával kapcsolat

ban, bár jócskán volt szavazás, a kérdés,
hogy hogyan lehetne Isten népét ele
gendő pappal ellátni, nem vezetett vég
leges megoldáshoz. A püspöki színodus
egyértelműen a papi nőtlenség fenntar
tása mellett tett hitet. Már kevésbé egy
értelműek voltak azok a szavazatok,
amelyekkel arra a kérdésre válaszoltak,
vajon bizonyos szükséghelyzetekben
megengedheti-e a pápa a nős férfiak
pappá szentelését. Bár a Szeritatya is
jobban szereti az egyhangú szavazatokat,
s a zsinati okmányoknál a végső szava
zások során sikerült is többnyire a nagy
többséget biztosítani, a mostani püspöki
szinoduson ez korántsem történt így,
nem sikerült még az igazságosságról
szóló második témánál sem. Ez utóbbi
nál is annyi módosító javaslatot terjesz
tettek be, hogy végül is időhiány miatt
ezeket alig tudták a szövegbe belefog
lalni és a végső szavazás is elmaradt,
mindössze alapvonalaiban hagyták jóvá
az igazságosságról szóló okmányt. Ezek
között az alapelvek között szerepel az is,
hogy az egyházon belül is biztosítani
kell· az igazságosság érvényesítését, még
pedig a nőkkel szemben is (miközben a
nők és férfiak egyenjogúságának kímon
dásától ismét visszariadtak, mert ez
esetleg a nők pappá szentelhetőségét is
magába foglalhatná). ..

Végül is valamennyi okmányt átad
ták a pápának, aki előtt most a vélemé
nyek sokasága, de nem a szinodus egy
séges véleménye fekszik. Rá van bízva,
mí történjen ezekkel a papírokkal, ame
lyekről előzőleg még azt is elhatároz
ták, hogy nem kerülhetnek nyilvános
ságra, hiszen - mint mondták - az
egyház hierarchiájának véleménye csak
apápát érdekelheti.

D. K.
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PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Nem az "ünneprontás" és a mindenáron újra törekvés késztet arra, hogy sza
kítsak a szokásos kiindulással: Puszta Sándort - a pályakezdet sokat hirdetett
díszeitől, a korai tájversek elismerésétől és Móricz Zsigmond "költővé avlttó" bí
,.álatától függetlenül - világlátásában, lírai érzékenységében, minden ízébe1t jelen
tős költőnek érzem. S itt elsősorban a gyűjteményes kötet (Hegyre menet ritkul
nak a fák; 1969, Magvető Kiadó) lapozgatásakor jelentkező impressziókat foglalom
össze, ez a csokor nem néhány emlékezetes, "szép sorral" vagy a műkedvelők
"ünnepi életérzéseivel" akar elhalmozni, - a lírai nyersanyag hiteles és élmén.y
szerű feldolgozását, "átizZított" változatát nyújtja át az olvasónak.

Már az első versekben is, de különösen az érettebb k01'szakokban ott dobag
a szűkebb hazához és ugyanakkor a mindenséghez való tartozás komoly igénye. A
világra csodálkozás életezeretetet. színeket árasztó soraiban az ember jövőjének

féltése, . a szebb és méltóbb "emberi hivatás" elérésének gondolata fogalmazódik
meg. A költő változatos ciklusaiban a tájak, a szülőföld és a nyomukban kelő ér
zések pontos rögzítését, s az előbb említett keresztény-egzisztenciális gondolatok
kikristcilyosodását figyelhet jük meg. A "hal-homályba süllyedő" világ képe, a "zu
hanó emberiség" szürrealista felvillantása, a világégés apokaliptikus megjelenítése
számos meggyőző reflexióval idézi elénk a háborút, ezt a "halálos mívű mértant".

Puszta Sándor egészséges ,humánwmát, lírai e1·ejét és életszeretetét bizonyit ja,
hogy ezek az élmények nem árnyékolják be a későbbi versek égboltját; a talpra
állásról, a békében elhelyezkedő ember lelkivilágáról, a szűkebb haza számos gond
járól-bajáról a lelkiismeretes költő igényességével és együttérzésével vall verseiben.
Külön fejezetet érdemel a magyar földdel való összeforrásának lírai áradása: So
mogy, a pilisi hegyek és az Alföld nem egyszerű földrajzi fogalmak költészetében,
az ember otthonérzésének belső hangjait szólaltatják meg. A költő érzi, hogy a
"táj számonkér" - a szülőföld nemcsak táplál, hanem cserébe helytállást is VáT
az embertől: becsületet, munkát, tisztes emberséget, hűséget -, s a hajdani válla
lás, az itthoni munkálkodás az évtizedek múlásával még igazabbá, érvényesebbé
válik.

Berzsenyi és Bartók példája, aszélesívű kitekintés a világból (a XXI. század
emberét azzal inti, hogy az új bolygók helyett a földön kell megmutatni az em
berséget) árnyalatosan jelzik e sokirányú költészet terjedési vonalát, egyetemes
ségre való törekvését. Ezekre a valós értékekre mutathat rá a méltató kritikus a
hatvanéves Puszta Sándor költészetében, akinek soron következő versei minden
bizonnyal a színes életmű újabb gazdagodását jelentik.

Szeghalmi Elemér

a holdvilágba lejöttek a szarvasok a hegyről

itthagyták nyomukat a hóba
kutyám megbolondult
bukdácsol prüszköl erőlködik vizslat
nyüszítve futja be százszor a csapá t
ezerszer ugyanazt a kört oda-vissza
hurkolja hurkaik ugyanazt aspirált
ugyanazt a csomót mennyi
s micsoda nyolcast

oh emberiség fajtám Adám ivadéka
miféle szimatot vettünk
hova tapogatsz
micsoda nyomokat követünk lihegve
föl le oda vissza
micsoda erdőt járunk be rejtelmes kerge spirálból
micsoda kakofon csikorgó CSAVARMENET mennyi

CIRCULUS VITIOSUS
micsoda zegzúgos misztikus nyolcasokat
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Dósaa IhoR

látom magam rézsű fénybe
átlőtt fejjel puskacsőbe
három fára felakasztva
bújdosva egy szál erdőbe

fölfeszítve csűrajtóra

kezeimbe szegek verve
oldalamból fekete vér
csöpög csöpög a tarlóra

tűzes vassal koronázva
bordáimat sűtögetve

szemembe száz napraforgó
kilenc' kasza a szívembe
kilenc mirtuszkoszorú gally
alélódik balvállamra

;obbvállamon kilenc galamb
hogyajussomat perelje
világító pipacstenger
ölén sírom meg van vetve
öreganyám szakajtót hoz
hogy véremet összeszedje

szedje szedje öregszűlém

oda vigye oda szórja
vessen űszköt vessen lobot
a világot lángba fonja
hol rátúzött szép fejekkel
vért virágzik gyel-karófa
halott apám szemeivel
vádolva néz ötszáz Dózsa

Apám

mily rég meghaltál
túléltem éveid párral

fényekkel találkoztam
folyókkal találkoztam
egyegy lombbal

- véled
a világ már égett

ki tett tartóra téged
hogy bennem tovább világíts

Ozora Ozora
esővel birkóznak a lombok
a szélbe hajolnak a fák
a táj egyidős e mozdulattal
napjaink
az idő urnájába hullnak

eddig földközelből

most hogy elértelek
éveink metszőpontján
már csak csillagközelból hallak

a szív megtart örökre
mégis lassan valamit

átad beldled az
emlékezésnek

föl föl
karj!lid lökd a magasba
mereszd ujjaid az égbe

.ezer hajszálgyökérrel, kapaszkodj a sz-élbe
ízmosulj tenyéssz terebélyesedj
a kékbe a fénybe

kezdesz már l e f e l e nőni

hogy lombot hajthass a r r a f e l e
főlfele gyökeresedj
hogy kibomolhasson odalenti koronád
hogy dúsan virágozz a mélybe
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HAJNALI HARANGSZO
Irta PERGEL FERENC

Reggelre kivirágzott az őszibarackfa, amely a műhely fala és a gyár kő

kerítése közötti kis földdarabkán élt évek óta már - minden por, olaj, füst
ellenére. Valaki egyszer kidobott egy magot, ősszel. Valaki megforgatta a
földet, épp kábeleket ástak el, és a mag a földbe került; tavaszra kícsírázctt,
kis zöld növény lett belőle. Aztán csemete, aztán fa.

Reggelre Kállai András előtt biztossá vált, hogya felesége igazat írt ab
ban a levélben, amelyet otthon, az asztalon talált. Elhagyta őt, a púpos, furcsa
embert, a műhely csoportvezetőjét. az őszibarackfa szerelmesét, ápolóját, fő

védelmezőjét. Almatlan éjszaka után a két gyerekét hajnalban elvitte az any
jához, aztán elindult a gyárba,

Reggelre az éjszakai műszakban lévők tudták már, hogy megtartják a
tavaszünnepet. Kállai Andrást felkoszorúzzák az őszibarackfa virágával. sap
kája alá géprongyot erősítenek, s azt a vállán leengedile palástként. Kezébe
adnak egy nyaláb virágos ágat és a Pilóta a nyakába veszi a kis embert. Vé
gigjárják a műhelyeket, Kállai szétszórja a virágot, virágos ágakat tesz vala
mennyi műhelybe egy edénybe. Röhögnek, a Pilóta nyerít, Kállai, kis egér
arcát komolyra ráncolja, púpos, vasszaggatta-törte ferde hátát eltakarja a
palást. Már a hajnal első világánál tudták az éjszakások ezt, főleg a Pilóta,
aki éjjel ki-kiugrott az ablakon és letört a fáról egy kis ágat. A gépzajt, ven
tíllátorzúgást túlordítva átkiabált a hátsó géphez:

- Béla bácsi! Reggel ló leszek! - és vigyorgott meg az ágat emelgette,
Az öreg Lénárt Béla kiáltott valamit, érteni nem lehetett, mert közben

hat gép és két nagy ventillátor zúgott, az anyag, a vas sírt az esztergakések
és a köszörűkövek alatt. Nem is volt fontos a Pilótának, hogy értse, tudta;
az öreg a termőágakat félti a fán. Mert a tavaszi metszéskor csak egy ágon
hagyták meg a vesszőket, a tavaszünnepre gondolván azokat nem vágták
vissza.

Amire a nap végigpásztázott a mocskos külvároson, addigra a kis fa
teljesen rózsaszínben állt. A köszörűsök és az esztergályosok kikapcsolták a
gépeket, lekapcsolták a ventillátorokat. Zúgott a fülük a csendtől. Rakosgat
ták az elkészült munkadarabokat, ennek zaja, koppanó vas-zaj, visszhangzott
a műhelyben, még a tartályba visszacsurgó hűtővíz és olaj csurgása, csöpö
gése is hallatszott. Ha a hat munkás és a meós füle olyan, mint valami állaté,
akkor a figyelő láthatta volna, hogy hegyezik a fülüket. Igy csak füleItek,
néha az órára néztek. Aztán harangoztak. Valahol a közelben, a műhelybelíek

nem tudták hogy hol; valamerre lehetett egy harang, a villamostól, busztól
beljebb, ellenkező irányban, ahol soha nem jártak. Vékony kis hangocskája
volt, piciny harangocska lehetett, de ők, az éjszakások, ismerték és szerették
a hangját. Ezt a hajnali harangszót szerették. Ez jó harangszó volt. Nem
halálról, nem tűzről, nem bajról adott hírt. - Reggel van, az éjszakai mű

szaknak vége, új nap lesz, új bajok, új gondok, új örömök, téli, tavaszi, nyá
ri, őszi reggel van. Csend van, csak a harang hangja van, csílíng-csilíng 
ezt, meg sok mindent jelentett a harang a műhelynek.

- Csíling-csílíng - szólt tovább a harang.
- A kutya teremtésit ezeknek a ... - mondta az éjszakai diszpécser,

amikor a jelzőtáblára nézett. - Megint öt óra előtt leálltak.
A kis köszörűsműhely és minden diszpécser örök harca volt a kis ha

ranghang. Valaki, egyszer, egy éjszakás, véletlenül felfedezte a hajnali ha
rangszót. Az továbbadta a másiknak, aztán a harmadiknak, a tizediknek -,
az öreg-gárda megtudta. És már régóta az éjszakás műszak egy-két perccel öt
előtt leállítja a gépeket, kikapcsolja a ventillátorokat. Hallgatják a jó harang-
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szót, a csendet. A zajtól agyonkínzott dobhártya, akár a friss levegőt a tüdő,

mohón engedte, továbbította: csiling-csiling. .
A harangszó megszűnt, A Pilóta egy nyaláb rózsaszín virágos ággal ug

rott be az ablakon. Tiszták, frissek voltak a szirmok. A venti1látorok és a
kémények nem hordták még le rájuk a gyár gyomranak ürülékét. a kormot,
a kő- és vasport, az olajpárás mocskot. Rózsaszínűek voltak, vidámak, fris
sek, mint a hajnali jó harangszó.
. Fél hatkor már gyakran csapódott a műhely ajtaja. Almosan fel-fel

hangzott a jó reggelt. szervusztok. A belépő egy szempillantással felmérte az
ajtóval szemben lévő szerszámszekrényen a nyaláb virágos ágat.

Kállai András is, akit tegnap hagyott ott a felesége két gyerekkel együtt
(és az asszony még ekkor is a daraboló egyik gépkezelőjével aludt, a nagy
darab ember nyakát átölelve), azonnal látta: ma tavasz van. Az ajtókilincset
fogta. Ha tudott volna, meggörnyed. szemét - bár nem akarta - jobbra
balra forgatta és amolyan sarokba szorult kis egérnek látszott. De nem csak
látszott. Az is volt. Ö is úgy érezte, hogy menekülni kell. Most nem lehet,
nem szabad. Ilyent ma nem tud csinálni. Bejött, mert nem volt hova mennie,
de nem: a bohóckodást, az évi nagy, egyetlen jó röhögést, röhögtetest nem
teszi meg. Ö nem megy végig a műhelyeken, géptermeken hisz mindenki tud
ja, hogy Julika, a felesége, évek óta csalja Pozsár Miskával és most végleg
hozzá költözött.

- Nem, nem, nem - motyogta. A lába emelte és vitte hátra az ajtóból.
A Pilóta azonban már észrevette. Kállai futásnak eredt volna, de nekiütkö
zött a belépő Csőrösnek. Az mondott rá valamit, hogy már most elment az
eszed, hülye, aztán Kállai máris a PilÓta kezében volt. A két méternyi Pilóta
a hóna alá kapta a kis púpos, rúgkapáló embert. Vitte a szerszámos szek
rényhez.

- Tücsök, az anyád! Te ronda tavasztündér ! Tücsök! Az anyád! Tavasz
van, Tücsök! - A Pilóta Kállai hóna alá nyúlt és magasra, a feje fölé'
emelte őt.

Kállai, a műhelyben Tücsök, fenn a levegőben sírásra görbült szájjal,
nedves szemekkel keresett menedéket az embereknél. Jobbra-balra forgatta
a fejét. Lenézett rájuk. Nevetett mindenki. Kállai, a Tücsök csak nagyra tá
tott szájakat látott, hahotázó hangokat hallott.

- Szavamra, most nem tudok - motyogta szinte eszét vesztve Kállai és
rúgkapálózott.

- Tavasz van, Tücsök - rikoltozott a Pilóta és leállította őt a gép
szekrényre.

Kállai torz vigyorral, sírásra görbült szájjal állt. A szomszéd műhelyből

is átjöttek a szerszámlakatosok. Nagy hecc volt ez minden évben. És hogy ez
a Kállai milyen jó pofa azokkal a grimaszokkal és hogy forgatja a' szemét l
Nem győztek röhögni rajta.

A Pilóta már körbeágazta Kállai fejét. A géprongy is a helyén volt: a
sapka alá gyűrve, virágokkal beborítva, és leomlott a vállán, a púpján, le a·
sarkáig. Az ágak, a rózsaszín virággal lenyúltak az arcába, csak a szeme 
tompán fénylő, szűkülő emberszem - és az állrész tűnt elő. Hóna alatt kis:
táskáját szerongatta. Hajnalban még az anyja tett bele valami ennivalót, ami
kor a gyerekeket átvitte hozzá. Szorította, kapaszkodott belé, hogy valami le
gyen: csupán az, hogy anyjára emlékeztette, a hangra, amely álmosan, de
hozzászólóan szólt, amikor a gyerekeket bevitte és elmondta, hogy a Julika
elhagyta őket.

- Nagyon fáj, kisfiam? - kérdezte az öregasszony és tétova mozdulat
tal megsimogatta fia eltorzult hátát, mellét. A fiú akkor nem válaszolt. Nem
is tudta, hogy mí fáj? Jó lenne, ha itt volna az anyja. Most, most elmondaná:
anyám nagyon, nagyon fáj. Mi fáj? Az erőszak, a méltatlan csalás, a sebhe
lyek. Ezekre gondolt, miközben a Pilóta kivette a hóna alól kis motyóját. _
Nagyon fáj, anyám. Látod, anyám, ezt a sok embert? Röhögnek, de nekem
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nagyon fáj. Ne nevessenek. Segítsenek, szólj nekik, anyám, hogy most ne ...
- suttogta.

- Mi lenne, ha én szólnék, hogy ne. Gyerekek, lányok, hülyék! Most ne
bántsatok. Segítsetek. úgy fáj. Igen, ezt kellene mondani nekik. De lehet szólní
ennek a sok vigyorgó, kiabáló embernek? Segítenének? Nem jobb-e végig
csinálni mindent? Ma a gépeket se lenne szabad elindítani. Ma néma csend
nek kellene lennie. Hisz becsaptak, kicsúfolták, megaláztak. Ma harangozni
kellene, gyászolni, mint amikor temetnek valakit.

A karját már telerakták virágos ággal. - Közéjük dobom - villant át
a gondolat a fején. Nem tette. Arcát a csomó virágba dugta. Nem akarta lát
ni az embereket. Csak érezte, talán tudta is, hogy hiába mondana bármit. Az
emberek élnek, gondolkodnak, röhögnek, a gépeket beindítják. Mínden olyan,
mintha nem történt volna semmi.

A Pilóta leguggolt, valaki Kállai hóna alá nyúlt és a nyakába tette. A
nagy darab legény megszorította Kállai lábát, nagyot ugrott és nyerített.

- Tücsök, az anyád! Te ronda tavasztündér. ~n vagyok a te táltosod ...
Elindultak.
A szerszámműhelyt, .a marósműhelyt, a lakatosműhelyt, az öntödét 

mind végigszórták virággal és egy-egy edénybe, kis, hajnali harangszó-színű,

rózsaszín ágacskát tettek. Már néhány perc múlva csak emlék lesz a Pilóta,
a Tücsök meg a virág. Már most sem fontos semmi, mert megszólalt a mű

szak kezdetét jelző elektromos duda. Az üresen járó gépekbe anyagót tettek.
A maró mart, az esztergakés vágott, a köszörűkő harapta a vasat. Az emberek
a munkájukkal törődtek. Figyelni kellett, mert a gép nem tűrt társat. Légyen .
Tücsök, tavasz, virág. A vas, a kő - az embert követelte. Itt törvénytelen a
virág. Az élő anyag törvénye helyett a mechanika törvénye uralkodott, a gé
pek törvénye. Az ernberek csak pillanatra mutatták, hogy ma valamí más is
volt. De csak egy pillanatra. A rend ma is olyan szigorú rend volt, mint más
napokon.

A darabolóban is már mozgó vasfűrészeket, dübörögve lecsapó vágókat
talált Tücsök, a tavasztündér. Táltosa, a Pilóta, Kállait ide is behozta. Ide,
ahol a felesége csábíteja és felesége dolgozik. Délutánosok. Most csak a he
lyük, a fűrészgép és a hármas vágógép van itt. Meg ők. Mert Kállai látta
őket, meg látta önmagát is. A Pilóta nyakán ülve látta magát, ahogymű

szakváltáskor bejött a feleségéhez. (Szükséges volt ez, mert szerette az asz
szonyt, meg a gyerekekről beszélni kellett. Azért voltak ellenműszakban, hogy
mindig legyen a két fiúval valaki.) Es most látta a pillantásokat, ahogy rá
juk néztek, amikor Julika lehajolt és megcsókolta őt. Sunyi, gúnyos.vszána
kozó, vagy csak egyszerűen közömbös álszent arcok voltak. Mindenesetre
cinkos arcok. Mert ők tudták. J;;vek óta tudták, hogy Julika meg a Miska ...
Ö furcsának tartotta' őket, de nem gondolt velük. Csak most. Már értett
mindent.

Kis ágat dugott Pozsár Miska gépére egy nyílásba. Most más volt ott.
Egy középkorú ember, aki intett feléje és nevetett, Kállai visszanevetett. Elő

ször, amióta járták a műhelyeket. Senki sem tudta, hogy Pozsár Miskán ne
vet, vagy talán nem is Pozsár Miskán, hanem önmagán, gondolatán, ötletén,
amely kiutat jelentett ebből' a mocsokból, a megaláztatásból, és megoldást.
Ahogy nézte a gépet. és mögötte feltűnni vélte Pozsár Miska mindig ápolt
hajú fekete fejét, szívdöglesztően elővillanó fogait, döntött: ez a száj nem
fog többé mosolyogni, a fogak riem villognak. Váltáskor. ma, a tavaszünnepen,
délután, amikor bejönnek a délutánosok, ő a Tücsök, a megcsalt férj megöli
Pozsár Mihályt, aki elvette, elszerette tőle az asszonyát, két gyereke anyját.
Az a száj nem vigyorog többé, az a kéz nem kapcsol többé gépet, az a kar,
amelyet nem lát csak képzeletben, de a valóságban a feleségét öleli, nem
ölel asszonyt többé. Ezt jelentette a hajnali harangszínű tavaszvirág .Pozsár
gépén, a halált.
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Reggelre, amikor a gyár felvette normális életritmusát, a Pilóta vissza
tért vele saját műhelyébe, hang nélkül, csak bólintott, lelépett a szerszám
szekrényről. A gépéhez ment. Dupla dobogót rakott az állásra. Fellépett rá,
mert csak így érte el a beállító készüléket. Intett az anyagkihordónak. Meg
nyomta a kapcsológombot. A szemben levő falon elhelyezett órára nézett.

- Istenem - gondolta -, de messze van még két óra. Hét és fél óra,
négyszázötven perc. Talán azért annyi nem, mert előbb jönnek be.

Betette az első darabot a gépbe. Az anyjára gondolt, aki agyerekekkel
maradt - most ébreszti őket, ha elaludtak egyáltalán, reggelit ad nekik, az
tán iskolába küldi őket.

Közben méretre vette az első munkadarabot, a menetfúrót. Bemérte a
mérőálláson, tette ezt olyan némán, távollevőn, hogy a többiek, a marósok,
a köszörűsök, az esztergályosok, János, az anyagkiadó, kezdték észrevenni:
valami történt Kállaival.

A virágkoszorú meg a géprongypalást még mindig a szerszámszekrényen
hevert. Kállai lelökte a földre, rögzítette a gépen a felvett méreteket, előké

szítette a szekrényre a napi fúrómennyíséget, amit készre kell köszörülnie,
hogy meg legyen a norma. Ellenőrizte az olajat, hűtővizet és az állásba állt.
Hét óra volt.

- Most reggeliznek a gyerekek - gondolta. - Julika meg Pozsár még
.alszanak. Még négyszázhúsz perc a bosszúig. Hosszú idő. Ki kell várni, Tü
csök -- biztatta magát. - Most dolgozni kell.

A gépbe hajolt. A beállítókészülékkel helyére illesztette a fúrót. A kő és
a vas fogazata szépen feküdt. Kapcsolt. A köszörűkő egy bordán végzett a
fúróval, hátraugrott, hogya következő bordába harapjon. A hátraugrásnál
nagyot dobbant a gép, amikor a fej az ütközésig ért. Három borda után kel
lett közelebb vinni a vashoz a követ. Kállai figyelt, számolt:

- Egy, kettő, három, fogás ...
A gép dobbanását figyelte. A kész munkadarab helyére újat tett. Kap

csolt, számolt:
- Egy, kettő, három, fogás ...
A gép dobbant, remegett, nekifeszült. Kállai hozzásimult. Az átmelegedett

olajos vas dobbanásában szívének lökését érezte. És érezte, ahogy adagolta az
anyagot, hogy most otthon van. Ez az ő világa.

- Lám, ez a gép is sajnál. A vas is sajnál. Igen, mert a vasat én szere
tem, a gépet is szerétern. A vasat hűtöm, hogy ne égjen meg, amikor a kő
belemar. De ki hűt engem? Hisz belém is belémmartak ! .

Új darab készült el. Megmérte a mikrométerrel, addig csak odafigyelt.
Aztán új darabot tett be, kapcsolt, számolt:

- Egy, kettő, három, fogás ...
. - Ki hűt le engem? Ez a gép jó pajtás, a vas is jó bajtárs, de buták.

Csak akkor élnek, ha kapcsolok.
És kapcsolt. Új fúrót tett be. Figyelt:
- Egy, kettő, három, fogás - ugrott elő a sok éve berögződött készség

és fegyelem. - De mit tegyek agyerekekkel ? El kellett volna búcsúzni tőlük.

Hiszen innen a börtönbe kerülök - gondolta. - Anyámtól sem búcsúztam el.
- Egy, kettő, három, fogás ...
Új darab után kereste csak a gondolatait. - Persze, tőle el lehetne kö

szönni a tárgyaláson, vagy a börtönben. Miskátói meg délután köszönöle el.
- Egy, kettő, három, fogás ...
A vas sírt, de a víz hűtötte. A teljes egyetértésbe olvadt gép és ember

ritmusát már nem zavarta semmi: -
- Egy, kettő, három, fogás - számolt Kállai és figyelte a spriccelő vi

zet. A gép dobbantott, szívét érezte. És a víz, a kő és a vas találkozásánál ke
letkezett páraködben Julika szőke feje jelent meg. Aztán eltűnt. Új darab
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jött , és a párafelhőben újra Julika feje volt . És Pozsár Misk áé.
- Egy, kettő, h árom, fogás . ..
Nyolc óra lett. A szerszámszekrényen már toronyban álltak a k ész mun-

kadarabok.
- Hogy rohan az idő. Már csak h at óra van hátra - gondolta.
- Egy, kettő, h árom , fogás - számolt, tette a munk át. .
- Végig kell gondol ni m indent szépen. Azt az arany os, k edves kis fe-

jet itt, a 'gyerekeket az iskolában ; P ozsár t a darab olóban. Vele elbá nok . O ne
éljen. Még h at óra van hátra. Milyen lassan m egy az idő - lökött r aj ta na
gyot az indulat. Új darabot tett be, kapcsolt , számolt :

- Egy, kettő, h árom, fogás . ..
A r ohanó kő, a fröcskölő víz, a beállító vilá g ítól ámp ája, m inden őt, a kis

Julikát mutatta, m eg Kállait , az eg észséges kisfiút, az utolsó, 1944-es év
nyarán. Aztán elmerült minden.

- Egy, kettő , három, fogás . ..
Új munkadarab, ú j kapcsolás, új kép követk ezett. A Margi t-hídi villamos,

a robbanó híd és ő a villamoso n a Dunába mer ül. Egy aj tóvas a hátába fú 
ródot t. Kapcsolt, számolt. Ezt is elmosta a víz, vitte a tartályba avasporral,
reszelékkel együtt.

- Egy, kettő, három , fogás .. .
Újra Julika képe vibrált előtte. Ez jóval később volt. Sokáig nem lát

ták egymást , aztán amikor új ra tal ál koztak , ő már ferde nyakú, fe rde ge
rincű volt. Julika elszala dt.

K apcsolt , m ért.
- Egy, kettő, három, fogás . ..
Most m agát látta. Húszéves volt. Nem nőtt semmit, a h ús és a csont

m ell ére és a hátára rakódot t. Julika m eg terhes lett egyik udvarlóját ól. Szom
széd ok voltak, Kállai figyelt és tudott róla mindent.

(Fo lytat juk)

SWIERKIEWICZ ROBERT Rf:ZKARCAI

Bu nker
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TOLDALAGI PÁL VERSEI

Viga•• taló, "olt ifjúság

Emlékeiben el kalandozott,
s időnként arra felfigyelt,
hogya történtek, tettek, emberek
mögött valahol ott van az a kert,
ifjúságának kertje mindig, frissen
és készen arra is, hogy telüdítsen;
a magas hó és az árvácska egyként
mind azt jelentik: "Mindig is szeretnénk,

hogy közeledben, benned éljünk, hátha
ez megerősít, vagy vigasztalásra
szorulva felderít."

Az éden

a régi kert volt számára; a szégyen
róla ilyenkor lefoszlott, és újra
elindult megváltozva, megújulva.

Egyeteh O s.í"emből

Az én szívemből egyetek,
bár férges és keserű is.
Bárány voltam, oroszlán voltam,
kinek talpába sok tövis

fúródott, majd átlényegült,
ami bennem volt, mindenek
előtt ragyogva állok én,
a sok értelmű szeretet,

a tenyeremből a galamb
szelíden szedi a magot,
8 bár halandó részem nagyon
elfáradt, mégsem akarok

fiatal lenni a zajos
fiatalok között, hanem
az öreget, a szenvedőt

testvéremnek elismerem,

s igy szólok: hát osztozzatok
a szívemen, ha férges is,
mert sohasem irigykedett
és nem volt gonosz, sem hamis.

..4. ember elindulása

Kezdetben voltak a vizek
és az örökös éjszaka,
aztán világot épitett
mindebből az lsten szava:

e1'dők nyújtóztak, állatok
futottak négy égtáj felé,
s arcunk, mi/nt egy megálmodott
álarc, úgy lett az emberé,

amikor az még puszta sár
volt, agyag inkább és halott,
később megmozdította már
az az erő, mit átadott

teremtő szobrászunk, hogy így
eÍínduljon megtenni azt,
ami sok bajt, sok szenvedést
hozott számára, nem vigaszt,

mert édenéből számkh,etve
gazdagságát elveszítette,
űzött lett, mindig harcban állt
osztva és kapva a halált.

Nehed nehem

neked nekem juttatott évek

letépett órák védtelen
arcodra írva

időből-sejtb61

épült világ

miként nevezze lek

egyszál-magad
a támadásban

nem harc csak
békés ütközet
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KÁLNOKY LÁSZL6 VERSEI

Kalandosás egy égiteste..

Szürkéskéken alvó hegyek,
élettelen síkságok lábaiknál.
Legszomorúbb a városokba térve
látni a sárgán szanaszét szórt
csontok seregét a sikátorokban,
téglafalak vörhenyes csonkjait
az esti fény utolsó lobbanásakor,
és a kőlépcsőket a kikötőben,

melyekről a rászáradt vért lemosta
régesrég a dagály ...

Hamueső hullt a könnyelműek

tetemei fölé, kik félrevezető
ösztöneiknek engedtek.

A mélyben
pestisnél iszonyúbb járvány dühöngött,
de a csillagok ugyanúgy ragyogtak.
S ezt teszik akkor is, ha elborítja
az örjöngő növényzet
a szobrokat s pártás toronytetőket.

Kudarc volt ez, de sötétjébe némi
hősiesség visszfénye is vegyül,
mert magasba törtek az elbukottak.
Szánalmasan végezték, de a szégyen
el nem törölheti soha a gyászt.
Itt az alázat most is leborul,
s csókolgatja a talaj sebeit,
az emlékezés horgával szívében.

Az idő szintjei ...
Egymást kergető és utol nem érő

körcikkelyek.
Vonaglások a glóbus arcán.

Az idő szintjei ...
Termek, ahol szót sem érdemlő célokat
idétlen táneZépésekkel kerülgetünk.

Az idő szintjei ...
Az amfiteátrum lépcsősora,

hová önnönmagunkat ünnepelni
elkésve érkezünk.

Az idő szintjei ...
Lejtők, hol a hazugság, öncsalás
napot, holdat' eltakaró
szeméthegyei halmozódnak.

Az idő szintjei ...
Ziháltató emeletek
egy lift nélküli felhőkarcolóban.

Az idő szintjei ...
Megálljt parancsoló
kőtáblák, ahol elmosódva is
a legrosszabbat sejtetik az ábrák:

a gyilkos tűzben sistergő szemek,
egy mutatóujj, szüntelen kinyújtva
valami végzetrejtő gomb felé;

sokáig tűrő hátasálZatunk
a felháborodott föld,
mely lerázná nyomunkat is magáról.

s a megbántott egek,
amint lemondóan továbbvonulnak.
s más csillagot keresnek.
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NAPLÓ
BOROS LÁ,SZLÓ .4 BIBLIÁRÓL

Karácsonyi számunk körkérdését elküldtük Boros Lászlónak, a Svájcban élő

híres magyar származású teológusnak is, aki készséggel vállalta a válaszadást. írása
azonban sajnos olyan késéssel érkezett meg, hogy a nyomdai munkák előrehaladott

volta miatt a' decemberi számban nem tudtuk már elhelyezni. Minthogy azonban
válaszlevele nemcsak nagyon szép, hanem bizonyos szempontból elvi fontosságú is
a korszerű bibliaszemlélet szernpontjából, az alábbiakban külön leközöljük.

Kedves Barátom!

Fogadd hálás köszönetemet kérdésedért, amelyre adott válaszomat a Vigiliában
szeretnéd hasznosítani. Olyan becsületesen szeretnék rá válaszolni, amennyire egy
általán lehetséges. A kérdés ez volt "Mit jelent a Biblia az életedben?" Nos,
jól ismered beállítottságomat ebben a kérdésben: s.zámomra a Biblia annak a ki
nyilatkoztatásnak forrása, amelyet életem zsinórmértékéiii szeretnék tenni. Tudom,
hogy már ezzel is súlyos nehézségeket érintettem. Például: mit jelent az, hogy
kinyilatkoztatás? Aztán: milyen mértékben tekinthetjük a Bibliat (és talán egye
dül csak őt) a kinyilatkoztatás forrásának? Es: hogyan hámozzuk ki egy-egy bib
liai beszámolóból azt, ami valóban kinyilatkoztatás benne? Mindezek nagyon fon
tos kérdések, sajnos azonban itt most nem mélyed,hetek el bennük, hiszen hosszú
értekezéseket igényeine mindez. Inkább visszatérek eredeti kérdésedhez: "Mit je
lent számodra a Biblia?"

Nyilván megengeded nekem, hogy - egy teológushoz egyáltalán nem illően

-- olyan választ adjak, ami teljesen mentes a teológiai rendszerességtől. Lásd: szá
momra a B i b l i a e g y' é l e t r e s z ó l ó k ö n y v. Ezt egészen konkréten értem.
Úgy gondolom, az igazságnak van ideje. Ha valakiben van bátorság, hogy Bibliá
ját naponta kézbe vegye, hogy olvasson belőle, akkor hamarosan észreveszi: né
hány szöveg pillanatnyilag egészen közel áll hozzám, mások viszont meglehetósen
idegenszerúek. Később azonban változna~ saját életkörülményeim, és akkor azt
tapa~ztalom, hogy éppen azok a szövegek, amelyek korábban idegennek tűntek,

most, a meg változott helyzetben nagyon sokat mondanak. Igy fedezi föl az em
ber a Biblia gazdagságait, de nem egyszerre, hanem éppen "az idő múltával". Eh
líez még valamit szetetnék hozzáfűani: a hinni tudásnak valódi pluralizmusa van.
Megértem, helyeslem, sőt csodálom 'azoknak a fiatal keresztényeknek a magatar
tását, akik a keresztény tanítás lényeges irányát teljes mértékben javallják, noha
'még, nem tartanak ott, hogy máris minden hitigazságot egzisztenciálisan verifi
káini tudnának a maguk számára. Nem kitolása, elhalasztása ez az alapvető dön
tésnek, hanem inkább egy "időt engedés önmagunknak" az éréshez. A keresztény
ség végül is nem valamiféle "gyűjteménye" vagy "archívuma" bizonyos igazságok
-nak, amelyeket uqyanazzal a sürgető követeiménnyel képviselni kell vagy magun
kévá tenni kell. Inkább valamiféle "nyitottság a létben", amely számtalan egyes
igazságon keresztül az egyetlen igazsághoz vezet. ,,1mellett a Biblia az igehirdetés
ben is mindenkor példaképem volt. Az ember gyermekként egészen másként 01
vasta a Bibliát, mint ma. Es ennek ellenére- mindkét fajta olvasás igaz. Engedd
meg, hogy ezt egy példával világitsam meg:

Jónás prófétáról a Királyok Könyvében (2Kir 14,25) és csakis ott olvashatunk
beszámolót. O azonban mintegy 500 évvel korábban élt, mint hogy Jónás könyvét
megírták volna. Az elbeszélés megírásának idején Ninive városa nem létezett többé.
Kétszáz évvel korábban tökéletesen lerombolták. Adódik ezenkívül még egy egész
sor botanikai és zoológiai nehézség, amelyeket egyszerúen nem lehet megmagytl
1·ázni. Igy például a hal, amely el tud nyelni egy embert, s aztán az elképzelés,
hogy ez utóbbi három napot és három éjszakát tölt a hal gyomrában. Aztán a
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csodálatos fa a csodálatos férgekkel. ~ppen az ilyenfajta nehézségek nagyon fon
tosak számunkra. Az de'rül ki ugyanis ebből: Jónás könyvének szerzője voltakép
pen nem akart történetet írni. 19y tehát az a keleti ember, akinek esetleg könyv
tára volt, ezt a könyvet minden bizonnyal nem a "történeti" könyvelc közé sorolta
t'olna be, hanem esetleg a .kottészer címszó alatt, majd utána még a "profétikus
létértelmezés" alcimszó alatt.

19y tudunk mi, akiknek van már fogalmunk a "genera literariá"-ról (irodalmi
műjaj) a kinyilatkoztatás belső igazságához közelebb jutni. Felteszem azonban a
kérdést: vajon nem pontosan így jogtuk-e fel ezt az igazságot már gyermekko
1'unkbanis, amikor még sejtelmünk sem volt az efféle bonyolult gondolatmene
tekről? Azt hiszem, így ragadtuk meg. Hiszen éppen ez az, ami oly csodálatosan
szép számomra a Bibliában, h o g y a z e g y s z e r ű e m b e r e k h e z é p p ú g '1/
t u d s z ó l n i, m i n t a t a n u l t a k h o z. Bocsáss meg e kis példámért, másokat,
sokkal fontosabbakat is emlithettem volna. De ebből is kiderül, amit mondani sze
retnék: a Biblia mindenkihez és minden élethelyzethez szóló könyv. Kezdetben ta
lán túlságosan naiv módon olvassa az ember, aztán kritikusan, és végül egészen
megértve. De mindegyik olvasásmód helyes, és szólítja az_ embert; történelmünk
egyetlen könyvéről sem mondhatjuk el ezt.

Mint említettem, nem akartam értekezést írni, csak egyetlen gondolatot kíemel
ni. Nem tudom, mit tudsz kezdeni vele. Nekem ez a gondolat mindenesetre nagyon
sokat segített, és a magam életének nehézségei során sok vigasszal szolgált.

Krisztusban testvéred

Boros László

SZlNHÁZI KRÓNIKA

Különös, naiv áhítat szépsége ömlik
el az Egyetemi Színpad P a s s i ó-elő
adásán, amelyet az Universitas Együttes·
Tégi erdélyi misztériumjátékok szövegé
ből hívott életre. A XVII. és XVIII. szá
zadi, magyar nyelvű ískolajátékok tra
gédiáinak időtlensége, a passiók szerep
lőinek vaskos testkqzelsége, Jézus kitá
Tulkozó, emberi alakja, a játék primitív
áhítatú és merészen profán, szinte szer
telenségekben tobzódó jellege inspirálta
Katona Imrét és a rendező Ruszt Jó
zsefet, akik a ferences iskolajátékok szö
vegét az Universitas Együttes előadásá

nak nagy erejű élményévé tették. Bűn

és megváltás drámájának örök érvényű

példázata vált ki kathartikus élményt
a csiksomlyói játékokban, úgy, hogy a
misztériumok biblikus igazsága koruk
morális vívódásainak fényében világoso
dik meg igazán; a tiszta eszme küzdel
mének ugyanez a korhoz világító fénye
táplálja az Universitas Együttes elő

adását is.

A passiók moráIis közjátékainak szim
bolikus-példázatos merevségéből csak
annyit tart meg az előadás, amennyi az
újtestamentumi igazsággal való aZono
suláshoz sziikséqes. Bravúros, ahogy a
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puritán térhatást keltő színpadon a naiv
dalt éneklő tömeg - szinte észrevétle
nül - a bibliai tragédia szereplőjévélé
nyegül. A kezdő dal áhítatát groteszk,
gonoszul-értelmetlenül csikorgó hegedű

szó szakítja meg, fájdalmas disszonan
ciájával jelzéseként annak, hogy Jézu$
árulással és közönnyel kísért kálváriája
a meg nem értettség és tragikus meg
ismételhetetlenség kínzó emlékeztetője

marad. Fekete rongybábu emelkedik a
passió előjátékában a térbe, groteszk,
szomorú vergődését durva, rikoltó lárma
kiséri a színpadon; nagyon rövidre fo
gott mennybeli és paradicsombeli képek
után már az igazságot osztó, bűnt fel
oldó, beteget gyógyító Jézust látjuk a
színen. Szikár, paraszti Jézust, akit szin
te a történelmi szenvedések keltettek
életre. Valami nagyszerű, ősi egyensúlyt
éreztet a játék: a szentségtörő, vaskos
komikum nem Jézus életének képeivel
váltakozva van jelen a színpadon, ha
nem együtt lélegzik a kibomló tragédíá
t'al. Minden igaz eszménnyel visszaélő

hatalom ős-naiv mechanizmusa bomlík
kí előttünk, érdek által mozgatott szot
gagépezet és könnyen lelkesedő, de ha
mar közönybe, rosszindulatba fagyó tő-
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megek segédletével, hogy Jézus emberi
példája, vándorló, megszenvedett taní
tásainak ereje annál súlyosabb legyen.
Jézus végtelenül kiszolgáltatott a tragé
diában: csak tanítványai lelkében rezo
náló szavakat emel a hatalom ellen. Má
ria szerelmes fájdalmú könyörgésekor
is örök emberi dráma szereplője: az
emberé, aki véréből való kötődései el
lenére is vállalja küldetését.

A fogékony, naiv hitű, tehetetlen fáj
dalomba dermedt vagy mesterét megta
gadó apostolok közül drámai kvalitáli
ban szinte Jézus alakja mellé nő Júdás
figurája. Júdás alakjában nincsen sem
miféle mefisztofeleszi vonás, eredendően

gonosz hajlam; Ady verse jut eszünkbe,
mikor Júdá~ komikusan szánalmas, eg'y
szerre igaz és hazug sírámait halljuk,
melyekkel szinte már előre felkínálko
zik a csábításnak. A Júdást formáló
Varga Tamás játéka - övé talán a
kitűnő, invenciózus együttesből a leg
súlyosabb alakítás - a Jézust eláruló
apostol hitványságát, védekezésének örök
emberi gesztusait és megrendült bűn

bánatát egyaránt nagy erővel érezteti.
Jézus belülről izzó alakja Varga Károly
puritán eszkiizű alakításában kel életre.
Mária szenvedélyes anyaságának meg
idézése Szilágyi Maya drámai kvalitá
sait dicséri. Kajafás és Annás népme
sei gonoszságát Dés Mihály és Maitins
ky András, Pilátus hivatalnoki ember
telenségét Katona Imre játéka idézi fel
hitelesen. Kitűnő a Plutot és Duru.mot
megjelenítő Arkos Iván és Csizmadia
Tibor csúfondáros komikumtól duzzadó
alakítása.

•
Szentpál Monikának az Irodalmi Szín

padon elhangzott F é s ü l e t l e n g o n
d o l a t o k cimű előadóestje az atomkor
robbanás-hangjaira figyelő, egyszerre
magányos és a nagyvárosi lét neuraszté
niás zajaitól űzött, sokszori becsapott
8ága .miatt szkeptikus, de egészséges hi
tével mégis minden volt kataklizmát
feledni akaró XX. századi emberért per
lekedve mondja el bölcs, filozofikus hu
morával egyetlen hosszú áradású mo-

nológnak tűnő műsorát. Mai külföldi és
magyar szerzők görbe tükreiből nyert
sugarakat fog műsorának lencséjébe az
előadóművésznő; aforizmák penge-villa
nású gondolatait, modern életünk fájdal
mas és groteszk lirájának kiáltásait,
közéleti versek ostor-pattogásait, a beat
zene-őrjöngés hullámaiba merüZő riport
buborék-hangjait, szatírák torz 11evetésű

képsorait.
Az előadóestek hagyományait tekintve

tulajdonképpen újszerű ez a legkülön
bözőbb műfajú anyagokból életre hívott,
csak a sokarcú eZőadóművész interpre
táló gesztusainak pilléreire épített mű

sor. Az egyes szemelvények a szerzők

jelzése nélkül olvadnak itt egymásba,
egyéni karakterüket meatartoa, de az
új szövegkörnyezetben más és más va
rázslatot is nyerve. A még gondolati
"párbeszédre" is alkalmas szövegek ava
tott kiválasztása és a század zaklatott
hangjait a játék végtelen skálájú humo
rával megidéző tolmácsolás éri el, hogy
a sokféle képzettársítást kiváltó, kez
detben kaotikusan gomolygó gondola
tok, képek az eZőadói szándék kitisztult
rendjébe álljanak össze.

A másodík részben kitágu.l az előadás

- korábban inkább csak a mindnyá
junkból absztrahált embert megidéző 
hangja; a monológok, szarkasztikus
hangvételű mesék a szatíra csúfondáros
tablóivá szélesülnek. Mándy Iván ra
jongó, a mozivászon játékával együ,tt
kavargó nézőinek ihletett .megjelenítése
ellenpontozza a "cirkusz" megidézését
("Cirkuszügy" I-II.>, a közöny, a mo
dern álcájú fejbólintó-jánosság, az atom
robbanást is túlélő spekuláció képeit.
Egy új nemzedék magatartása kerül az
előadás végének görbe tükrébe; Rákos
Sándor versével figyelmeztet a műsor,

hogyakonvenciókkal bástyázott, min
den igazságtalanságra magyarázatot tar
togató felnőtt-magatartás már érthetet
len az új nemzedék számára; ez a nem
zedék már nem fogja tovább lapozni
a "százmillió éves forgatókönyvet", nem
akar tehetetlenül zuhanó "elejtett kő"

lenni az apák által örökségül hagyott
világban.

Az értelmet a távcsőhöz hasonlóan csak bizonyos fokig lehet nagyításra csa
Hmi. Ha ugyanis mértéken túl csavarjuk, az ember nem jobban, hanem rosz
lZabbul lát.

Lev Tolszto;

61



KÉPZŐMŰVÉSZET

"P á r i z s i m ú z e u m o k m ű r e m e
k e i". Nagyszerű tárlat zárult december
elején a Szépművészetí Múzeumban: a
párizsi Városi Tanács felügyelete' alatt
álló négy legfontosabb múzeum - kö
zöttük a Musée d' Art Moderne és Mu
sée du Petit Palais - által kölcsönzött
francia festmények kiállítása. A hatvan
műből összeállított anyag a XVIII., a
XIX. és a XX. század francia piktúra
jának irányzatairól és legjelesebb egyé
niségeinek munkásságáról nyújtott átte
kintést, a rokokó mesterektől (Boucher,
Fragonard) kezdve az avaritgarde festé
szet első nagy - század eleji - hullá
máig bezárólag. Igaz, e két és fél évszá
zad néhány óriásának - így Géricault
nak Millet-nek, Manet-nak, Gauguín
nek: Van Gogh-nak, Seurat-nak, Henri
Rousseau-nak és Fernand Léger-nek 
egyetlen munkája sem szerepelt a tár
laton, - a hiányokért viszont bőséges

kárpótlással szolgált Daumier "A met
szetgyűjtő" című chef d'oeuvre-je, P. P.
Prudhon nemesen előadott férfiképmása,
a szecessziós-szimbolista űdilon Redon
"Zenélő arab"-ja, a női szépség ~hletett

ábrázolójának: Renoirnak portréja egy
fiatal francia hölgyről. a pointillista Sig
nac egy párizsi városképe. a színekben
dúskáló "Vadak" (Matísse, Dufy, De
raín) és a szigorúan, fegyelmezetten szer
kesztő kubisták (Braque, Picasso) vász
nai, az "aranymetszés" doktrináját valló
Jacques Villon "Női hátakt"-ja, Georges
Rouault misztikus tüzű "Bibliai táj"-a
és a szobrász Maillol egy korai - ritka
ságszámba menő - olaifestménye, für
dőző, fiatal női alakkal. Puvis de Cha
vannes "Nyár" című kompozícióján
örömmel fedeztük fel a Szépművé-,

szeti Múzeumunk gyűjteményében őrzött

Puvís-képnek, a "Mária Magdolná"
nak figuráját. A francia és az
egyetemes művészetben plebejusi
rűs Raoul Dufy-nek három és a súlyos
szavú, expresszionisztikus, pár hónappal
ezelőtt elhunyt Marcel Gromaire-nek
ugyancsak három művét láthatta ven
dégül Budapest, - így mód nyílott arra,
hogy e három mester művészí arculatát
alaposabban megismerhessük. (Annál is
inkább, mert Courbet fő műveinek egyi
ke, a "Szajna-parti kisasszonyok" és
Gromaire híres "Háború" című munká
ja is bemutatásra került.)

M u r a k ö z y - e m l é k k i á II í t á s. A
XIX. század második felében működött

Muraközy János (1824-1892) festőmű

vész emlékkiállítását rendezte meg múlt
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év novemberében a Nemzeti Galéria.
Muraközy - Jókai kecskeméti diáktár
sa, Marostoni Jakab és Karl Rahl ta
nítványa Lotz Károly és Than Mór ba
rátja -' színes és sokoldalú egyéniség
volt, akinek mozgalmas élete (jurátus;
kiváló vívó, lovas, táncos; 48-as gerilla
kapitány; bújdosó ; politikai fogoly; vá
rosi szenátor; nagytudású agrárszakern
ber; titokban dolgozó festő ...) a regény
írók, érdeklődését is felkeltette (Jókai:
"A tengerszernű hölgy", Hegedús Géza:
"Kulcsra zárt szobában").

A változatos pályát megfutott művész

ről sok kétes hitelű történet is fennma
radt; a különben oly alapos Lyka Ká
roly Muraközy-tanulrnányának ("Magyar
Művészet", 1948. évf. 6. szám) egyik
másik adata is ellenkezik a történeti va
lósággal. Igy például Lyka ezt, írja: "Jó
kai és Muraközy barátságot tartottak
Katona Józseffel ..." Lyka azonban nyil
vánvalóan téved: Katona 1830-ban halt
meg - ekkor Jókai öt, Muraközy hat
éves volt - nem tartozhattak tehát a
Bánk bán szerzőjének baráti köréhez ...

Lotz Károly - Muraközy halálakor
- e kijelentést tette: "Elhagytál ben
nünket te, aki közöttünk a legkülönb
valál ..." A kiállítás tanúbizonysága sze
rint azonban Lótz erősen túlértékelte
Muraközyt, aki talentumos festő volt
ugyan, de korántsem tartozott kora leg
nagyobb magyar művészei közé. Ne fe
ledjük: Muraközy János 1892-ben halt
meg kortársa volt tehát Madarásznak,
Székely Bertalannak, Paál Lászlónak,
Munkácsynak, Mészöly Gézának, sőt Szi
nyeí Mersének : és Mednyánszkynak is;
e művészek mellett ő a dii minores
közé tartozik ...

Muraközy hajótörést, vihar-tördelte
fákat ábrázoló munkái a romantikus
piktúra átlagos színvonalú termékei, van
viszont képei közöbt néhány kiemelkedő

en szép darab (pl. "Gyenes Sára port
réja"), amelyek kitűnnek frisseségükkel:
póztalanságukkal, vérbeli festőre vallo
kvalitásaikkal. A kiállítás egésze reve
lációt nem keltett, de e néhány emlé
kezetes festmény bemutatásának ked
véért indokolt volt megrendezni a há
nyatott sorsú művész munkáinak tár
latát.

D ü r e r - e m l é k k i á II í t á s E s z-
t e r g o m b a n. Három gyűjtemény - a
Keresztény Múzeum, az esztergomi Fő

székesegyházi Könyvtár és az esztergomi
ferences rendház könyvtára - anyagából



Alln'echt Dürer-emlékkiáUitás nyílott ok
tóber végén a Bibliothéka helyiségeiben.
A dr. Kovách Zoltán könyvtárigazgató
és Mucsi András művészettörténész ál
tal rendezett tárlaton az ötszáz eszten
dővel ezelőtt született mester száz fa
és rézmetszete, valamint Dürer elődei

nek, tanítómestereinek (M. Wolgemut,
M. Schongauer) xilográfíái, Dürer kereszt
apjának: Anton Kobergérnek ősnyom

tatványai és XVI. század eleji - Dürer
rnunkáí által inspirált - táblaképek lát
hatók. Dürer metszeteinek száma mint- .
egy háromszáz, így az Esztergomban
kiállított száz lap (közöttük az Apoka
Iípszís-, a Mária élete-, a Kis és a
Nagy Passió-sorozat valamennyi darab
ja) hűséges és részletes képet ad a sok
szorosított grafika nagy múvészének 
a gótika és a reneszánsz korszakváltá
sát oly szemléletesen illusztráló - mun
kásságáról,

A kiállítás (amely komplexitásával a
legszebb, a legváltozatosabb, a Jegkori
cepciózusabb volt a tavalyi hazai Dürer
tárlatok között) "a magyar származású
művész alkotói fantáziájának kiteljese-

ZENEI JEGYZETEK

(PSCSI EGYHAZZENEI NAPOK) Sv
ről évre módunk van meghallgatni a
pécsi székesegyház kitűnő kórusának
előadásában, Hergenrőder Miklós zene
szerző-karnagy irányításával a roman
tikus egyházzene-irodalom kiemelkedő

remekeit. Ezúttal az együttes egyik reper
toárdarabja, Cherubini Requiemje sze
repelt műsorukon, majd egy teljes na
pot szenteltek Liszt Ferenc alkotásai
nak. Más alkalommal kiemeltük már
azt a tudatos hagyományőrző és nevelő

munkát, melyet Hergenrőder Miklós
folytat Pécsett, felesleges volna hát is
métlésekbe bocsátkoznunk. Cherubini
Requiemjének tolmácsolása mégis meg
érdemel néhány szót, már csak azért
is, mert ezt a hatalmas terjedelmű alko
tást meglehetősen ritkán hallhatjuk.
Minden kornak megva.n a maga ural
kodó ízlése: a miénkből Cherubini neve
és művészete kiesett, noha emlékének
ápolására Londonban jelentős zenei
társaság működik. Egy-két népszerű·

nyitány lemezfelvétele emlékeztet csak
erre a kísérletező kedvű művészre, akit
Beethoven kora egyik legnagyobbjának
tartott, s aki olasz mester létére a fran
cia zene megújítójává vált. Egyházze
nei műveiben inkább érvényesül a for-

déséri túlmenően képes volt érzékeltet
ni a XV. század második felének és a
XVI. század első évtizedeinek színte
teljes eszmevilágát", - mint ezt - gon
dolatokban gazdag megnyitó beszédében
- Vajay István protonotáríus kanonok,
általános helynök megállapította.
Dezső József novemberi kiállításán

(Ernst Múzeum) egy alapos mesterség
beli felkészültségű, jól rajzoló, biztosan
komponáló fiata,l festőt ismertünk meg.
A kiállított munkák mégsem tudtak kö
zel férkőzni a szívünkhöz: Dezső ugyan
is koravén festő... Harminchat éves
mindössze, de márís olyan pedáns, mint
egy kiszikkadt akadémikus. . . Persze,
Dezső József láti4Zólag modern festő, hi
szen bőven merít a kubízmus; a kon
struktivízmus, a neorealizmus formai kel
Iéktárából ; példaképei nem Karlovszky,
Benczúr vagy Balló Ede, - de mégis
akadémikus, mert készen kapott szké
mákat alkalmaz és kamatostat rideg,
száraz, invenciótlan képein, amelyeknek
ürességét a technikai korrektség nem
tudja elfeledtetni.

D. I.

ma és a hagyomány fegyelme, a drá
mai erejű Requiemben is szigorúan al
kalmazkodott a liturgikus előírásokhoz,

ezért is alkalmas ez a mű templomi
előadásra. (A pécsi együttes vezetőjé

nek figyelmét annak ide3én Lamberto
Gardelli hívta fel erre a kitűnő alko
tásra.) Minden bizonnyal a múlt század
ban is szerepelt már a pécsi kórus mű

során, a székesegyház kéziratos kotta
tárában ugyanis megvan teljes anyaga.
Előadását megkönnyíti, hogy nem sze
repelnek benne szólisták, s jó alkalmat
ad az orgonistának képességei bizonyí
tására. (Az idén Halász Béla remek 01'

gonajátékában gyönyörködhettek a
templomot zsúfolásig megtöltő hívek.)

Ennek az előadásnak egységesen ma
gas hófoka volt, de akadtak kivételesen
izzó percei is: a Dies irae döbbenetes
látomása, s a Lacrymosa bensőséges

imája. Még a kissé hosszadalmas Offer
torium is j6l érvényesült a gondos elő

adásban. Igazat adhatunk Beethoven
nek, aki ezt írta Cherubininek: "Requi
emjének felfogásával teljesen egyetértek,
s ha valaha lesz időm, hogy én is ír
jak egyet, sok mindent fogok ebből ad
notam venni."
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125 esztendeje Liszt Pécsett hangver
senyezett, s itteni tartózkodása idején
merült fel benne a gondolat, hogy a
templom restaurálásának befejezésére
misét komponál. A munkálatok azonban
elhúzódtak, és Scitovszky pécsi püspök
időközben esztergomi érsek lett. A ter
vezett pécsi mise igy az esztergomi ba
zilika felszentelésére készült el. A md
tervezett bemutatója ellen iszonyú intri
ka kezdődött, s a szentelésen kis hiján
mellőzték Liszt remekét. (Ennek rész
ben az is a magyarázata, hogy akkor
tájt Liszt inkább még mint a zongora
koronázatlan királya élt a köztudatban,
zeneszerzői működését kortársai másod
lagosnak érezték.) A pécsi együttes a
mise Benedictusát szólaltatta meg ün
nepi hangversenyén, smellette az A
dúrban írt Ave Mariát és a Krisztus
három részletét. Valamennyi műsorszá

mot-pompás diszpozícióban tolmácsolták,
s ezúttal módunk volt megcsodálni a
templom másik kitűnő orgonistájának,
Hollai Keresztélynek pompás játékát is.
Az Egyházzenei Napok általában bizony
ságát adták e kitűnő együttes és veze
tője erénye,inek, s azt a már felismert
igazságot is revelálták, hogy Liszt kó
1'USművei a romantikus egyházzene-iroda
lom legbecsesebb darabjai.

(MOZART REQUIEMJE A BAZILI
KABAN) Nagyon sokan voltak kiván
csiak a Fehér László vezette ének- és
zenekar Mozart-tolmácsolására, s az em
berek nem is csalódtak várakozásukban.
Ez a folyton fejlődő, remek adottsá
gokkal rendelkező együttes olyan szi
nes, . lendületes előadásban szólaltatta
meg a Requiemet, amilyen a legérettebb
énekkaroknak is dicséretére válnék. A
Lacrymosa elmélyült áhitata éppolyan
pompásan érvényesült ezúttal, mint a
Dies irae lobogása. A kórus itt-ott csúsz
kált, ami a hőmérsékleti viszonyok kö
vetkezménye, a szólisták viszont megle
hetősen halvány teljesitményt nyújtot
tak.

(LEMEZFIGYELŰ) A Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat folytatja a fiata
labb évjáratú művészek bemutatásának
szentelt sorozatát. Ezúttal a jeles mű

vészházaspár, Kocsis Albert és Szabó
Csilla műsorát vették lemezre. Ii fel
vételen Bach A-dúr cembalo-hegedű

szonátája, Bartók hegedűre és zongorára
írt Első rapszódiája és Brahms d-moll
szonátája hallható. A két játékos közül
Szabó Csilla fegyelmezettebb, karakte
risztikusabb, Kocsis Albert a féktele
nebb, s talán épp ezért akadnak felejt
hetetlen percei a Brahms-műben. A
Bach-szonáta előadásában nem ártott
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volna precízebben együtt muzsikálniuk,
a kétféle alkat különbsége itt néhánll
vitatható megoldást eredményezett. A
felvétel általában magas színvonala per

.sze .kárpótlást nyújt a néhány szépség-
hibáért (LPX 11484).

A Bartók-összkiadás új lemezei min
den elismerést megérdemelnek. (Persze
nem az éves késésért, de ez aligha a
Hanglemezgyártó hibája.) A Kossuth
szimfónia rég várt felvételét Lehel
György vezényli a Budapest Szimfoni
kus Zenekarnak álcázott Rádiózenekar
élén, s hogy miképp, arról a lemezbo
ritón szerénykedő Grand Prix jelzés
árulkodik. Ezt az alapjában véve haza
fias felbuzdulás ból keletkezett alkotást
születése idején nagy sikerrel mutatták
be, s szerzője egyszeriben beérkezett
vele. Egy évvel később azonban már
érezte, hogy a jövő útja nem erre ve
zet (s nem is Strauss, hanem Debussy
felé), két évvel utóbb pedig elindult el
ső gyűjtőútjára, s ezzel végérvényesen
elszakadt a fiatalkori szimfónia felszí
nesebb világától. Eletében nem is hal
lotta többé. Ahhoz azonban, hogy tel
jes mélységében megértsük, honnan in
dult Bartók és hovlÍ jutott, feltétlenül
le kell fújnunk erről a különben na
gyon jól megkomponált alkotásról a rá
rakódott port. A felvétel sikere azt mu
tatja: érdemes volt (LPX 11517).

A Kékszakállú herceg-várát hallgatva
az ember lelke mélyén óhatatlanul meg
zendül Székely Mihály csodálatos basz
szusa. Nem, ezt a hangot egyetlen 'utóda
sem képes még megközelíteni sem, nem
hogy versengeni vele. Melis György pá
ratlan kultúráját jellemzi, hogy ő vi
szont egy teljesen új Kékszakállút te
remtett, nem kegyetlen, győztes figurát,
hanem mélyen emberit, szenvedőt. Le
het, hogy ez az ideál áll közelebb a ma
emberéhez, kivált mert ilyen meggyő

zően, szépen énekli. (Kasza Katalinban
jo partnerére talált.) A Budapest Szim
fonikus Zenekart' ezúttal Ferencsik Já
nos vezényli. Az ő legnagyobb dicsérete
az, hogy a műről alkotott korábbi képét
a bariton szólista szellemében ul7tlan
csak módosította, s így Bartók operájá
nak új szépségeit tárja fel (LPX 11486).

A Hegedűverseny a kései nagy kor
szak egyik első híradása, korunk nal7tl
művészeinek általában sikerrel játszott
darabja: Kovács Dénes azonban az ó
játékukhoz viszonyítva nem is egy több
letet ad: mélyen tragikus alaphangból
bontja ki a .belenyugvás csodálatosan
tiszta gesztusát, amely majd a III. zon
goraversenyben egy másik világrend fe
lé való tájékozódás tapogatódzásává vá
lik. Ez a valóban ragyogó felvétel az



~ddigi összkwdás egyik legsikerültebb
darabja, s a sikerben egyenrangú fél
ként osztozik a karmester, Lukács Er
vin is (LPX 11350).

(A DOHNANYI-MONOGRAFIARÓL)
A Do,hnányi-problémával már rég szem
be kellett volna néznünk. Egyrészt azért,
mert ez a kitűnő előadóművész az egye
temes magyar zenekultúrának is egyik
dicsősége, másrészt, pedig ha őt egészé
ben kikapcsoljuk a huszadik századból,
sosem érthetjük meg igazán Bartók je
lentősegét és korszakos nagyságát. ..l.z
újraértékelést nagyon nehezíti, hogy
rengeteg félreértés ágyazódott bele a
köztudatba, és szívósan tartja magát
Dohnányival kapcsolatban néhány rossz
indulatú félremagyarázás is. Vázsonyi
Bálint, a Dohnányi-monográfia szerzö
je (Zeneműkiadó) bátran és elfogultan
(de ez itt alighanem helyén való) igyek
szik megcáfolni a téves vélekedéseket.
Könyve elolvasása után így sommáz
hatnánk a Dohnányi-kérdés lényegét:

FILMEK VILÁGÁBÓL

BERGMAN FILMTRILOGIAJA

Dubito ergo sum - kételkedem, te
hát vagyok: ez lehetne Ingmar Berg
man jelmondata, amelyre felépítette
filmtrilógiáját. A szerző ugyanis egy
aránt kételkedik Isten létében és nem
létében. Három lépcsőfokon át, három
egymástól látszólag független forgató
könyvben és filmben - az irodalmi al
kotások nem míndenben egyeznek a
vásznon megjelenő képsorral - kerge
ti, hajszolja a bensejét izgató egyetlen
problémát; szinte önmaga számára ki
vetítve, kínagyítva azt, hogy megvizs
gálja minden lehető szögből és szem
pontból. ~s az eredmény? Eltekintve a
hallatlan művészí élménytől, nem vala
mi sok. Mert a trilógia végén sem az
alkotó, sem pedig a néző nem lesz
egy 'fottányival sem okosabb. Nem győz
meg és nem győződik meg semmiről,

hacsak az eleve felvetett kételyről nem.
Bízonyításaí, szembeálHtásai ugyanis
épp annyira szólnak Isten léte mellett.
mint ellene. Igy hát Bergman sem jut
tovább egy közismert megállapításnál :
a hit végül is akarati tényező.

Három független, önmagában is egé
szet alkotó darab ennek a monumentá
lísra méretezett kételkedésnek három

1. Dohnányi akor egyik leytWQyobb
zongoram.űvésze volt, és ezt senki Bem
vitathatja.

2. Jó zeneszerző lehetett, ezt azon
ban mindaddig vitatni fogják, míg' mű
vei nem csendülnek fel gyakrabban.

3. Igaz ember akart lenni egy alap
jában emberellenes eszményeket párt
fogoló korszakban, s ezt azok nem ér
tették és értik meg, akiket mint zenei
nagyhatalom akár ízléskülönbség, akár
valami szerencsétlen véletlen folytán ki
rekesztett a zenei életből. Ez rendkívül
érzékeny problémakör, amelynek végső

megvilágosodását csak az idő múlásá
val remélhetjük.

4. Hogy milyen karmester volt? Vá
zsonyi Bálint szerint kitűnő. Mások sze
rint nem volt olyan jelentékeny zene
karvezető, mint amennyit vezényelt.

5. És végezetül: Vázsonyi Bálint köny
ve alapvetően fontos, kitűnően megírt
munka, amelyelfogultságaival együtt
sok kérdés megoldásában lehet a zene
tudomány segítségére.

RÓNAY LASZLÓ

lépcsőfoka. Hogya figyelmet a köz
ponti kérdésre összpontosíthassa, kopá
ran egyszerű történeteket vázol fel. Az
első, a Tükör által homályos,an címét
Szent Pál korintusiakhoz intézett leve
léből vette: "Ma még csak tükörben,
homályosan látunk, akkor majd színrő]

színre." - A filmen egy felbomló el~

méjű fiatalasszony, Karin tragédiája
teljesedik ki. Apja, Dávid sikeres, de
voltaképpen rossz író, aki lánya kór
esetének tanulmányozásától reméli a
"nagy" témát. Férje, Martin orvos, bete
gen is gyengéd odaadással szereti fele
ségét, noha tudja, hogy az asszony ment
hetetlen. Karin éppen apja jegyzeteiből

döbben rá saját végzetére, és ez a fel
ismerés sietteti is tragédiáját. A fuldok
ló, mindinkább önmagába záruló lélek
beteges szeretetvágyában először gátlá
sokkal küzdő öccsét sodorja vérfertőző

viszonyba, majd. elhatalmasodó halluci
nációinak rabságába kerülve, Isten sze
mélyes megjelenését várja. Az elhagyott
padláson azonban csak egy szörny, egy
rusnya pók mászik elő képzeletében a
deszkák közül, illetve egy helikopter ér
kezik a ház elé.

Még ennél is puritánabb a második
rész, az ú'rvaC80ra története, mely egy
megözvegyült, hitét vesztett lelkész és
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egy ateista neveltetésű tanítónő furcsa
szerelméc mondja el. A pap nem akarja
feleségül venni a lányt, unja érzelgős

ragaszkodását, szinte gyűlöli már, de
megválni sem képes tőle. Csalódott hi
tevesztettségét egy jó szándékú, de pri
mitív hívének "gyónja meg", amivel
utolsó mentsvárát veszi el a szereneset
lennek s öngyilkosságba kergeti. Eléggé
kettős értelmű végjelenettel zárul a da
rab: üres a templom, a kántoron és
sekrestyésen kívül egyedül a tanítónő

van jelen, a pap mégis bemutatja az
istentiszteletet.

.'Csak látszólag bonyolultabb a triló
gia harmadik lépcsőfokának, csúcsának,
A csendnek tartalma. Egy asszony, Anna,
gyermekével, a kis Johnnal és nővéré

vel, Eszterrel megszáll egy képzeletbeli,
idegen városban. Eszter annyira rosszul
van, előrehaladott tüdőbaja annyira kí
nozza, hogy továbbutazásra gondolni
sem lehet. Annából kitör a gyűlölet nő

vére iránt, mivel az különb, okosabb,
jobb, bár korántsem annyira vonzó,
mínt ő. Eszter beteges vonzalommal
szereti húgát, aki bosszújában olcsó
szexuális kalandokat hajszol, hogy
még ezzel is fokozza a haldokló
kínjait. Orvost sem enged nővéréhez,

leplezetlenül kívánja, hogy Eszter
mielőbb meghaljon; csupán a szálló
öreg szobapincére s John törődik a
nagybeteggel. Anna, miután egy alkal
mi ismerősével szinte nővére szeme lát
tára szeretkezik, porig alázza a tehetet
len Esztert, elutazik kisfiával együtt és
sorsára hagyja nővérét.

Lévén mind a három alkotás tézis
dráma, történeti különbözésük ellenére
is sok az azonos vonásuk. Szereplőik,

noha reális, hús-vér emberek, volta
képpen jelképes figurák, egy-egy embe
ri [ellemcsoport, tulajdonság hordozói.
Bergman tehetségének köszönhető, hogy
ez az eleveelrendeltség nem merevíti
meg az alakokat, mindegyíkben meg
van az evolúció lehetősége. Jellemük
szemünk láttára bomlik ki, vagy leg
alábbis a történet folyamán érkezik el
a fordulópontig, addig, amíg alkalmas
sá válik egy tétel vagy állítás ígazolá
sára. E tézis-emberek szembeállítása,
ütköztetése valódi drámaíságot, roppant
feszültséget eredményez, annak ellenére,
hogy létjogosultságuk az állítás vagy a
tagadás motivációjában rejlik. Minden
az alapkérdést szolgálja s arra keres fe
leletet: létezik-e Isten, megismerhető-e,

s ha igen, akkor milyen?
Egyetlen pozitív válasz adódik mind

erre: ha van Isten, akkor jónak, szere
tő Atyának kell lennie, sőt, Isten maga
kell legyen a tökéletes szerétet. Deus est
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charitas I Am a megállapítást nyomon
követi a kétely: ha így van, akkor mi
végre a szeretetlen gonoszság, a bűn,

a szenvedés, a rengeteg betegség? Bé
nító ködként takarják el ezek előlünk az
annyira vágyott arcot, s vajon megpil
lanthatjuk-e valaha, van-e egyáltalán
arc a köd mögött? Es itt az ellen-kétely
is: ha nincs Atya, akkor céltalan sze
szély a jóság, a könyörűlet, a lemon
dás, az áldozat, s nem egyéb, mínt a
megtébolyult anyag bizarr játéka? Hát
csak ez az őrjítő némaság, ez a tehe
tetlen sírásra, önmarcangolásra indító
csend lenne?

Igy töpreng a szerző szorongaró kéte
lyei infernójából kiáltva, és mint két
míndenre elszánt hadsereget, felvonul
tatja ellentét-párjait s odarendeli mel
léjük az akarattól független rosszat is,
a betegséget és az elmagányosodást,
Nem szereplők ezek, csak' a hátteret, a
történések közeget adják, modern vilá
gunk elkerülhetetlen poklát, útvesztőit

építik fel, mely a szeretet helyett a sze
retkezésbe, a lelki egyesülés helyett a
testi összecsapásokba sodor bennünket.
A jóság és a gonoszság minden környe
zetben jelen van: gazdagságban és sze
génységben, kéjben és kínban, betegség
ben, nyomorúságban és boldogságban
egyaránt. És mivel ellentét-párok, egyi
kük sem diadalmaskodhat a másik fe
lett maradéktalanul. Karinnak, a
Tükör által homályosan elmebajjal vias
kodó fiatalasszonyának ugyan ridegen
önző az édesapja, de mindvégig mel
lette áll önfeláldozó szeretetével orvos
férje. S habár fel bomló agya utolsó lob
banásával rádöbben: a semmitől irtózik,
attól, hogy valami nem létezik, leg
alábbis nem olyan formában, mint aho
gyan hitte, .apjában, Dávidban ugyan
akkor kigyúl a felismerés: Született va
lami az ürességemből. amiről nem me
rek beszélni. Szeretet a neve.

És noha Thomas, az Úrvacsora tiszte
letese elvesztette hitét, Marta Lundberg,
a magát ateistának valló tanítónő ép
pen szerencsétlen szerelme és ekcémáia
okozta szenvedései útján jut el a tudat
alatti hit és az igazi szeretet csúcsára.
S a végjelenet kétértelműsége! Lehet,
hogya tiszteletes csak gépiesen, köte
lességszerűen végzi az istentiszteletet, de
az is meglehet, hogy Marta lángolása
benne is fellobbantja a hit kihamvadó
parazsát ... És bármily sivár és remény
telen a Csend Eszterének sorsa, bármi
lyen súlyok terheljék is szeretetét, ki
taszítottsága mégsem válik teljessé, hi
szen akad egy jóságos, öreg szobanín
cér, aki bár nyelvét sem érti, akivel
szót sem tud váltani, mégis odaadó



gyengédséggel ápolja. Mert a szeretet
épp annyira szervesen hozzátartozik a
világhoz, mint az elvetemült gonoszság.

Bergman, minden purítánsága ellené
re is, igen bonyolult alkotó. Nem törté
netei szövevényesek, nem jelzésrendsze
re követhető nehezen, mínt például Fel
Iiníé, Tájai, fakó fényei és' puha árnyé
kai is a központi kérdés roppant bo
nyolultságát domborítják ki. Nála is be
leépül a darabba minden tárgy, egy
éjjeliszekrény épp oly fontos szereplő,

mínt egy vonatfülke, vagy a vízben
korhadó hajóroncs, a zúgó vízesés. De
makacs következetességgel feszül neki
újra és újra a kérdésnek. Mintha vala
mi makettet akarna szerkeszteni, amely
nek logikus rendszerében ott rejlik az
egyetlen igazság. Ezt akarja megtalálni
fáradatlanul, mondhatni tudományos
alapossággal kutatva. Nem riasztja visz
sza az első nyilvánvaló kudarc, nem
tud beletörődni az ellentétek lebegésé
be, végére szeretne járni a dolognak.
Ezért építi fel rendszerét háromszor
-egyrnás után, három különböző mákett
ben. Fáradozása, roppant buzgalma ak
kor is tiszteletet parancsol, ha végül
semmi egyebet nem képes birtokolni a
kétkedés, a minden tagadás tagadásári
kívül. Becsületessége, őszintesége nyil
vánvaló, hiszen a hármas kísérletet sem

.zárja le erőszakolt konklúzíóval - sem
pozitív, sem pedig negatív irányban.
Benseje, alkotó éníe diktálja ezt a meg
oldatlanságot, mely a legsötétebb két
ségbeesésben ís nyitva hagyja résnyire
az ajtót a fény számára: hátha, ta-
lán . . . BITTEl LAJOS

•
S z i n d b á d. Krúdy Gyula novellái

ból írta és rendezte: HlliSZáTik Zoltán;
kép: Sára S.; zene: Jeney Z.; fősz.: La
tinovics Z., Dayka M., Ruttkai É.,
Nagy A.

"Hazudjon valami szépet!" - kérleli
Szindbádot egy fiatal nő, míntegy meg
adva az alaphangot. s SáTa, az operatőr

.gondoskodík róla, hogy páratlanul szép
képekbe öltöztesse ezt a filmet, míntha
·csak olyan, egyetemes mérvű hazugság
ról volna szó, melyet egyedül a kábu
latba ejtő szépség, az álomvilágba ve
zető menekülés tehet emberivé és el
viselhetővé.

Ebben a filmben rníndig minden egy
-szerre van jelen, mintha egy pillanatba
sűrítették volna az összes Krúdy-regé
nyekből ismert elemet. HuszáTik éppen
az adaptáoíó-hűség segítségével (van
ebben valami körmönfontság, ahogy a
'Saját mondanivalójának érvényesítésére
a másik mű megközelítéséhez szükséges

alázatot választja) konkretizálja ezek
nek az elemeknek az értelmét: ábrán
dokat és a megtévesztést, vágyakat és a
csalódást, fogadkozásokat és .a hitsze
gést, melyektől sem' főhős, sem mellék
szereplők nem szabadulhatnak . meg.
Amint lehajtott fejjel, félrefordított
arccal, vagy totálképben reménykedően

szembenézve velünk megjelennek a szí
nesen ragyogó vetítővásznon, színte ön
ként felkínálják magukat a színdbádi
félrevezetésnek, hogy az elvíselhetőség

érdekében maguk is higyjenek az i1lú
ziókban. Egyedül a szépség igaz ezek
ben a hazugságokra épülő történetek
ben, s ezért is kell a cselekményhez .ké
pest ilyen diadalmasan érvényesülnie.

A Szindbád cselekménye valamiféle
pontosan körül nem írható, titokzatos
múlt időben játszódik, még a jelen is
múlttá válik benne. Ebben az irreáLis
térben és időben élik furcsa életüket a
szereplők. Az alakok áttetsző álarca mö
gött fölismerhetjük történelmünk arc
vonásait: nem a sajtóközleményekben
és a tankönyvekben rögzített nagy ese
ményekét, hanem a magánélet Duna-me
dencei hétköznapjaiét, ahol az irracio
nális térben és időben mindenki emlé
keit és álmait kergeti, hiszen - ahogy
a főszereplő mondja - a jelen csak át
menet. Ezt a hangulatot HuszáTik film
jének lazán kapcsolódó képsoraí, hosszú
lélegzetű, s ezért a mozdulatlanságot, a
megrnerevedést idéző váltakozó montá
zsai, és időrendtől független, leíró kép
sorai érzékeltetik. A felizzó s elhalvá
nyuló parázs, a száz árnyalatú s min
dig egyforma köd, a kék eget szegé
lyező temetői nyírfasorok, a behavazott
sárosi, szepességí dombok, vagy a hús
leves felszínén úszó mozdulatlan, kövér
zsírcsöppek a történelem perifériáját ve
títik elénk, ahol a tárgyak álomszerűek,

az elvágyakozás pedig valóságos, s a
kettőt egyedül a Szindbád hazugságai
kötik össze. Az öregedő Szindbád em
lékeinek nyomát követi így a film, el
kísérve őt abba II kis felvidéki város
kába, ahol egykor fiatal volt. Mintha
zeneművet hallanánk, úgy idézik az
ezer arcban visszatérő motívumok az
emlékezést; nőalakok végtelen sora ma
ga a múlandőság, a Mába való rajon
gás pedig a várakozások megcsúfolása.
Emlék és valóság egybeolvad, aki virá
got dob ki az ablakon kedvesének. egy
másik képsorban maga is utána zuhan
hat. A jelen és a múlt szembesítése
azonos. változatlan körülménvék között
történik. mínthII az elvesztett s elron
tott múltat üldözve egyben az igazságra
is rátalálhatnánk. így lesz az trracio
nalitásból váratlanul történelmiség.
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A permanens állhatatlanságnak ebben
a légkörében csupa széppé festett ne
gatívum a biztos, mint például az áb
rándokba öltöztetett tehetetlenség. Fo
lyamatossága csak az irreálisnak van te
hát, s innen már egy lépés Szindbád
kitérője a falusi búcsújáróhely éjszaká
jába, ahol az öreg parasztasszonyok rá
olvasásától reméli a gyógyulást. Az im
már a XX. századot is megért "felesle
ges ember" keres valami biztosat itt
a bizonytalan valósággal szemben. A
sötétben sejtelmés formájú barokk ci
rádák, aranyló képkeretek és imbolygó
gyertyafények, a ráncos, kőkemény pa
raszt arcokban megnyilvánuló népiség
képei (melyeknek láttatásában Sára már
a Dózsa-filmben ;'s mesternek bizonyult)
a transzcendens feltétlenség gondolatára

KÉPERNYŐ ELŐTT

(A MEGFESZ!TETT EMBER) Eredeti
leg azt a címet szántam ennek az írás
nak, hogy "szabálytalan tévékritika".
Mert többszörösen is szabálytalan. Hi
szen nem eredeti tévéjátékról, hanem
színházi közvetítésről szól. P:s nem is
magáról a közvetítésről, mégcsak nem
is a látott műről - Pirandello "IV. Hen
rik" című tragédiájáról -, hanem an
nak főhőséről. Úgy, ahogyan azt Lati
novits Zoltán elénk állította. Túl a szá
zadforduló társadalmi vonatkozásain, túl
a pirandellói életműőrület-valóságprob
lémakörén (az író családi tragédiájá
ból - felesége betegségéből - szárma
zó és mindig visszatérő alapmotívumon).
A figwra - mint ahogyan az egész mű

(és Pirandello valamennyi műve) - ez
úttal is példázat volt. De nemcsak az
őrültek józan világának és a hazugsá
gokkal terhes kornak egymással szem
beforditott tükrében, hanem általános
emberi vonatkozásokban is, kiemelve az
adott korból és ember-közelbe hozva. La
tinovits egész alakításának kulcsa: a
végső függöny előtti néhány perc. Ami
kor már minden "elvégeztetett". Odaáll
a trónus elé és széttárja karját. Mintha
kereszten függne. A kép,mutató, hamis
tanúk már eljátszották a maguk szere
pét. Maradt: a megfeszített ember. A
mások bűneiért vezeklő. Nem ölt, hi
szen - ha minden példázat, úgy ez is
az - nem a szerencsétlenségének oko
zóját döfte le, hanem a hazul'lságot és a
képmutatást. Belcredi báró is szimbó
lum: a bűn szimbÓluma. cl a tulajdon
képpeni gyilkos (a végzetes lovasjátékon
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utalnak, de a Szindbád fölött elhangzó
mítikus, vajákos szöveg valahol inkább
az első - vagy csak az újabb? - mai
próbálkozásánál tartó pszichedelikus és
underground törekvésekre felel. Huszá
rik filmjében míndez csak rövid kitérő,

tapogatódzó utalás arra, hogy nem le
het büntetlenül megfeledkezni a reali
tásokról.

A Szindbád a reménységnek a film
je. Megbocsájtó jóindulat veszi körül
ezt a Krúdy-történetekből adaptált sze
replőt, aki szélhámosságaival és tekin
télyének hiú őrzésével csak korának hú
gyermeke, s szép hazugságaival a re
ménységet tartja ébren az Amálíákban,
Lenkékben, Imolákban, s nem utolsó
sorban önmagában is.

UNGVARY RUDOL?

dárdájával dőfkődte az előtte haladó
lO1:át: a bűn akkor is bűn, ha beleegye
zünk a kívánságba,· és ez a krisztusi
törvény nemcsak a paráznaságra vonat
kozik). P:s mi minden előzmény játszik
még itt össze, ami az őrület IV. Hen
rikét a józanul, tudatosan sorsa fölé
emelkedő·áldozat szimbólumává - kény
szeríti? nem! - teszí, avatja (a hős

s a j á t akaratából). A szándékolt gyil
kosság utáni magára hagyás a téboly
világtalan börtönében, s közben az áldo
zat kifosztása mindabból, ami az övé
volt - emberi boldogulásának még a
lehetőségéből is -: íme, a másodilc gyil
kosság; azután a gyilkos visszatérése
áldozatához, lelkiismeretfurdalás és bűn

tudat nélkül, még akkor is, amikor els6
"gyilkosságára" már fény derült; és vé
gül a hazugság és képmutatás "nagy·
színjátékának" utolsó felvonása, a finá
lé, főszereplőkkel és statisztákkal (ahol
a gyilkos egyszersmind hamis tanú és
Pilátu~ is egy személyben, illetve 
mert példázat - mindezeknek a szim
ból·uma). De az egész történés-sorozat..
az események összjátékának s alakulásá.;.
nak középpontjában egyetlen hős, egyet
len "megszemélyesített szimbólum" áU:
IV. Henrik, az őrült, aki nem őTÜlt, aki
nek a sorsában a körülmények úgy tük
röződnek és olyanná válnak, hogy mon
danivalójuk, példázatuk, tanulságuk ál
talános érvényű legyen, kiemelve, ki
hangsúlyozva az emberséget, amely min
denek fölött érvényre jut. Ezt az ember
séget szimbolizáló embert :Játszotta el 
Várkonyi Zoltán kitűnő rendezésében é$



a nagyszerű szerep!ó gá rda élén - La
tinovits Zoltán. Attól a pillanattól kezd
ve, hogy először színpadra lépett 
m int gyötrődő, vergődő, ájulásokba zu 
hanó, sorsáv al tusakodó, a v éget m eg
sej tő, vé rrel verítékező áldoza t - , m ár
láthatatla nul - és m égi s láthatóan 
ot t vo lt, jelen volt a ke reszt is. A z ő

IV . Henrik e - ak in ek emberségéből űz 

t ek gúnyt, emberségével játszottak lel
kiismeret len já ték ot - tu datosan v állalta
a k ereszt ho rdo zá st , eg észen a m eqieszit
tetésig. A z asszony, ak it v alaha sze re
t et t, a báró és az or v os figyelte, ana li
zálta , csak nem ú jra őrület be kergette,
miközb en egyikük "sem t udta, mit cse
lek szi k " (a képmutatóknak soha nincs
bűntudatuk) . És hogy a tragédi a 
minden tragikus m omentu.ma ellenére
- mégsem vált a hős t súj tó tragédiá vá,

az Latinovits szerepfelfogásából, játéká
ból egyenesen k öve tkezett. Az áldozat
halálában - m ert hi szen magába vo
nu lása a k ast ély fa laí l,özött halál i s 
lett igazán élővé. Ott , abban a pilla
natban, amikor széttárt k arra l állt a
t rónszék előtt (és függött ímmár kereszt
r e feszítve ), nyilvánult meg a maga tel
jesié gében erkölcsi, em beri n agysága . A
tragédia azoknak vált tragédíájává, akík
a k astél y kapu ján k il éptek. Az ő tár
sadolm.uk: a belőle ki vá /ókat , a fölé
e melkedőket m indenkor gyanakv ással
néz te. őrültnek tartotta. De azo n a tál'
sada /mo n végérv ényesen át/ épett az idő.

Maradt : a sz ínpad k özep én álló hős,

a pirandellói gon dolat , az írói monda
ni val ó em berien művészi (és míivészien
emberi ) m eg fogalmazója.

BALASSY L AsZLO

J obb, ha nem

í télek ,

Mert j ő az
It éle t ,

Az, am it m i lá tunk,

Csak a k ü ls ő

K éreg.

Csak az Isten előtt

áll a ti szta

Lénye g.

Edíth Stein

V alkó L ász ló:

Krisztus-fe;

(kr étarajz)
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SOMMAIRE

Les ariteles de notre numérc présént se grouperit autour des problemes d'ua
thérne d'intérét central toujours vif, notamment la soi-disant "démocratie (ou
démocraties) chrétienne", - au sens plus large, la "politlque chrétíenne" (ce qui
veut dire en pratique: une politique de parti chrétien). Bíen entendu, nous ne
souhaitons pas de nous préoccuper des activités politiques des partis actuels dits
"chrétiens" ou qui s'affichent du prénom "chrétien" et qui développent leurs ac
tivités un peu partout dans le monde - quel en soít l'avis de quelqu'un, - ce
n'est point notre affaire. En introduisant ce therne, il ne s'agit non plus, méme
indirectement, de suggérer l'Illusíon d'une fraction; nos conditions sociales et
politiques réelles ont surpassé et rendu superflu, et une politique chrétienne il part.
et I'ídéologíe édifiée de quelque condition "chrétienne", la quelle f,ut inspirée Ina

gistralement par les différentes lettres encycliques papales. Notre péríodíque n'ea
peut prendre pour but de développer ses actívítés dans un vacuum, eneore moins
dans un ghetto ou réserve chrétiens, maís faisant la part organíque et vivante
de la société actuelle, il souhaite plutöt de se faire utile dans les circonstances
sociales et politiques réelles, il voudrait contribuer il modeler l'attitude des chré
tiens conscients, responsables en leur personne, vivant et travaillant dans la société 8(}

cialiste, il émanciper leurs réflexíons il l'aide des informations indispensables.

Nous ambitionnons donc de toucher mémes aux questions dites "genantes".
Nous sommes persuadés que le nouveau modéle du chrétien "moderne" comme
nous l'entendons, done en rnéme temps le 'rnembre de la socíété socialiste, et qui
ne regarde pas en arriére avec une nostalgie stérile, maís qui regarde en avant
avec la confiance et le bon courage, qui ne tléchit pas sous le poíds d'un monde
mal supporté et mal expliqué, maís qui voit son domaine ae travail, fié il lui
par Dieu, ne s'avance, ni s'il évite les questions "genantes", ni s'il choíe des
tabous paternalístíques, mais qu'íl doive s'apercevoir plutöt, avec intelligence et
netteté, des faits concrets, et mesurer les táches et les possibilités. Les Ulusions
ne sont bonnes que pour én bátír des "chAteaux en Espagne"; tandis qu'on peut
bátír avec süreté sur le beton des faits réels.

L'expression "démocratie cftrétíenne", comme nous l'employons dans l'étude
présente, se sert du nom collectif concernant des idéologies et des idées politiques
et social-politiques chrétiennes des dernieres cent-cent cinquante années. Comme
nous avons fíxé dans l'avant-propos de notre numére d'octobre, contenant des
études éthiques, nous soulígnons eneore une fois: reste' au lecteur il tirer les con
séquences de ces lectures, apres ses rétlexfons personnelles, - malgré qu'il y a
encore, il paraít, qut éprouvent de la répugnance vis-il-vis des informations multi
formes, qu'Ils n'en dégagent pas de réalisations personnelles et qui sont bien
Ioín encore d'introduire leurs décísíons et leur conviction personnelles dans la
pratique. Selon notre avis, une chrétienté érnancípée doit abandonner, par contre,
sa conduite en tutelle de "fais cela", et de "pense. cela", elle doít modeler elle
rnéme, il I'aíde des informations de plus en plus multilatérales, et de I'írnpartíalíté,
dites des "venus cardinales" par M. Endre Szigeti, cette foi vraiment personaelle
dont elle se sentira profondément responsable.
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Une condition importante d'étre bien informé est qu'on reconnaisse et apprécíe
les vues et les résultats d'autres ínvestlgatíons, représentant souvent un point de
vue différent du notre. Nous remereiens done l'académicíen László Zsrigmond, PI"O
fesseur de l'Institut de l'Histoire Universelle Moderne et Contemporaine a I'Uni
'Yersité Loránd Eötvös de Budapest, pour avoír cédé son étude a ce numéro, ainsi
il a fourni a nos Iecteurs des informations bien nuancées et différenciées dans
cette question, dont nous avons déja parlé un peu plus haut. - L'étude de Ká"'
Toly DOTomby examine ce méme theme, avec des rapports tres rícfies et utiles
postconciliaires, si importants surtout pour nous autres chrétíens, vivant dans une
société soeíalíste, notamment si l'enseígnement du Christ contient, au dehors des
Iecons salutaires, des instructions coneretes sociales et politiques, et si les forma
tíons d'une politique de parti peuvent avoir la prétent1ion de représenter et de
colporter des messages évangélíques dans des cadres sociaux. - A quel point les
lettres encycliques dites "sociales" furentelles construites il la base des informa
tions düment étendues des faits économiques et socíaux, surtout quant a l'encyclique
"Quadragesimo anno", Tamás NyiTi y répond, en examinant les déposítíons
d'un témoin contemporain. - Pour le lecteur hongroís, il est bien impressionnant
d'évoquer la mémoíre de SándoT Giesswein. On peut mesurer aux documents les
plus authentiques, il ses ínterventíons parlamentaires. comment cet esprit promi
nent s'éloignaít de la politique du régime "chrétien", lui, qui aux carrefours troub
les des íntéréts des classes dominantes, essayait de faire entendre la voix vrai
ment "évangélique". - Enfin, Béla Hegyi interprete "le. message de I'hístoíre"
pour le chrétien víyant dans la société actuelle hongroíse, dont l'essentiel est que
- au lieu de repousser le monde actuel, - il est souhaítable de "participer plu
tőt il l'action créative de Dieu, s'effectuant dans l'accomplissement du monde, :OP

cours de la formation de l'histoire", dans I'esprít de "l'allure teilhardienne", de
"Gaudiu~ et spes" et de "Populorum I progressio".

Nous insistons il souligner: tout cela ne veut servir d'aucune "direction pra
tique", il sert plutöt d'informations et de réflexions, dont chacun est libre de for
mer sa propre vue personnelle et son comportement dans le monde. Néanmoins,
ni le comportement, nIi. la vue conscients ne peuvent étre modelés que par la
connaissance des faits. Nous avons done essayé de fournir des dates et de la
matíere, concernant une question laquelle n'a plus d'actualíté dans nos eireenstan
ees présentes, mais laquelle ne fut pas eneore bien éclairée il beaucoup, de nos
lecteurs.

INBALTSVERZKICHNIS

In dieser N:ummer setzen wir uns wieder mit einem zentralen Thema auseínan
der. Es handelt stich um die sogenannte "christliche Demokratie" (oder Demok
ratien) und in breiterem Sinne um die "christliche Politik" (die in der Praxis
unumganglích ' christliche Parteipolitik bedeutet). Damít wol1en wir uns natürlich
nicht im mindesten mit der aktuel1en politischen Tatigkeit der sich "christlich"
bezeichnenden Parteien befassen, wo immer sie auch tatig sind, und unabhángíg
davon was jemand über sie denkt. Das ist nicht unsere Aufgabe, Und noch weni
ger handelt es sich darum, eine Illusion dér "christlichen Parteitátigkelt" zu er
weeken; unsere reellen gesellschaftlichen und politischen Verháltnísse haben die
"christliche Parteipolitik" ebenso überholt, wie die Verstellung einer - sich auf
die papstlichen Rundschreiben basierenden - "christlichen Staatsordnung", Und
Vigilia erscheint nicht in Irgendeínem Vakuum und auch nicht in írgendeínern
christlichen Ghetto oder Reservat, sondern als organíscher, Iebendíger Teil dieser
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'Gesellschaft und unter diesen realen und polítíschen VerhiUtnissen arbeitend,
versucht sie das Verhal1len eines mündigen und verantwortungsvollen Chrtstea
zu formen.

Deswegen schrecken wir selbst vor der Behandiung sogenannter "heikler"
Fragen nicht zurück. Es ist namlich unsere Uberzeugung; dass der Typ des in
unserem Sinne modernen, nicht mit Nostalgie nach rückwárts, sondern mít Mut
und Liebe nach vorne blickenden Christen, der die Welt nicht als einen Zwang,
sondern als ein von. Gott gegeberies Arbeítsgebíet betrachtet, nur so sich ausbilden
kann, wenn er weder die "heikle" Fragen umgeht, noch paternalistische Tabus
behütet, sondern offen und klar, klug und mutig den Fakten ins Auge schaut und
seiner Aufgaberr und Möglichkeiten bewusst wird.

Wie es sich aus den Essais herausstellt, den Ausdruck "christliche Demokra
tie" gebrauchen wir als Sammelnamen fűr alle christliche, politische una gesell
schaftpolitische Theorien und Bestrebungen der letzten hundért bis hundertfünfzíg
Jahre. Wie wir es- schon im Vorwort unserer im letzten Oktober erschienenen
thematischen Nummer über Fragen der Ethik betonten, wollen wir es auch dies
mal bemerken, dass die Lehren der Vorgetragenen nach gründlícher Meditation
der Leser selbst zie_hen muss. Mündíges Christentum bedeutet namlích auch, dass
wir aufhören mit den vormundschaftlichen "mach das", "denke das" Methoden
und aufgrund einer mehrseítígen Orientierung die Ausbildung eíner persörillchen
und verantwortlichen Uberzeugung fördern.

Unserer Artíkelreíhe geht ein eher prinzipielles Traktat von Endre Szigeti
über die Haupttugend der Gerechtigkeit, voran. - Eine Vorbedingung einer
autentischen Orientierung ist, dass wir in einer gegebenén Frage auch die An
síchten und Forschungsergebnísse der anders Denkenden kennenlernen. WIr
sprechen unseren Dank an Herrn László Zsigmond, Professor der neuzeitlichen
Geschichte an der Budapester Uníversítat aus, dass er sein Essai unserer Zeit
schrift überliess und dadurch der Leserschaft der Vigilia die mehrseítíge Oríen
tierung ermöglíchte. -Die Abhandlung von Károly Doromby prüft das Thema
hauptsachlích vom - nach dem Konzil besondern wíchjígen - Gesíchtspunkt, ob
die Lehre Christi ausser demheilsgeschichtlichen auch irgendwelchen konkreten,
gesellschaftlíehen und. politischen Auftrag beinhaltet, und ob überhaupt partei
politische Formationen Vertreter der Heilsbotschaft des Evangeliums sein können.
- Auf die Frage, in wie weít die sogenannten sozialen Enzykliken auf eine ent
sprechende Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlíchen Fakten beruhten,
sucht Tamás Nyíri eine Antwort zu geben, indem er die Entstehung von Quadra
gesimo Anno aufgrund der Gestiindnisse des Kronzeugen darstellt. - Sehr lehr
reich für den ungarischen Leser ist das Inerínnerungrufen der grossen Gestalt
von Sándor Giesswein, ein unabhángíger Abgeordneter im ungarischen Parlament
in den ersten zwei Jahrzehnten dlieses Jahrhunderts. Aus seinen hier zitierten De
batten- und Interpellationsreden geht es klar hervor, wie dieser grosse Geist
weit seine Zeitgenossen überholend, ein echter Fürsprecher der evangeláschen
Botschaft war. - Béla Hegyi vermitteit eine "Botschaft der Gesclifchte" an den
heutígen Leser, eine Lehre deren Wesen so lautet: "Anstatt die Welt' zu verneínen,
müssen wir Partizipanten der schöpferischen Tiitigkeit werden und uns in der
Gestaltung der Weltund in der Formung der Geschichte Gott anschlíessen" Ím.
Geiste der Teilhardischen Wendung, Gaudium et Spes und Populorum Progressio.

Wir wiederholen, alI dies will, keine ;,praktische Anweisung" sein, sondern\
eine Orientierung und SOOff zum Nachdenken, mit dessen Hilfe ein jeder seine
persönlíche Ansícht und sein Verhalten .ausbilden kann.

2600-71. FőVlárOllli Ny. 5. telep. - 'Felel6s vezet6:~ 'Miklós



SZAMUNK lROIROL. - Zsigmond László a történettudományok doktora, az
Eöt vös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzora, a Magyar Tudományos
..; kadérnia levelező tagja.

KÖVETKEZÖ SZA::.\1UNKBÓL

Milyen megoldandó kérdések elé állítja az új liturgia az egyházművésze

tet? Egyáltalán: mi a különbség szorosan vett, liturgikus célú és rendeltetésű

.,egyházművészet" és a liturgiától független vallásos művészet közt? És mik,
e különbség figyelembevételével, a helyes keresztény művészetszemlélet el
vei? Ezekre a kérdésekre ad választ februári számunkban Boda László tanul
mánya. - Közöljük Tótfalusy István "Abrahám áldozata" című teológiai ta
nulmányát, Szabadi Sándor esszéjét ember és történelem szereperől Beckett
dr ámáiban, Renate Krüger német (NDK) művészettörténésznek a Vigilia szá
mára írt Dürer-cíkkét, Keszthelyi Zoltán és Solymos Ida verseit, és a tíz éve
elhunyt Szántó György kiadatlan naplójának részleteit.

Közöljük továbbá Petrovich Ede történettudósnak, a pécsi püspökség fő

levéltárosának "Szent Margit skóciai királyné ereklyéje Mecseknádasdon"
cimű írását, Dénes Gizella Tolna megyei útirajzát ("Patkóniai körkép"), Kun
szery Gyula Ady költészetének korai katolikus értékelését ismertető cikkét,
valamint Dévényi Ivánnak lapunk új rovatában ("A Vigilia galériája") Or
szág Lili festőművészt bemutató kisesszéjét és Pergel Ferenc "Hajnali harang
szó" című elbeszélésének befejező részét.

* * *

A SZERKESZTOSeO KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig. a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-től 13 óráig.

Megjelent a VIGILIA 1971. évi nyolc oldalas tartalomjegyzéke. 1,- forintos bélyeg bekfll
dése ellenében a kiadóhivatal kérésre megktlldl. EIGflzetlilnk részére Januári számunkboz
mellékeljtlk.
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ERKEL: BANK BAN - részletek

Enekel: Simándy József, Agay Karola. Komlóssy Erzsébet, Faragó András, Réti

József, Melis György, Nagy Sándor.

Közreműködik az Allami Operaház Enek- és Zenekara, vezényel : Ferencsik János.
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