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T 6TFALUSY /S1' VÁl\

"A MEGNŰTT ÉLET~'
(A hetvenéves Illyés Gyu la)

(1.) Képeslapokból t udjuk, hogy a [apán í n agyvárosokban vannak utcai auto
maták, amelyekből egy pénzdarab bed obása árán friss levegőt leh et sz ippantani.
A l evegő k örülöttünk m ég nem romlott m eg annyira, h ogy ilyesminek sz ükségé t
érezn én k; a lélek légszom ja a zonban egyre többször s egyre fojtogatóbban ránk
neh ezedik . A nyűtt arcú japáni asszony m as zk ot tapaszt a sz ájára, úgy ve sz - a
pénzér t - egy-két m ély, élte tő l élegzetet, Napi munkánk közben m í ugyanígy ol
vasunk el n éh ány mondatot, csak hogy erőre kapjunk, lobbanjon egyet a hi tünk ,
hogy m égis érd emes.

Szippant ásnyi tiszta levegőt : lega lább egy-két lap elmét- és szívet-elevenítő

olvas n iva lót .ker es ve mind gya kra bban ve sszük elő Illyés Gyula írásait. Be leépül
n ek az életünkbe, m int egy-egy "mozgó t estü n kkel olvasható" híd, mint valami dal
la m , a m ely ú jra m eg újra fülünkbe csendül. K rúdy s K osztolányi halála után, har
mincöt év e m ondta ró la val a k i, h ogy "tízmill ió m agy ar köz ül .. . ő tud ma legj ob
ban magyarul". Ez az ítélet változatlanul érvényes m a is.

M on dh a tná erre valaki, hogy magyarul tudni nem érdem, s m ég a szé p beszéd
is épp úgy aján dék , mint a szép arc, az arányos termet: igazában a széptermő kö 
zössé g k incse, és nem az egyén büszk esége. Mondhatná más, ho gy minden 1Utgy
költő művészi m estere a n yelvnek , mi n d fi no mra csiszolt és m egbízható eszközök
kel dol gozik.

Az előbb idézett m egállapít á s igazi súlyo. épp ezeknek a z ellenvetéseknek színe
előtt mutatkozik m eg. Illyés ugyanis nemcsak úgy "tud ma gyarul", mínt Szabó Pál
vagy Tamási Aron és mindazok , akik re a szegén ységnek ga zdag örökségeképpen
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hagyományozódott a tiszta magyar beszéd. Nemhiába ad hálát "a második nyel
vért" - a franciáért, s nemhiába vallja, hogy magyarul Jules Renard-tól tanult.

Amint szülőföldjét, a dunántúli pusztát Párizsból hazatérve fedezte fel és vál
lalta igazán, úgy anyanyelvét is a "hű európai" tudatosságával ölelte magához, így
lett az örökségből hódítás, s a kincsekkel megrakott parasztfiúból a magyar nyelv
és lélek rejtett mélységeinek-Iehetőségeinektudatos kifeitője.

Talán ezért van, hogy az ő nyelvi "purizmusát" az igényes tollforgató, a mes
tersége szerszámait megbecsülő művész gondosságan túl -- a nyelv közé~eti szere
pének fölismerése ihleti. A magyar nyelv nemzeti jellemet kifejező sajátságairól
őnála szebben senki sem írt. A Magyárok idevágó lapjai iskolakönyvbe kívánkoz
nak. De megrendítő a Kenyértörés rövid eszmélése is, meg az a kemény vallomás,
amely az Ingyen lakoma jegyzetei közt található: "Az írás és a beszéd módía mín
denkit leleplez. Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát igazánból : jellemkérdés. Az
íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány
összefűzésekor is; mert az is becsületvizsga; állítás, amiért helyt kell állni, Egy
életen át! Egy nemzet életén át!"

Kosztolányi nyelvőri buzgóságát okkal hihetik némelyek az "irodalmi író" úri
választékosságának. Illyés a közéleti ember tisztaság-igényével árnyal és latolgat,
védi és gazdagítja a nyelvet, egymással való szót-értésünk elemi eszközét, múl
tunk, jelenünk és jövőnk veszendő s ha úgy akarjuk, mégis elvehetetlen vonatko
zási központját ; "... abból a korból, - írja például valahol, - amelyet személyi
kultusznak azért nem nevezhet az ilyen toll, mert a kultusz alulról fölfelé irányuló
tisztelet, nem pedig annak felülről lefelé történő kicsikarása". Az ilyen toll: itt a
nemzeti lelkiismeret mázsákat mérő, de árnyalatokra is érzékeny mérlegének in
gányelve.

A harmincas években, a Puszták népe s az Ormányságból Pestre irányuló
egyke-ék sorskérdéseinek szóvátétele közben, eszmélt rá Illyés arra, hogy mít je
lent a szó becsületvizsgála. "Egy nagykátai kisgazdát -. írja a Magyarokban 
egyetlen mondatért tizennégynapi fogházra ítéltek ... a mondat idézet volt: szó
szerint az én egyik könyvemből idézte." "Végre ráiöttem, hogy stílus-probléma ...
voltaképpen nincs is. A probléma itt is a becsületé, az állhatatosságé. a szókímon
dásé, az illedelmes szókímondásé." Már akkor fölvetődött benne a nagy kísértés:
az elnémulásé, "Hogyan énekelhetne az énekes, ha ráparancsolnának. hogy áríáí
ból, mondjuk az é vagy cisz hangokat a skála minden fokozatán hagyja ki, helyet
tük pislantsen vagy nyeljen egyet, vagy, ami még ötletesebb : úgy ugorja át azo
kat, hogya hallgatóság észre se vegye? Tudna egyáltalában énekelni? Igy énekelek
én." Bűntudatot érez, fiókjában gyűlnek az "örök befejezetlenségre ítélt kéziratok".
"Nem volna becsületesebb egészen elhallgatni?"

E kérdésre a tételes választ csak a Dőlt vitorla kötetének egyik verse adja
majd meg:

Nem lehet tisztességes ember,
kia versírást abbahagyja.
Az ig/fzmondást hagyja abba. . . . .

birodalmak estek
nem kapva lélekzetnyiverset.

(Költők egymás közt)

A lelkiismeret magánhasználatra szánt felelete azonban rögvest elkészült. s:
mint aki botütések zuhogása közt megtanul táncolni, úgy tanulta Illyés az "illedel
mes", de csonkaságában is teljes szókímondás művészetét,

A megrendítő az, hogy amit akkor megtanult. azt míndmostanáig jó volt tud
nia. Harminc év világot-társadalmat megforgató átalakulásai után a közösség 801'
sá ért felelős költőnek változatlanul éreznie kell, hogy "hangzavarban félreérthetet
lent mondaní nehéz ... jól írni nehéz". Annál jelentősebb a példa s a tényekben
mutatkozó igazolás, hogy "a jól megfogalmazott, jól kifejezett szó jerichói erejű":

ledönti a butaság és gonoszság falait.
A Knokkei Biennálé költői nagydíját s a Herder-díjat Illyés ("hű európaiként

mondandóí miatt figyelemre, bólíntásra becsült más népek előtt is") "fölnevel6·
édesanyjának", a magyar nyelvnek lába elé kívánja helyezni. Koszorúja történel
münknek Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty nagy költeményeihez mélJtó összefog
lalása. Vallomásos tűzben megfogalmazza azt is, hogy a szegények-nyelve-magyar
nyelv, a "behúzott vállú parasztok", a "köpések-mosta, düh-pírja törölte orcájú"
emberek "tolvaj-nyelve" hogyan őriz történelmet, s hogyan válhatik h·azává: világ
ba' röpítővé,
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(Il.) Mint a "példamutató nagy ikerpár" : Bartók és Kodály a népzenéért s azon
át az egész magyarság zenei műveltségéért sőt nemzeti öntudatáért és fennmara
dásáért, úgy érzi magát felelősnek Illyés a nyelvért, amelyet a kunhalmokat emelő

ősöktől örökölt. Ime: már a nyelvi elemzés is költői magatartásának Lényegére
nyitott: a közösségi felelősség- sőt küldetés-tudatra, Bartáról szólva megilletődötten

rajzolja párizsi kamasz-önmagát, "aki a közösséget eredetileg nem is lanttal akar
ta szolgálni. (Hanem kardda1.)... S épp, mert csak az eredményt, az előrenyomu

lást nézte, mert a szeme hadvezéri maradt, másokban is csak a teljesítményt fi
gyeLte, nem a teljesítőt: az egyéniséget."

Ez a közéleti elkötelezettség sajátosan magyar és jellegzetesen tizenkilencedik
századi örökségnek látszik, és manapság gyakran kétes értékű. Lengyel Balázs
1947-ben Illyés pályájának elemzése során arról írt, hogy a harmincas évek elején
a Párizsból nemrég hazatért köLtő lelkében nagy átalakulás játszódott le. "Mint
a gyerek, aki csodát látott, iszonyú jelenést, s már csak arról tud beszélni, így zár
ta be magát a magyar parasztsors valóságai közé Illyés, s az a lélek, akiben annyi
fogékonyság 'Volt az egyetemes emberi gazdag színpompájának teljes átélésére, így
fogta le költészetét, versei hangját is - látszólag - erre az egy húrra. A közős

ségével szemben felelős alkotó győzte itt le benne az egyedül művével szemben
felelős művészt, Legyőzte? Lehet, hogy csupán új, s nem is szerencsétlen alkut kö
tött a műve1."

Maga Illyés míntha sohasem látott volna törést párizsi évei, indulása és ittho
ni költői megszólalása közt, Veres Péterről szólva határozott mozdulattal rámutat
arra a vílág-kórusra, amelyben ő is megszólalt: "Jes.zenyin, Lorca, Erdélyi, Tamási,
Giono, Veres Péter: csaknem egy sorozásí korosztály, Európa egymástól legmesz
szebb eső pontjain. MűköLtőivel a kontinens parasztaága színte kórusban szólal
meg, újkori válsága előestéjén, ...hiszen jó egypár nemzet is a parasztságával ki
áltott a fennmaradásáért."

De Európa paraszti eredetű s a parasztság küldetését vállaló költőin túl nem
zedékének többi költőjét is társának tudja Illyés. Veres Péterről szóló emlékezésé
ben Saínt Exupéryt, Malraux-t és Hemingway-t sőt Audent meg Spendert is emle
geti. Az ő korosztályuk tagjának vallja magát akkor is, amikor Párizsban szemé
lyes ismeretséget köt a mesterekkel s az avaritgarde fiatal vezéreivel, de akkor is,
amikor hazatér. Hiszen ezek mínd "föl-fölálltak az íróasztal mellől, elmentek a
tettheiure . .. Hozzányúltak a tollon kívül más-más kifejezési eszközhöz is." Ha ő

nem Spanyolországba ment, ha nem a Kílimandzsáró vidékén keresett vadászka
landot, ha nem a délameríkaí s szaharai légiforgalom megszervezése közben szer
zett tapasztalatokat az emberi lét lehetőségeinek határairól, hanem hazajött, hogy
a puszták népéről meg az egykéről írjon, s Babits mellett egyre több részt vállal
jon a Nyugat szerkesztésében, azzal semmit sem tagadott meg abból, amire kamasz
fejjel elkötelezte magát. 1933-ban Erdélyi József lírai termését ismertetve ír a Tár
gyilagosság lírájáról: "Ne a valóságot hazudjuk tele állítólagos kölaészettel, mínt a
szimbolisták tették, hanem a valóságból bontsuk ki a benne rejlő költészetet. A gon
dolat ölelje át az érzelmet, mint férfi a nőt és illem fordítva... A szimbolizmus
míndent legyűrő, beolvasztó imperializmusa után a szerénység kora jött el." Eb a
néhány sor saját ars poetikája is, de egyúttal az egész korosztályé, amelybe bele
tartozik.

Az "aHtterature" irányába índuló, a minden irodalmlas hagyományt megtaga
dó irodalom "újhullámába" teljesen beleílhk tehát Illyésnek Erdélyírt és Petőfiill

ihletődő költészete. "Alku-tlanul" európai mínden, amit ír: a Hősökről beszélek és
az Ifjús,ág éppúgy, mint a Puszták népe, a Petőfí-monográfía vagy az Oroszország.
Magyar költő ennyire nem érezhette még, hogy egyszerre szól népének, legszűkebb

kis-hazájának égető gondjairól, s ugyaillakkor része annak a kórusnak, amelynek
tagjai a világ különböző tájain más-más módon, de ugyanegy gátrobbantáson, jö
vőteremtésen fáradoznak.

A Hősökről beszélek 1946-os, első "legális" kiadásának előszavában Illyés e for
radalmi költeményét, mely a Puszták népének "előjátéka és magva" volt, Babits
Mihály emlékének ajánlotta, ,,1932 nyarán - írja - küzdő s még míndíg kezdő

költőként kéthetes hivatali szabadságomat Babits Mihály vendégszerető házában
töltöttem. Délelőtti píhenésül míndketten a verset választottuk. Az esztergomi tág
egű kert alsó sarkában ő egy-egy középkori latin himnusz fordítását rótta, a fel
sőben én e költemény szakaszait, Délben kicseréltük az eredményt. Ellentétesebb
anyag ritkárn került egymás mellé azon az asztalon, ahogy ellentétesebb múltú és
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célú író sem az asztal mellett. Mégis sok egyesített bennünket. Nemcsak a vers
szeretete. Nemcsak az - a szerosabb - kapocs, hogy földik voltunk, s ismerős

világról beszéltem. Epp a végletek közeledtek egymáshoz bennünk? Babits Mihály
a tiszta humanizmus megtestesitöje ... színte támogatta az én merész igazságomat,
elképzelem, hogy épp a merészsége míatt, Naponta megújuló biztatása nélkül tán
sohasem készül el ez a költemény. Hitte, hogy végeredményben az igazságot - az
ő Igazságát is - szolgálja." Az ellentétes vegletek egymáshoz közeledése nemcsak
Babits egenek tágasságát bizonyítja, hanem Illyés rnerész igazságának egyetemes
érdekét is.

32-ben Babits látta vendégül Illyést. Egy jó évtized múlva majd Illyés kel vé
delmére Babits örökségének, de személy szerint mindazoknak is, akik a Nyugat
korában Babits körül tágegű ég alatt merész igazságokat tettek szóvá, s az Igaz
sagot ellentéteket villantó vitákban próbálták megközelíteni. Amily "alkutlanul"
vállalta kortársi egybetartozását a Párizsból világgá rajzó költőnemzedékkel, úgy
vallja magát, vitatkozva is, egynek azokkal az Irókkal-költőkkel, akiket Babits ha
lálakor a fasizmus, később a háborús bűnösöket nyomozó "hamar ítélet" vagy a
"polgári anarchízmust" elutasító dogmatizmus hajlandó lett volna proskríbální, Elég
az Ingyen lakoma két kötetében egybegyűjtött prózai írásainak tartalomjegyzékét
végiglapoznunk ahhoz, hogy fölmérjük. kit és mit mentett meg az élet és az emlé
kezet számára. "A magyarságnak nincs annyi kincse _. írta 1945 nyarán: Szabó
Lőrinc, Németh László sőt Veres Péter zaklatásának idején - hogy vakon, minden
índulatnak, eldobálja." S ugyanezt a képet részletezi 1954-ben Babitsról fiataloknak
írott hitvallásértékű esszéjében: "A csárdákban valamikor leghetykebben a falu
legnincstelenebb legényei vagdosták a falhoz a poharakat. Telik nekik is rá, van
míbőll - nem nehéz kitalálni, mí hajtotta erre a lelket, milyen hazug önvígasz,
A szerenesés nagy népek mellett mí bizony írói értékek dolgában is szegények va
gyunk. De annyira még nem, hogy konokan épp akincseink kiszórásával fitogtas
suk a bőséget:' - "Adjátok vissza ellenfeleimet - kiáltja már-már elkeseredetten
- a méltókat, hogy harcolhassak." A Tiszták Perellaja óvja majd úgy - élete
árán is - az albigens mestereknek csak beavatottak számára érthető följegyzése
it, ahogyan Illyés óvja költészetünk meg a körülöttünk hangzó európai líra tőle

idegen, de igaznak ismert hangjait, eredményeit is: elkülönülve s mégis szolidárísan.
A harmincas években a szegényekhez való hűség gondja kínozta. A társadalomba
való külső beilleszkedés, az anyagi-személyí biztosítottság közepett is tudta, hogy
"nem menekülhet": nem szabad kiszakadnia azok közül, akiknek nevében szót
emelt. Most a pályatársak és a tágegű Európa szelidaritását látja vállalni s hang
súlyozni valónak. Nemcsak lovagiasságból vagy barátságból. hanem a nagy közös
ség érdekében, amelynek létérdeke, hogy eget nyissanak fölé.

(III.) A mí kis Magyarországunk legtöbb hegysége szinte féltenyérrel letakar
ható. Legtöbb nagy költőnk életműve is: egyetlen égbenyúló csúcs, legföljebb
egyetlen hegyvonulat. A hetvenéves Illyés e téren ritka kivétel. Súlyos időkben

gazdaggá: egységes voltában is változatossá teljesedett az életműve. Vonulat vonu
lat mellé gyűrődött benne az embert, nemzetet és világot egyaránt megpróbáló
esztendőkben. A lírai költészetben, a szép- és az értekező prózában meg a drárná
ban egyaránt korszakosan jelentőset alkotott; nemcsak jelentős művekkel gazdagí
totta irodalmunkat, hanem olyan nyelvi-formai vívmányokkal is, amelyeknek
meghódítása maradandóan formálni fogja irodalmunk jövő történetét. Megmagya
rította például a francia klasszicizmus drámai módszerét, amelytől Shakespeare
nyomába szegődö drámai költészetünk mindmáíg idegenkedett. Polgárjogot szerzett
a népnyelvnek és a népi észjárásnak az esszében : az irodalomnak ezen a terűletén

előtte senki sem írt így: egymáshoz szeIídítve Pascalt, Montaigne-t meg a pusztai
ösöket. És alkotásainak, "tárgyilagos lírájának" szövetébe - egyre tudatosabban
- mirid több szálat szőtt bele a magyar líra múltbeli örökségéből: Petőfi hangja
mellett megszólaltatta Berzsenyiét. Aranyét, Kölcseyét, fölzendítette Kisfaludy és
Vörösmarty hexameterét, disztichonját. Ha valaki ma az ő műveínek olvasása köz
ben nevelkedik olvasóvá, kilátást talál majdnem az egész magyar irodalomra.

Illyés nagyon mélyen átélte és nagyon becsületesen megszólaltatta Iírájában.
a háborús veszteségeink okozta gyászt.

Nagy vagyok? Kiemelkedő?

Mint most aházkémények,
hol a tető

leégett
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(rja egyik abbahagyott versében. A fizikai és a szellemi veszteség, gyászolnivaló
egyszerre jelenik itt meg egy hasonlat két pilléreként. S a pillérekre ugyanaz az
önellenőrző kétely épít ívet, amely a többszörös hűség becsületvizsgáin is újra
meg újra jelentkezett. A szintén befejezetlenül maradt nagy költeményben, a Vár
a vízen címűben "eleink községháza. Budavár" ledőltét panaszolja.

Szalad a Duna tik-tak-csillogás,a,
viszi gúnyfénnyel a "honszerző" Arpád
lovasrohamát, Szent István palástját,
Koppányt, a székely Gyulát, vitte Erdélyt,
vitte az elvért-ölteket, s az elvért
ölőket, végül az elvet magát -
Allítsátok meg e sodró Dtllnát.

A Fehér-fekete kötet évszáma szerint ez a töredék 47-ból való. Illyés ekkor
már nemcsak a puszták népének költője, hanem az egész nemzeté.

Megünnepli az országépítés nagy eseményeit. Az építőkhöz szólva világosan
megfogalmazza. hogy nemcsak gazdasági talpraállásról van itt szó, nemcsak épü
letek újjáépítése folyik, "új létezésmód föltételeit gyártják meg itt".

Kettős küzdelem
hősei az új épületeken
rajtatok
fordult meg: börtönt rakjatok
vagy bástyát, jól vigyázzatok!

Sikeres erőfeszítés című prózai költeményében arról számol be, hogy két lehe
tőség között választhatott. Győzelmet ígérő, napfényes útra hívták egy vitorlás
equípage idegen nyelven beszélő tagjai, de ezer fortély árán visszatért a tenger
mélyi hajóba, az országhoz, a néphez, amelyet tengerfenékre süllyesztett az orkán.
Az életmű s a század csodája, hogy ez az áldozat hosszabb távon megint gyümöl
csözőnek bizonyult.

1966 októberében a nemzetközi költótalálkozón Illyés az egész modern költé
szet jellemzésére használta ezt a néhány szót: .Jcesztyűdobás a kétségbeesésnek".
Ekkorra kiderült, hogy nemcsak Budavárának szakadt le még a lépcsőháza is (az
épp akkorra már fel is épült talán), "a világ, sőt általában a lét, kiváltképp az
emberi lét huszadik századi állapotát, akik tudatosítani képesek, tudósok, bölcselők,

felelős államférfiak, sót másállapotos nők, kétségbeejtőnek vallják. Vagy legalábbis
hirdetik". Igaz: "aki zokog: üvöltve bízik". De azért nemhiába keresi Illyés a ma
gyar líra világirodalmí "esélyességének" magyarázatát épp abban, hogy a kétségbe
esés alapélménye, a vég kockázatának keserű mérlegelése a mi költészetünkben
ősidők óta otthonos.

A tengerfenékre zökkent nemzet sorsának vállalása elszakíthatta - látszólag
s ideiglenesen - egy "tísztafényes szavakat" kiáltozó költőcsoporttól. de példaadó
alakká növeli akkor, amikor a világ a veszedelmekre és kockázatokra eszmél.
Amint Hunyadi "öt haza hőse gyanánt", Róma, Rouen, Tahiti tornyait harangszóra
bíró hősiességgel állt helyt valaha, Illyés is példaként vívja küzdelrneit s évek so
rán eszmél rá maga is, mi mindenért kell legalább .,percnyi csodákkal" vívnia. A
Mint a darvak égi magasságban röpülő "tisztái" ebben a szövegösszefüggésben már
világtörténelmi környezetben jelennek meg újra: épp az albi ..Tiszták" egyeteme
sebb érvényű példázatában. A katharok "friss, vidám ütemű" himnuszai: Illyés
hazulról hozott hitvallását fogalmazzák meg, s az ő programját állítják a kétség
beeséssei farkasszemet néző emberiségnek:

Vzeni az Úr: légy bátor,
bátorság a jő erény! ...
Legyőzöd rögtön a Ross~at,

ha megveted kínjait!
Szenvedést arra mi hozhat,
aki az Úrnak - segít?

Perella hitetlenül vesz részt a tiszták küzdelmében. Az Úrban nem hisz, de a
jóért folyó harc szükségességében és értelmében igen.
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Mi az, amivel a mi Perellánk a tiszták harcában segíteni tud? Túl a harc té
nyének, kockázatának, felelősségének világos megfogalmazásán, ami már önmagá
ban is küldetés (Bartók "beszéde" "a joggal erőt ad a legzordabbhoz is: a kétségbe
eséshez")?

Először is azzal, hogy vissza akarja állítani bennünk a míndenség rendjében,
a kozmoszban való hitet. A parasztok hitét, a krumplibokrokét, amely hit a jóért
küzdő ember erőfeszítésének értelmet ad. Azután azzal, hogy elutasítja az ember
ségünket fenyegető tudathasadást; a jó és rossz ellentétét vallja, vállalja, de a szel
lem és a test, az ösztön és az értelem harmóniáját lehetségesnek, szükségesnek hir
deti. A "tiszták"-nak tiszta még az erotikája is; az ember ösztönös, testi voltában
is harmóniára termett.

És segít még ez a hitetlenül hivő költő azzal, amiről tanulmányunk elején be
széltünk: a szó erejének hangsúlyozásával, Az az emberiség, amely a kozmoszt ka
osznak nézi, amely megtagadja a szellem nevében a testet, a test nevében a szel
lemet, - szétdarabolja és kínpadra feszíti a szót is: a kozmoszt markolót, az emberi
személviség harmóniáját kifejezőt, Illyés nyelvi pontossága ezen a ponton válik
példává és zászlóbontássá.

(IV.) Talán még mindig van "sértődött" katolikus olvasó, aki Illyés Gyulát
csak a Katolikus költészet címmel 1933-ban megírt esszéjének szerzőjeként tartja
számon. (Amint - több Joggal - lehet olyan is, aki még mindig a népi - urbá
nus ellentét erőterében méreget] életművét.) Azt az esszet is érdemes ma - negy
ven év múlva - újraolvasni ! De elsősorban rá kell eszmélnie arra minden reáli
san gondolkodó embernek, mít nőtt Illyés Gyula és költői - írói életműve azóta.

A negyvenes évek végéről való Élő szobor círnű négysorcsa :

Mit mondasz? Hogyha akkor meghalok,
tán épp e tér,en kőszoborhoz jutnék?

Tudod mit, álljak egyelőre úgy még,
hogy vacsorá1"1O. hazaballagok.

Világért sem akarjuk most "másfelől" szoborrá formálni. De a katolíkus ember
mégis dantei szemmértékkel mér: evilágban is Isten és az örökélet mértékeit alkal
mazza. Nos: a teljesedés útján bátran előre lépő Illyésben , aki új és új viadalok
ban egyre elszántabban dob kesztyűt a kétségbeesésnek, aki remekművekben fogal
mazta újra a kozmosz, az ember és "a jerichói erejű szó" hitét, mi hitetlenül is
evangéliumi embert látunk,

ILLYÉS GYULA VERSE

Ssadisták és gcnocidáh

Valakihez a farkas is
fohászkodik, mikor üvölt,
hogy ne legyen az ég s a föld

hozzá komisz.

Nem ölök, nem ez a szakom,
de ha hinnem kell vala,ha,
ki máshoz fohászkodhatom,

szörnyek ura,

8zadisták és genocidák:
llérivók védnöke, ha nem
hozzád? Akié a világ:

a kegyelem!

Megvetettelek, Szörnyeteg.
Vallottam: nem te vagy az Úr!
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S lám hozzád senkt nem rebeg
has.ztaLanul!

Vallja alJ-buta s fő-eszes:

ahhoz fuss, aki ostoroz,
azt imádd, hogy legyen kegyes,

a fő gonosz!

"Ti, [arkas-arcú égiek,
ti tudtok: nyájjal bánni jól,
értvén farkas-értelmileg

mi az akol."

·TántorgaT..: már, - no még csak egy
csapást (várja szinte szívem)
és leomlok és hiszek - hiszek:

- "istentelen!"



CZÉRE BÉLA

EGY ELSÜLLYEDT VILÁGRÓL
Illyés Gyula: Puszták népe

A Puszták népe, amely a Válaszban jelent meg először 1935-ben, majd 1936
ban könyvalakban is, látszólag beilleszkedik az országot feltáró szocíográfíaí szán
dékú dokumentum-irodalom sorába, amelynek falu- és városkutató eredményeit
olyan reprezentáns művek jelzik, mínt Nagy Lajos Három városa, Kiskunha~omja,

Féja Géza Vihars,arokja, Darvas József A ~egnagyobb magyar fa~uja, Egy paraszt
csatád története. De hogya Puszták népe menmyíre nem csak szocíográfía, doku
mentum-irodalom, azt a kortárs és a 45 utáni kritika egyaránt érzékelte. "Igazá
ban nem is szociográfia, hanem társadalomrajzzá táguló önéletrajz; nemcsak vád
és leleplezés, hanem lírai hangoltságú emlékekbe feledkezés is," - fogalmazza meg
a mű lényeget a Magyar irodalom történetében Béládi Miklós. Babitsot a Puszták
népének különleges műfaji meghatározhatatlansága izgatta, az az egyszerűség, ami
vel a tényközlő mondatok egy elképesztő nyomorba dermedt népréteg lelkének leg
parányibb rezdüléseit, a folytonos megaláztatásból is ki-kinyíló emberi gesztusait
megörökítik: "Csodás művészet ez, amely elfelejteti, hogy művészet: az egyszerű

krtstálytiszta rnondatokban maga az emberi tények gazdag sokasága beszél s szinte
észrevétlenül vezet, míg egyszercsak fölszisszenünk a megdöbbenéstől, mert megér
tettük a lelket, a megértnetetlent," "Amit elbeszél, az néha a híres orosz írók leg
sötétebb mélységű témáival rokon. De ahogy elmondja, az csöppet sem orosz. Az
teljesen magyar; idegességében is megtart valami nyugalmat s a kétségbeesésben is
méltóságot és mértéket, sőt humort. Mélység és kedvesség van ebben a humorban,
emberismeret és stílus, majdnem zene; annyira, hogy Illyés prózáját minden igény
telensége mellett is egyenrangúnak érezzük versével." Bálint György "a lélegzetelál
lító vádiratot" hallja ki a sorokból. "Én, rníg a ..Puszták népét« olvastam, többször
úgy éreztem, fel kell ordítanorn" - írja a Gondolatban. Németh László a "nemzet
alatti" népréteg krónikájának "sima mondataít" olvasva "valami népítélet-szerű

elemi morajlás közelében érzi magát". "Az Idill és a gyűlölet: a két Illyés-szólam,
mely verseiben különváltan nemegyszer retoríkus volt, itt egymást hitelesítik, mé
lyítík, erősítik. A természet annál gyönyörűbb, minél mélyebbre alázták benne az
embert, s a bosszú annál [ogosabb, minél szebb az, amiért fizetni kell."

Idill és gyűlölet, humor és méltóságba rejtett harag - a kortársak világosan
látták Illyés szándékát: a szociográfiaí tények komor kötőanyagával összefogni egy
nagy művet, híradást a pusztai cselédség nyomorban, tudatlanságban is megőrzött

emberségéről, egy nemzeti-társadalmi szetkezetbe soha be nem került népréteg
eredeti szelleméről, görcsös mozdulatain is átsütő, életével revelált poéziséről.

Babits írja, hogy bár a Tolna megyeí puszták közelében töltötte el élete egy
részét, ezek a puszták sosem nyíltak meg igazán számára: " ... a puszták népe,
noha engedelmesen mulattatta az úrfit, ha kellett tréfával és játékkal is, idegenebb
maradt számomra, mínt az akvárium néma halai, melyeket üvegen át nézünk." "A
pusztát csak az ismerheti belülről, aki maga is a puszta gyermeke - folytatja a
gondolatsort. De ez az ismeret csak akkor válhat tudatossá, ha a puszta gyermeke
kilép a pusztából, és fölébe emelkedik. S aki egyszer kilép a pusztából, az ritkán
tart többé a pusztával közösséget. Az többnyire már színtén csak kívülről hajlandó
nézni a pusztát. Kivéve, ha költő, akiben gyermekkorának párlata, önnön múltjá
nak lelke él." Hozzátehetjük, ha olyan költő, mint Illyés, akinek eszmélésében ma
gyarság és európaiság mértéke között a mérleg nyelve pusztai származása volt.

"Szülőföldemmel úgy vagyok, mint a szegény király az országával. Magántulaj
dona nincs benne egy talpalatnyi sem, de gondra és tetszelgésre mindenestül az
övé" - írja a Puszták népében. De ír a nagy utazásról is, a pusztáról való felemel
kedéséről, a kiválás gyötrelmeíról, hiszen: "szívet és tüdőt kell cserélnie annak, aki
a puszták levegőjét elhagyja, különben elpusztul az új környezetben. S szinte a világot
kell megkerülnie, ha újra vissza akar jutni." A puszták népét, ezt az évezredek óta
megalázott szolganépet, sokáig nem tudta azonosítani olvasmányai magyarjaival :" Jó
val később, Németországban és Franciaországban kezdtem eszmélni; eszmélésem, nem
zetfeletti elveim ellenére is, fájdalmas volt és megalázo," "A tavasszal megtérő

.gólyák, amelyek világrészeket nyílegyenesen repülnek át, órákig keringenek régi
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fészkük fölött, amíg végre leszállnak" - írja Illyés a hasonlatnak, egyszerűségében:

súlyos, földszagú képeinek avval az értelmező-eszméltető evídencíájával, amely
egész művének sajátja. A gólyák "minden ágat megvízsgálnak" régi fészkükben..
mielőbt leszállnának. O is így vizsgálta "gyermekkora ágyát", az azonosulás és sze
retet gesztusain túl egy ősi szokásait, kultúráját még őrző nép megörökítésének
szándékával.

A Puszták népe szerkezete nem a szocíográfia fojtottan hűvös nyugalmával rak
egymásra a vizsgálódás más-más aspektusaivaí összekapcsolt fejezeteket ; emlék
képek, leírások, meditatív részletek, életrajz, családtörténet és a puszta életének
megjelenitése szerves köLtői egységbe forr itt össze: a puszták világának sokszí
nű, eleven élete mint egy buja, sokszálú növény átfonja a műnek valamennyi 
mégoly tudományos - részletét, fejezetét. "Egy népréteg lelkületét szerétnem áb
rázolni, ez minden törekvésem - írja Illyés. Ha itt-ott mégis saját élményeimmel
hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák, Ami emléket Ieltárok,
azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő, Iorrő

rétegbe. amely rettegve rejti gomolygó világát minden idegen tekintettől. még a
tárgyilagos napvilágtól is, és amelyet, tapasztalatból tudom, ha megismerni eset
leg megismerhet is más, érteni csak az tud, aki belőle származott. Én még védeni
is szeretném," Illyés a saját életét, élményeit úgy írja meg a Puszták népében,
hogy azt - világot felfedező gazdag érzékenységében is - a pusztai ' élet pontos
tükrévé teszi, a mások életét pedig - önmaga lényén átszüremeltetve, de soha
meg nem szépítve - színte a saját életeként szövi, bontja ki előttünk. A dunán
túli puszta fogalmának lényege a puszta falutól való elkülönülésének. sajátos
törvényeinek, lelkületének általános rajza után családja története, a cselédség éle
te, saját gyermekkora és végül a puszta jövője, lehetőségei azok a nagy szerkezeti
állomások, amelyeken keresztülvezet. mindvégig úgy, hogy az emlékező vizsgáló
dás tárgyíassága, gondolatai más-más hangsúlyt kapva, minduntalan visszatér
jenek, és más-más színüket mutassák a pusztai életek képeiben.

Evezredes elmaradottsága, mindenféle más élettől való örökös elvágottsága ide
gen számára megközelíthetetlenné, kívülről rnozdulatlanná, - csak valahol a lé
lek mélyében mozduló - indulataival, félelmetesen kiismerhetetlenné formálta II
pusztát. De Illyés belülről, másképp hítta: "Meleg iszapfürdő ez a lenti réteg, fe
lette idegen, fagyos szél süvít. Aki kiválik belőle, az kiválik egy-két év alatt, vé
gigjátszva lelkén és idegzetéri a fejlődést, az ember őslény korától. mondjuk a
viceházmesterségig, de aki benne marad, az kidugott kisújját is dideregve ránt
ja vissza. Vad világ az a fenti, a föld kérgéhez hasonlóan kihűlt és megkeménye
dett elveivel és erkölcseivel, amelyekben, elismerhetjük, alig van már élet, csak
formájuk van." Talán az egész rnű legizgalmasabb gondolatához érkeztünk el: ez
az "erkölcsben, szokásban, világfelfogásban. de még járásban és karjának moz
gatásaban is" minden mástól különböző népréteg. elképesztő megalázottságában,
messze az állatok szintje alatt tartott életkörülményeivel. babonás tudatlanságával
mégis egy ősi, gazdag lelkű-kultúrájú, egymás iránt természetesen, a társadalmi
hierarchia merev konvenciói nélkül megnyíló nép képének hordozója. Jellegzetesen
szolganép, "nem számításból, vagy belátásból", hanem "örökségből, szinte vér
mérsékletből, évezredes tapasztalatból az". A történelern nagy lobbanásaiban azon
ban a puszta "mindig keményen és szúrásra készen csillogott, mint a hüvelyéből

kirántott kard".
Családja története - az anyai ág megkapaszkodása, az apai felemelkedése,

szülei küzdelmes házasságának története - talán legszebb részét képezik ennek a
komorságában is mindvégig életörömöt árasztó pusztai krónikának. Nagyszülei fia
talsága még - a századforduló táján gépesítésével. modern gazdálkodásával. kö
nyörtelen haszonszerző embertelenségével kibontakozó kapitalizmus felől nézve 
a nagybirtok régi, "idilli", elnézőbb életének időszakára esik - felnőtt korukra a
nagybirtok patriarchális képe teljesen megváltozik. Apai nagyapja, az Eszterhá
zyak, majd a bérlők számadó [uhásza, keserű hangon beszélt mindig a jobbágy
Ielszabadításról. Érthető ez, a jobbágyfelszabadítás semmit sem adott a földnélküli
zsellérnek, a vele egyidőben feltűnő vasút viszont az értékesítési lehetőségek meg
növekedését jelentette: a nagybirtok ekkor kezd áttérni a kapitalista szellemű

gazdálkodásra. Mit jelentett ez az új szellern a pusztai cselédség számára? Azt,
hozv a régi - a létfenntartásukhoz csak szűkösen elegendő - konvenció mellé
többé már semmit sem lehet szerezni: a mohón gyarapodó nagybirtok elvágta a
puszták népét mindenfajta emberi élet lehetőségétől. Az apai. nebándí ág emel-
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kedése - úgy tűnik - mintha cáfolná a nincstelen tömegből való kiválás lehe
tetlenségét, De nagyapja emelkedését a pusztán belüli örökölt kíváltságos pozíci
ója - számadó juhászsága - indította el még a régi, szerzést elnéző patriarchális
időkben, s gránátos termetű, szívós konoksággal gyűjtő nagyanyja gyökereztette
meg a jobb módban a szomszéd falvakba és városokba is kirajzó családot. Szám
adó nagyapja bonyolult magyarázkodásaí régi jövedelméről kedves humorral ve
títik elénk a régi, idillikus képet: "A végén hol az derült ki, hogy neki semmije
sincs, »koldus cseléd- Ő, hol az, hogy tulajdonképpen mínden birka az övé, és csak
jókedvében hajt be egyet-egyet a kastélyba" - írja Illyés. De a békésen szemlelő

dő, a csacsi hátán egy nomád fejedelem kényelmességével könyöklű nagyapja 
juhász ősei míntha Mikszáth derűs lapjairól léptek volna elénk -, sohasem vi
rágeztatta volna fel a családot; nagyanyja könyörtelen akaratának köszönhető

ez, aki mint egy "anyacsászárnő" parancsnokolt a pusztán. "Nem tartom merő vé
letlennek, hogy családom míndkét szárnyán asszony vezérkedett, irányította a had
mozdulatokat" - állapítja meg. Ez a nőuralom azonban a családok megkapasz
kodását, a fészek éltető melegének az őrzését szolgálta; a nők úgy uralkodtak, hogy
nem nyomták el közben a férfiakat sem, akik a puszta - számukra míndíg elég
határtalanságában - élték saját életüket. A másik ág életét a pusztai sors - át
lagosnál elviselhetőbb - körülményei között tartotta anyai nagyanyja, aki a "szel
lem erejével" uralkodott, s aki elérte, hogy - a ritkán realizálódó pusztai álom
megvalósulásaként - a család beverekedte magát egy faluba, Cecére, oda is a
jómódú református részbe, az "ősi bolyba". Nagyszüleiben most nyílik ki "a régi
nagy szerelem, amelyet annak idején a gond és a munka rögtön elborított"; egy
szerű parasztviskójukból "a piszok, a por és a trágyaillat úttalan dzsungeljében egy
tenyérnyi paradicsomkert virult ki". Illyés testük-lelkük minden mozdulását is
meri a puszták alakjainak ; akár vér szerlntl rokonairól is, akár ismeröselröl, vagy
csak a képzelet által színezgetett régi pusztai szereplőkről, nemcsak a monoton
munkával pergő hétköznapok hasonlóságából metszi ki alakjait, a lélek nagy hul
lámveréseít, a ritka, ünnepi pillanatokat is feledhetetlen ül láttatja. Anyai nagy
apját, aki 72 éves korában, félig vakon, eszelős aggodalommal útra kelt a szerb
megszállás alatti Muraközre, hogy megtapogassa azt a fejfát, amelyet halott ba
rátjának faragott. És a vendégfogadókba belépve, legendás tartásával. písztolyaí
val, mennyire plasztíkussá válik az a családi hagyományban élő Börcsök, aki az
Eszterházy herceg ezüsttallérjait szállította minden évben egyedül, Bécsbe. Vagy
a nebándi nagyapa lelkének lassú mozdulása, míkor tízévi szemlélődés, folyori
dáros családi vita után kijelenti, hogy menye többet ér, mint az egész nebándí
rokonság. Szép lapok szólnak nyugtalan szellemű apjáról, az uradalmi gépészről.

aki a képzeletbeli és tényleges kitörés mínden lehetőségét megpróbálja,' mielőtt
végleg elnyeli a puszta, Szív, lélek és akarat igazi próbája, szülei küzdelmes há
zassága - anyja szülei nehezen fogadták be a szélsőséges hangulatok között há
nyódó, lelkét időnként zsilipként megnyitó apját, a bigottan katolikus nebándí ro
konság viszont sokáig ellenséges gyanakvással fürkészte református anyját - a
korai felnőtté-érést is jelentette a két család között hajladozó gyerek-Illyés
számára. A rácegresi nagyszülői házban a haza és történelem fogalmával ismer
kedik meg, hogy aztán ezek az elvont fogalmak megtestesüljenek. míkor a gye
rekkori utazások során a táj először azonosul Petőfi soraival. "A táj megszépült,
patinát és lelket kapott. Versek kerengtek benne fényesen, mint a fecskék" 
emlékezik Illyés. A nebándí nagyszülői házra nem sütöttek ilyen fényesen az esz
mék. Számadó nagyapja számára - aki "gondolatait olyan dermesztő tárgyilagos
sággal fejezte ki, hogy azok szinte tapintható, valóságos tárgyakká váltak, akár
egy tányér vagy furulya" - semmit sem jelentettek az eszmék. 1848-at - kamasz
korában - egy erdőben vészelte át, vidám bográcsfőzés közben, a szomszédos
falvakban hol Kossuthék verbuváltak, hol pedig a császári csapatok soroztak. So
sem tudta meg, hogy lapulása első felében gyáva volt, a másikban pedig hős.

"Nagyapa az erdőben ült, nem mérlegelt, az urak dolgának tartotta az egészet;
már akkor lemondott arról, hogy ilyesmiben tisztán láthat" - summázza Illyés.

Rendkívüli szépségű, finomlelkű édesanyja és fia megtérítéséért mindent meg
tett a katolíkus nebándí rokonság. Kedves humorral beszél Illyés saját töredelmes
nebándí .megtéréseíröl" és rácegresi .Jrítehagyásaíról." A játékos hangvétel mögött
azonban érezteti a csodát is, amely megnyílt számára Nebándon; mély vallásosság
babonás hiedelrnekkel, népmesei varázslatokkal fonódott itt össze, örök táptalajt
adva mesés hangulatok iránt fogékony költészetének: "Nebándon már a konyhában
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a félmeztelen Krisztus fogadott, vastag arany keretben, saját srrja felett minden
látható támasz nélkül lebegve a levegöben, mellén hatalmas sebbel. Az égbe repült,
Atyjához, aki egy óriás szem volt, szrnes háromszög középén. Szomjasan szálltarn
utana a csodák részegítő világába; a híttevők és hittevő asszonyolt után nemsokára
ördögökkel, sárkányokkal és boszorkányokkal lett ísmerkedésem."

Pusztáról váló kivalásuk utáni, simontornyai vallásosságában, Mária-kultuszá
ban édesanyja alakja kisért. A "kedves, meleg kis tenyér" - a puszta - sokáig
megőrizte anyja fíatalsagát, könnyesen is mosolygó szepségét. Aztán elejtette, ,el
vette hangját, nevetését; édesanyja később már folyton hallgat, "mintha elvágták
volna kedvét, akár egy izmot". De varázsos lénye hatala után sem foszlik semmivé:
míntha "nem a sírba, hanem valahová Tolna déli, magyar vidékeire költözött vol
na", örökké ott lebeg a költő látomásaiban. Senki még igy a puszták életét nem írta
le, a cselédség hétköznapjait és ünnepeit úgy nem örökítette meg, mint Illyés.
Kínos pontossággal, életismerettel. a fojtott felháborodás hangján és ugyanakkor
nagy szeretettel beszél a pusztai rnunkáról, a hajnali ébredéstől az este titokzatos
moccanásaiig. "Amire a félhomály napfényre és árnyékra válik szét, a puszta már
át is esett a munka első ütemén", hogy aztán folytatódjon estig, a másnapi rende
let alázatos átvételéig a munka, amelyet csak az ebédelés, a merev ünnepélyesség
gel felvonuló, terjedelmes edényeikben már csak egy kis levest lötyögtető asszo
nyoknak a felvonulása szakít meg, ez a "furcsa, középkorí vallásos szertartás, amely
nek már semmi eleven tartalma nincs, de azért minden mozzanatára kínosan ügyel
ve a hagyomány őrzői naponta újra és újra végigcsinálják". Valamiféle emberi élet
csak a lefekvés előtti rövid időben kezdődhetne, mikor a konyha előtt várakozó
fáradt férfiak már "a sötétség anyagából kivésett féldomborművek voltak". A mo
noton pergésű hétköznapokba csak a vasárnap visz némi változást, az állatokkal
való törődés utáni felszabadulás rövid félnapja, az öregek "megadta neki" csattanó
jára járó boldog-együgyű adomáival, a legények elnyújtott, fájdalmas dalaival, a
"szélfútta vetésként" együtt hajladozó lányok énekével. .

Lehetetlen volna a pusztai nép lelki alkatának. szokásainak mindazokat a gyö
kerekig leásó megidézéseit érinteni, amelyekről Illyés Gyula beszél könyvében.
Evezredes megalázottság, nyomorúság, szüntelenül folyó egésznapos munka - ezek
a tényezők alakították ki a pusztaiak szokásait, alkatát, csak nagy ritkán megnyíló
szögletes magukba-zártságát. De minden külső érdekességük, egymás közőtti durva
ságaik ellenére, az anyagi javaktól való évezredes elválasztottság rendkívüli rnér
tékben fogékonnyá tette őket az élet természetes szépségei iránt. A pusztai ember
szinte állandóan magán tudja a parancsolók ellenőrző tekintetét - eltűri a gya
korta ismétlődő testi fenyítést is -, mihelyt a pihenés pillanatnyi lehetőséget látja,
a munkával rögtön megáll. "Ösztönös védekezés ez, akár a mimikri, van oka is és
haszna is" - írja Illyés -, hiszen másképp a cselédek hogy bírnák ezt a szűntelen

embertelen munkát. Ebből a védekezésből adódik a pusztaiak különös lassú moz
gása, amely "az átlagos munkaütemhez szekott emberre, ha huzamosabban nézi,
úgy hat, mintha őrülteket, kűlönös gépeket látna, vagy lassított mozgófényképeket".
Ez a lassúság aztán az amúgy is szűkre zsugorodott magánélet minden mozzanatá
ra kiterjed; az öreg Róka bácsi úgy gyújtott rá - félóráig - az ökrösszekéren a
pipára, .znintha a kezében levő szál a legutolsó tűzcsiholó alkalmatosság lett volna,
s attól függne az emberiség sorsa, mert a földön minden láng kilobbant" - írja
szellemes humorral Illyés. "Negyven éve volt béres" - ez mindent megmagyaráz.

Míg a falusiak éríntkezését az aprólékos formaságok merev szirnbolikája sza
bályozza, amelyben minden mozzanatnak más és más kommunikációs jelentősége

van; a pusztaiakat "az állandó meghitt érintkezés egymással és a szenvedéssel in
gerlékenyebbé teszi". Az érintkezés egyszerűvé, keresetlenné. lényegre szorítkozóan
praktikussá válik; nem ritkán különös, változatos káromkodásfüzérek helyettesítik
az érintkezést. Ezekben a dúsan ömlő káromkodásokban szinte költői törvényszerű

ségeket vél felfedezni Illyés: "a virágillatnak és a rothadó test bűzének" különös
keveredését; "nem a názáreti szelíd arca" néz a változatosan lüktető jelzők mögül
a meghökkent idegenre, "hanem valami szörnyvigyorba torzult kínai bálványé", A
verésnek és verekedésnek is megvan a maga pusztai törvényszerűsége, lélektana:
szülő veri agyerekét - elsősorban az anya - de sosem "higgadt ésszel, javító szán
dékkal", hanern az indulat felgerjedéseiből; egy idő után szülő és gyerek között
egyensúlyállapot áll be, hogy aztán forduljon a szokás: a felnőtt gyerek verje az
idős szüleít, Szomorú humorral emleget Illyés egy anekdotikus esetet: az egyik bé-
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.res a hajánál fogva a küszöbig húzta az apját. "Itt már engedj el, fiam, én is csak
-eddig húztam az apámat", - könyörög az öreg. Nem nélkülöznek bizonyos derűt

.a pusztaiak hagyományos verekedései. Az évközben felgyülemlett pletykákat, ellen
téteket rendezik el egymás között a híres ozorai búcsúban. A verekedés a litánia
után kezdődik és "felvonásokban" folyik. "Amíg a kocsisok ölték egymást, a pász
torok a kocsma előtt botjukra támaszkodva vártak a sorjukra. Nyugodtak voltak,
nézelődtek, mint akik már tudják, hogy végzetét senki sem kerülheti el." Vannak
.azonban a megalázott lélek mélyrétegeíből felszakadó, megdöbbentő kegyetlenségű

esetek is: egy fiatal béres "hálás mosollyal" átveszi a barátkozó városi vadász pus
káját és boldog arccal lelövi a méllette álló legjobb barátját. Vagy az ozorai eset,
mikor a nagyszombati feltámadás után részeg zsellérek és cselédek egy csendőrt

felfeszitettek a kocsmaajtóra a fél falu nézelődese közben.

Nagyon sokszor azonban, melegebb pusztai fuvallatok elolvasztják azt a kérget,
amely a lélekre tapadt; a cselédek ilyenkor megnyíló szeretettel, kedvességgel köze
lednek egymáshoz. A pusztai commedia dell'arte szabályai szerínt rögtönződnek a
nevetés hagyományos ünnepei, az első tavaszi napon. május elsején, pünkösdkor, és
robban ki elemi erővel a vidámság az egész évi koplalásért bosszút álló lakodalma
kon. Különös szokás ez a pusztai lakodalom, ahol az örömbe magukat belevetőven
dégek órák alatt felélik a menyasszony és vőlegény családjának egész -éví élelmét,
az öröm megható mámorát felváltó tobzódásaival mennyire kifejezője a csendesen
folydogáló, majd hirtelen megtorlódó, veszedelmes irányt vevő pusztai életnek.

Érdekes fejezetek szólnak a teljes szabadságban kiteljesedő gyerekéletről, a
párválasztásról, a pusztai nép ösztönös művészí látásmódjáról. A gyerek Illyés szem
lélete végig jelen van a könyvben - hiszen a Puszták népe az 1. világháború előt

ti időszak króníkája elsősorban -, de ezekben a részekben központi szerepet nyer
ve, az író szemléletével váltakozva, izgalmas opalizálast ad ezeknek a fejezeteknek.
Az író az emlékek végtelen füzérét bontja ki a gyermekéletnek ; nemcsak saját éle
téről beszél: "első személyben folyó szavai" "rég elfeledt, idegen életek vallomásai
vá" tágulnak. A pusztai élet a szabad ísmeretszerzés iskolája a gyerekek számára.

,,,A közös lakásokban, a kocsiutak porában, az itatok körüli pocsolyálcban futkároz
va és hemperegve a szűzí ártatlanság őszínteségével s bátorságával úgy szoknak

,egymáshoz, úgy vizsgálják és fedezik fel egymás testért-lelkét, akár egy kosáralja
kutyakölyök". A pusztai gyerek - egész kiskorától kezdve - a nehéz feltételekre,

-a harcra nevelődik. Megindító, mikor Illyés gyerekpajtásai "párválasztásárói" be
szél - vagy amikor őt szemeli ki egy kislány 4-5 éves korában "szeretőnek" -,
hiszen nagyon jól látja az író, hogy "a harcot is, a vereséget is könnyebben vise
lik, ha párt választanak minél előbb maguknak". A gyakori "alkalom édes édené
ben" már korán egymáshoz kötődnek a pusztán a fiatalok, de az életre szóló kap
csólat igazi megpecsételője a nyáron együtt végzett munka. A puszta urai "a fel
háborodás hagyományos, komor álarcával" szemlélik a fiatalok szabad szerelmi éle
tét. Illyés a legnagyobb meghatottsággal ír egy istállóbeli szerelmi jelenetről: a te
hénfejés nehéz munkája közben. egymásnak háttal, hátracsavart fejekkel két fia-
tal "végtelen. elszakíthatatlan csókkal kapaszkodott össze". Mondanivalójában, hang
vételében mennyíre más a lányok parancsolók általi .Jiasználúsáról' szóló részlet!
Az indulati elemek minden jelenléte nélkül is legvádlöbb a pusztai nép ösztönös
őnkifejezéséről, művészetéről szóló fejezet. Régen a pusztára csak elvétve jutott el
egy-egy újság, a pusztai hírközlést költők végezték. "Ök elevenítették s töltötték
meg vajon friss tartalommal az ősi népszokások már-már kiszikkadó ereit?Vagy
ebben az alsó, meleg világban még az egész nép közvetlenül élte a művészetét?"

- kérdezi Illyés. A felelet - a számbavétel örömével felsorakoztatott tényanyag
az utóbbira enged következtetni. "Szépséggel való foglalkozáara csak a gazdagok
érnek rá és a koldusok" - írja. "A módos parasztok házából a népművészet, mint
-egy finnyás, az úrhatnámság láttán fel bosszankodott szellem már rég kihurcolko
dott." Az 1920-as. 30-as években a .Jcultúra" - elsősorban a sajtó - egyre inkább
behatol a pusztára "a betű a tömény, nemzetközileg kipróbált ostobaságokat köz
vetíti". Bartók a Magyar Népdal anyagának egyharmadát Ozora mellett gyűjtötte.

"Ma kuplékat énekelnek" - állapítja meg Illyés. .

A Puszták népe súlyos vádirat volt a 30-as években. Ma egy érdességében is
:.:poétikus, elsüllyedt világ iránti izgalommal közeledünk feléje.
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ILLYÉS GYULA MISESZ(JVEG-FORDfTÁSAI

Dicsőség ottfenn az Istennek,
békesség íttlenn az embernek,
ha jóakaratú.
Téged magaszt·alunk.
Téged áldunk. Téged imádunk.
Téged ünneplünk.
Dicső voltodért neked hálát adunk,
Úr Istenünk, ég fejedelme
Mindenható Isten Atyánk.

Istennek egyszülött Fia,
Jézus Krisztus.
Úr Isten, Istennek Bárány,a,
az Atyának Fia,
ki vállalod a világ bűneit,

irgalmazz nekünk.

Mert csak te vagy a Szent,
te csak az Úr,
te csak minden fölött a Fönség,
Jézus Krisztus.
Egyetemben a Szentlélekkel,
megdicsőül1ien az Atyával.

•

Hiszem, hogy egy az Isten,
mindenható Atyánk Ű,

mennynek és földnek,
minden látható és láthatatlan dolgoknak alkotója.
S hogy Jézus Krisztus a mi egyetlen Urunk,
Istennek egyszülött Fia,
Atyja nemzése, mélyén az időknek,

Istentől lsten,
Világosságtól Világosság,
Nemzés, nem alkotás.
Az Atyáv,al egylényegű,

aki is mindent alkotott.
Aki értünk, emberekért,
üdvösségünk okáert
a mennyből leszállt.

Szentlélektől s Szűz Máriától
megtestesülvén
ember lett.
Értünk meg is feszíttetett,
PoncilM Pilátus alatt,
megkinzatott és sírba tétetett,
de föltámadt a harmadik napon
miként megíratott,
s fölment a mennybe,
s ül ott az Atya jobbján,
és visszatér ismét dicsően,

s lesz élők és holtak bírája,
s uralma véget sosem ér.
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Hiszem, hogyaSuntlélek
igazgat és életet ad,
mert az Atyától és Fiútól származik,
miért is az Atyával és Fiúval
együtt imádjuk, s lnagasztaljuk űt,

Ű szólt a próféták szavával.
Hiszem, hogyegyetlenként
szent, katolikus s apostoli az Anyaszentegyház..
Vallok egyszeri keresztelkedést
a bűnök megbocsátására.
Vá,'va várom a halottak föltámadását,
s az eljövendő örök életet.
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Szabadíts meg Urunk, esengiink,
mineben megtörtént. meglévőés megtörténhető rossztól-bajtól,
és a boldogságos és dicsőséges,

azon szűzen isten-szülő Mária
és szent apostoljaid: Péter és Pál,
valamint András
és minden szented közbenjárására
adj békét kegyesen e kornak.
Ovj irgalmasan meg minden időben a bűnöktől,

és biztosíts bennünket minden háborítástól.

DOKUMENTUM
Illyés Gyula munkássága 1941·1944 között

a bibliográfia tükrében

Babits Mihály halála után, már a Magyar Csillag föszerkesztőjeként mondta
Illyés Gyula: "A feladattal úgy voltam, mint Jónás a prófétasággal." (Magyar Csil
lag 1941. 2. sz.) "Babitstól örököltem és ingyen kaptam a követ és nyakamba a fe
lelősséget." Több helyen is hivatkozott a tapasztalatokra, melyeket Babits beteg
ségekor a Nyugat szerkesztésénél szerzett és rezignáltan jelentette ki: "Tudtam,
hogy eltemethetem magamban az Irót,"

Valóban eltemette magában az írót? A harmincas évek végétől a felszabadu
lásig valóban "nem a küzdést, hanem a kívárást, nem a tiltakozást, hanem a né
rnaságot vállalja." (Magyar Irodalom Története 1905-tőlnapjainkig. Bp. 1967. Gondo
lat. 531.1.)

Nem módosítanak némileg ezen a képen a bibliográfia adatai?
Vas István szerint "Illyés a Magyar Csillaggal ... töretlenül folytatta a máso

dik hőskort (a Nyugatról van szó P. F.) . " igaz, hogy az Örtoronyból menedék lett...
mely befogadta a menekülőket málhástól, nyájastul - de ez nem csökkentette, in
kább növelte hadászati és erkölcsi értékét ..."

Eleinte havi egy alkalommal, 1942 őszétől havonta kétszer jelent meg a lap.
Összesen 48 szám látott napvilágot. 48X64 oldalon, vagyis: 3072 összlapszámmal.
A Magyar Csillagot Illyés maga is folytatásos regényként tekintette. de elsősorban

nem saját, hanem a magyar irodalom folytatásos regényeként. (Illés Endre: "Nem
a pénz vitt bennünket a Magyar Csillag, illetve Illyés Gyula köré. Az író folyto
nosságának kényszere hajtott és az, hogy megmutassuk: élünk, vagyunk, nem enge
dünk az irodalomból.")

A helyzet nehéz volt: Magyarországon 1941-1944 között cenzúra volt. Az iro
dalmat és a sajtót már nem a polgári-jogi szempontok. hanem a hadűgyí, a faji
és egyéb törvények szerint ítélték meg, attól a pillanattól kezdve, hogy Magyaror
szág háborúba lépett. Ilyen körűlmények közt dolgozott Illyés, aki a Magyar Csil
lag szerkesztése mellett 1943-tól részt vett az átszervezett Szabad Szó szerkesztésé
ben és jelentős szerepet vállalt 19-i2-ben a Történelmi Emlékbizottság szervezésé
ben és munkájában is. De lássuk a biblíográfiát,"

Új, kötetben megjelent művek:

1941: Csizma az asztalon (tanulmányok) 161 1.; Koratavasz (regény) 1-2. köt.;
1942: Mint a darvak (novellák, életképek) 94 l.; 1943: Válogatott versek, 156 l.;

*Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi irók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalorn 1920
1960 c. könyve alapján (Akadémiai Kiadó, 1972)
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1944: A tű foka (drámai példázat három felvonásban) 100 1. A Nyugat Kiadó ezt
a művet küldte előfizetőinek 1944. április 15-én, a már betiltott Magyar Csillag.
helyett.

Újra k~adott művek:

Egy író életében, egy korszakának megítélésében nemcsak az új alkotások, ha
nem a régi mondanívaló megismétlése, vállalása is perdöntő, és az újdonság ere-
jével hat. .

1941: Petőfi, 3. kiad. (A köteten 2. kiadás szerepel, de Varga Rózsa és Patyí
Sándor kiderítette, hogy volt előző kiadás is a rnűből, így ez már a harmadik volt).
1942: Puszták népe, 3. kiad. 304 l.: ua. 1943-ban 4. kiad. 1943: Magyárok. Napló
jegyzetek (3. kiad.) 2. propaganda kiadás.

Az újra kiadott művekhez számítható az egyébként könyvészéti ritkaságnak
számító Illyés Gyula - József Attila: A nép nevében című kötet is. 1942-ben jelent
meg ponyvaformában, 32 oldalon, 10 fillérért. Illyés Gyulától nyolc, József Attilától
tizenhat költeményt tartalmaz. (József Attilától: Anyám, Mondd mít érlel, Vigasz,
Kész a leltár, Mama ... stb., Illyés Gyulától: Nem menekülhetsz, Nocsak, Szegény
ség, Örök éhség... stb.)

Egy másik érdekes kiadvány, amely sem ide, sem az új kiadások közé nem
sorolható: Ottó Ferenc - Illyés Gyula: Aratónap. Kantáta barítonszólóra, vegyes
karra, gyermekkarra és zenekarra. A szöveget Illyés költeményei alapján állitotta
össze Ottó Ferenc. A mű 1942-ben jelent meg nyomtatásban.

Új versek:

1941-1944 március 19-e között megjelent új költemények, eddig megállapítható
száma: 121. [Pl. Széchenyi, Falu az éjben, Oszí erdőben, Talpak, Máglya, Pihegő,

Próba halál, Száz év múlva, Ami megmarad, Tolnai erdő, Schöpflin Aladár ünne
pére, Vonatból, Petőfi (Százhuszadik születése napjára) ... stb.] A címek felsorolá
sa is nagy helyet foglalna el, hát még egy-egy mű értékelése. Egy költemény szü
letésének körülményeivel mégis részletesebben foglalkozorn, s ez a: Tüzes trón. Az
előzmény: Milotay István, az Új Magyarság főszerkesztője, a szélsőjobb illusztris
alakja, a népi írókról írt tanulmányában amolyan csalogató, hívogató kisajátító
szándékkal írt többek között Illyés Gyuláról is. Illyés erre az említett verssel vá
laszolt, Katona Jenő folyóiratában, a Jelenkor-ban 1943. február 15-én. A költe
ményt nem értette félre senki. Milotayék sem. Cikkben válaszoltak Illyés Gyulának.
Az Új Magyarság cikkét átvette a színtén szélsőjobboldali Egyedül Vagyunk. (Oláh
György Iapja.) Néhány mondat a cikkből: "Illyés forradalmának egyik változata
1918-1919. Illyés kitart emellett ... mí küzdünk ellene". Az Egyedül Vagyunk kö
veteli: Illyés és a Magyar Csillag köré tömörült írók mondják meg nyiltan, hogy
"mi a véleményük a Magyarországon lévő közel egymillió zsidóságról... A zsidó
ságnak a kommunizmusban játszott szerepéről." (Egyedül Vagyunk 1943. április 8.)
A költemény történetéhez tartozik: újra megjelent a Szabad Szó 1943. április 4.
számában, a Magyarország esti kiadásában március 24-én, és mint corpus delictít,
közölte az Egyedül Vagyunk is 1943. április 8-án.

Még ide kívánkozik az Egyedül Vagyunk 1943. május 21-i számából a követke
ző idézet, amelyben Illyés és társai demokratikus, harcos humanista álláspontját
támadják. "Hisszük és valljuk, hogy e veszély fenevadjának kiirtására minden
fegyver megengedett a magyar szellemi életben."

Novellák, tárcák, tanulmányok, cikkek száma: 48. Néhányat említek csak cím
szerínt:

Novellák: Kamaszok (Erdélyi Helikon, 1941 november); Horimentés (Kelet
Népe, 1941. 8. sz.) ; Tanyai esték (Magyarország, esti kiad. 1942. dec. 24.); Mariska
hazát választ (Magyar Csillag, 1943. I. köt. 390-393. l.)

Irodalmi vonatkozású tanulmányok, cikkek, kritikák száma 43. Példaként né
hány, cím szerínt: Illyés Gyula intelmei Veres Péterhez (Veres Péter: Mit ér az
ember, ha magyar s a Számadás című művekről.) (Magyar Nemzet, 1941. márc.
5.) Veres Péter útja (Nyugat, 1941. márc, 1.) Gellért Oszkár írta erről avtanul
mányról az "Egy író élete" című művében, hogy Illyés élesen megbírálja Veresi:
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az útvesztésért, önímádatáért, "Veres beleesett abba az önistenítő fejedelmeske
désbe, melybe Szabó Dezső óta annyian beleesnek ... Itt az idő, hogy ő kilábal
jon belőle."... Gellért még hozzáteszi: Illyésnek életében talán ez volt a legke
gyetlenebb kritikája, de Veres Péter nem haragudott meg érte. (Veres cikkei és
más munkáí, leülönösen a Magyar Csillagban, arról tanúskodnak, hogy megfogad
ta Illyés bírálatát. Illyés Gyula: "Felvételi vizsga lett, ki hogyan bírja az erős

krítikát.")
Babitsról a Babits Emlékkönyvben és a Magyar Csillagban nyolc tanulmánya

jelent meg Illyésnek. Kosztolányiról nyolc tanulmányt írt. Adyról a Nyugat 1941
es évfolyamában és a Magyar Csillag 1944. január 15-i számában szólt. Mórcz
Zsigmondról a Naplójegyzeteken kívül, önálló írás jelent meg a Magyar Csillag
ban "Egy nap (1942 augusztus végi nap Móricz Zsigmonddal)". A Nouvelle He/tie
de Hongrie-ban Sigismund Móricz címmel közölt tanulmányt az 1942. 25~. szám
ban. Az Ungarn-ban Fazekas Mihályról, Petőfiről írt tanulmányt, többek között,
Kiemelkedik a "Hírünk a világban" című tanulmánya, amelyben a magyarság-vi
tához szólt hozzá (két tanulmány). "A népi írók békéje" címmel a Szabad Szó 1941.
április 27-i számában írt vitacikket. Németh Lászlóról, Reguly Antalról szóló ta..
nulmányai, Lerrnontov halálának évfordulóján (Nyugat, 1941 július) megjelent
esszéje Illyés fáradhatatlan munkásságáról és munkabírásáról tanúskodik. Itt csak
a rnennyiséget rnérem ; a mínőség egyetlen írásban sincs a legjobb színvonal alatt,
sem mondandóban, sem esztétikumban.

Németül az Ungarn-ban 11 költeménye jelent meg. 1943-ban szlovákul is két
alkotása látott napvilágot.

Részközlések :

Illyés különböző műveíből részleteket közölt a Magyar Kultúrszemle, a Kelet
Népe, a Kis Újság, a Magyar Csillag, a Magyar Hírlap (Bratislava) ... stb. A Ma
gyar Csillagban közölt Hunok Párizsban című regényéből 10 folytatás jelent meg
1943-1944-ben. Ebben Illyés a 'I'anácsköztársaságot, a nemzetközi munkásmozgal
mat ábrázolja. Erről a tettéről írta E. Fehér Pál a Népszabadság 1972. szepternber
15-i számában: "Ha Illyés a HU!I1ok Párizsban-t teszi közzé ..• ezzel lényegében a
magyar társadalmi fejlődés progresszív vonalát eleveníti meg ..."

Fordítások, önálló kötetben:

1941: Giono, Jean: Örömmel élni (regény) 442 l.; 1943: Giono: Sarjú (regény)
189 l.; 1944: Molíere: Don Juan (vígjáték) 150 L: Illyés Gyula - Gutkiva, Jekate
rina fordításában jelent meg Szolovjov "A csendháborító" című műve 1943-ban,
~88 oldalon a Révai kiadásában.

Újrakiadá.sok:

1942: Giono: Valaki a hegyekből; 1943: Giono: Zeng a világ.
Antológiában vagy különböző sajtóorgánumokban megjelent műfordításainak

száma 1941-1944 között: 74. Ismét csak a példa okáért néhány nevelt sorolök fel:
Apollinaire, Baudelaire, Musset, Corneille, Guillaume, Labé, Laforgue, Lamartine,
Mallarmé, Marívaux, Marot, Nerval. Péguy, Racine, Régnier, Rimbaud, Ronsard,
Rousseau, Sévigné, Villon, Voltaire ... stb.

Az író legfontosabb dolga az alkotás, az írás. Csak a legeslegfontosabb kedvé
ért mond le erről. Illyés Gyulának nyilván ilyen legeslegfontosabb volt a követ
kező szerzők és művek szerkesztése, sajtó alá rendezése, bevezetése:

Babits Emlékkönyv; Babits Mihály : Hátrahagyott versei.
Kosztolányi Dezső: Idegen költők; Abécé; Ákom-bákom; Elsüllyedt Európa;

Ember és világa; Erős várunk a nyelv; Felebarátaink (tollrajzok) ; Kortársak (ta
nulmányok); Lángelmék; Lenni vagy nem lenni (tanulmányok).

Új magyar dekameron (Szerk. 1. Gy. 1942. 1-2. kötet)
A francia irodalom kincsesháza. 1942. 416 1.
Mindehhez tegyük hozzá: állásban volt, a Nemzeti Banknál dolgozott. Elve az

volt, hogy nem az irodalomból, hanem az irodalomért él.
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A rövid szemlét még egy érdek es adattal fejezem be : Ill yés Gyuláról és mű

veiről 1941-1944 k özött 83-szor esett sz ó a magyar saj tóban.
1969 telén meglátogattam Ill yés Gyu lát. A Ma gya r Csillagról és koráról be

s zél get tünk. Ill yés a dolgozószob áj ában nagy fotelban ült . A fo tel peremén fe
lesége, Fl óra féloldalt férje váll ára támaszkodott. Köztünk asztal. Én egy másik
nagy fotelb an húztam m eg magam. Ok beszélgettek, egymással. Babi ts , Szabó
Lőrinc, Sárközi , Szerb Antal, Radnóti, Tamási, Örley István keltek él etre a szeba
homál yában .

Aztán észrevettek. A beszélgetés végén Illyés Gyula fogta a kapukulcsot, ma
gá ra dobta háromnegyedes báránybél éses kabátját, csak úgy a vállára. Fejébe
kucsm át nyom ot t. Kikis ért.

A ház dom bold al on á ll, belátni a várost. Illyés Gyula az 1944. március 19-i
német megszállásról beszél t :

- Itt száll tak a n ém et gép ek - mutatott az égre.
Aztán széles m ozdulattal a vá rosra:
- Az embereket a n érnetek szállít ották, teherautón , fegyveres németek. Ilyent

soha nem láttam . ..
. .. Ot is els zállítot t ák volna, a legelsők 'k özött. O angyali nai vitással nem hitte

ezt. Az asszon yok, Flóra és Németh László felesége kényszerítették őt és Németh
Lás zlót arra, hogy Pestet elhagyják. A Ny ugati pályaudvaron a resti egyik pin
cére csempészte fel őket egy vonatra. Ettől kezd ve, 1944. március Ill-t ől, a német
megszállást ól a felszabadul ás -g valóban "nem a küzdést, hanem a kív ár ást, nem
a tiltakozást, han em a n éma ságe t vállalja." - I

Akkor a n émas ág volt a tiltakozás .

PERGEL FEREN C

F o t 6 k : M6ser Zoltán
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BELON GELLÉRT

R~GI KIRíCSONY, Ol KIRÁCSONY, ÖRÖK KIRÁCSOltY
A csillag mind betlehemL

Illyés: Emberi éj.

Valami új Greccio kellene, ahol újra felgyulladnak a betlehemi fények! Vagy
kellene egy új Szent Ferenc, akinek karjaiban úgy éledne meg a Kisjézus szobra,
ahogy azon az umbriai éjszakán a Poverellóéban megéledt, és évszázadokon ke
resztül megtöltötte az embereket fénnyel és melegséggel a szent éjszakán! És
azóta hány karácsony varázsolta újból emberré a mindig vadulásra hajlamos em
beriséget!
• Altalános a panasz, hogy elprofanizá16dik a karácsony: a posta milliószám
viszi a lapokat és csomagokat, áruházaink és üzleteink óriási forgalmat bonyolí
tanak le a karácsonyi vásárokon, az otthonokat pedig felveri a gond, az izgatott
ság és a fáradság, mik éppen azt veszik el a karácsonyból. ami abban a leg
lényegesebb: a meghittséget, a nyugalmat és a csendes örömöt. Valahogy elprofa
nizálódik az ünnep olyan értelemben, hogy a "szép szeretet" helyébe a mechaní
zált szerétet lép, és csupán technikává válik, mint annyi más.

A profán világ betörését a karácsony rnísztíkumába sok kiváló katolikus szel
lem azzal próbálja ellensúlyozni, hogy "mítosz és legenda nélküli" karácsonyról
beszél, Hogy csak az egyik legkomolyabbat és legkiválóbbat idézzük, R Schnac
kenburgot : "A karácsonyi romantika - egy-két szígetet nem számítva - eltúnt
napjainkbó1. A titokzatos betlehemi istálló, a mennyei fényben nyájukalt legel
tető pásztorok nem illenek többé szellemi tájképünkbe. A fényszórók kévéjeben
felszakadozík a szerit éj varázsa. Legendák, amelyek elbeszélik, hogyan változott
meg mínden csodálatos módon azon az éjszakán, bennünket nem hatnak meg."
(MérIeg, 1971. IV.) Mítosztalanítást ajánlanak. Éppen azoknak a fényeknek a kiol
tását, amikre talán Iegszomjasabban vár az emberiség, és amiket lelke orvoslásául
talán sikerrel alkalmazhatna még a modem világ.

Az Istentől elidegenedő és a mítosztalanságba menekülő ember önmagától is
elidegenedik, az embertársaitól való elidegenedésről nem is beszélve; és a szentet
a profánnal felcserélő emberiség saját világának rabjává lesz.

(A mítosz orvosság). "Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az
Irásokból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére" - írja
Szent Pál (Róm. 15,4). Valóban a türelmetlenség, a vigasztalanság és a remény
telenség az Istenétől, embertársaitól és magától elídegenedő ember felszíni tünete,
és erre ígér orvoslást az írásokból Piál.

Különös, hogy Jézus születése sem Márkot, sem János evangélistát nem ér
dekli - egy sz6 sincs evangéliumukban erről - Mátét is csupán egy mondat
erejéig (ha a nemzetségtáblát és a napkeleti bölcsek látogatását nem. számítjuk).
A karácsony "legendája" éppen csak azt a Lukács evangélistát foglalkoztatja, aki
nek bevallott írói célja van, mégpedig a történelmi oknyomozás, és éppen azért
végez kutatómunkát azok között, akik "szemtanúi és hirdetői voltak az igének"
(Lk 1,2), hogy "a tanítás megbízhatóságáról" győzzön meg mindenkít. Ha ilyen be
vallott céllal és ilyen tudatosan mitikus .. elemeket fűz bele elbeszélésébe, a sugal
rnazó Istennek is célja volt ez. Isten pedig - mint fenn ebb hallottuk Páltól 
"okulásunkra" vétette fel ezeket úgy, ahogy Lukács evangélista az ősegyház ige
hirdetésében készen találta. Isten nyilván azért ragaszkodott Fiának élettörténeté
ben a mítíkus kezdetekhez, hogy ezzel üsse rá az evangélíumra a humánum hite
lességi és azonosító pecsétjét, és örök időkre megóvja híveit attól az elemberte
lenedéstől, mely a mítoszt ki akarja iktatni életéből; és ily módon megírt evan
géliumában adjon orvosságot míndenkínek, aki bármilyen elembertelenedettségből

igaz emberségre akar újjászületni. A mitíkus gondolkodás vesztét siratják és jo
gaiba való visszaállítását kiváló szellemek igénylik a teljes emberség nevében.
Hogy csak néhányat említsünk: a filozófiában K. Jaspers, a lélektanban Jung, vagy
a magyar Kerényi Károly.

(Mítosz és valóság). Sokan azt hiszik, hogy a mítosz kitalált mese, mínt pl. egy
regény vagy novella. Szó sincs róla. Inkább a valóság teljes tartalmának feltárá-
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sa, mégpedig a Illem látott, a meg nem mutatkozó, de jelenlévő benső valóságé;
amit nem regisztrál az ember szemeivel, de valahogy megérez és jelenlévónek
tud. A görög szó - müein - ezt jelenti. Az antik világ főleg az istenekkel valö
kapcsolódást értette, de igaziból az emberiségnek am az alapvető magatartását je
lenti, hogy szereti a dolgokat a maguk teljességében szemlélni. Ezért van rnínden
népnek mítológíája, ezért övezzük nemcsak történelem előtti, de a legközelebbi
történelmi múlt nagyjait a mítoszok fényes ködével, hogy csak a Kossuth. Petőfi és
Rákóczi legendakra utaljunk. De ezért van számunkra különös vonzása a szülői

háznak. Nagyjaink születési helyét ma is táblákkal jelöljük. Valahogy jelenle
vöknek tudjuk a későbbi nagy lelkeket a falak között. Ebben persze igazunk is
van, meg nincs is igazunk. Mert Petőfi a bölcsőjében még nem volt lánglelkű köl
tő - ez igaz; de az ís- igaz, hogy az ebben a bölcsőben sírdogáló gyerek lett Pe
tőfivé és nem más. A mítosz a tisztelt és a szerétett nagyság jelenlétének tudata
vagy érzése vagy sejtése, és a vele való kapcsolódás, eggyé levés. Az emberi élet
tel Krisztus az emberségnek ezt a formáját is felvette, lefoglalta és igényelte, s
ha ez gyöngeség, akkor is fölvette, mert "így elnéző tud lenni a tudatlanok és té
velygők iránt, mert maga is gyöngeség rabja" (Zsid 5,2) - és "ezért nem szégyenli,
hogy testvéreinek hívja őket" (Zsid 2,11) - a mitikus elemekkel is vállalta a kö
zösséget.

(A mítosztalansá![l mítosza). De az is emberi tény, hogy mítosztalanítás is van. És
az a csodálatos, hogy a karácsony üzenete nemcsak úgy orvossága bajaínknak,
hogy elveszi a mítosztalanság csonkaságát emberségünkből. hanem mítoszba foglal
ja a mítosztalanságot,

Ez csak a szavakkal való játéknak látszik, de hamar rájövünk, hogy ez va
lóság. Mert ha elolvassuk Szent Lukács evangéliumát, mitikus tünetek, tehát an
gyaljelenések vannak Zakariásnál, az angyali üdvözletnél. a pásztoroknál; de nin
csenek angyali lények és fények a barlangnál. Az angyalok a pásztoroknak nem
égi tüneményeket jelölnek meg a Messíás ismertető jeléül. hanem pólyát és jász
lat (Lk 2,12). Az evangélista sem mond többet, csak annyit: "Odasiettek és meg
találták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet." Egy sírdogáló gyermek
nem mítíkus jelenség, és az istálló maga a mítosztalanság; Ezt az újat kell észre
vennünk a keresztény üzenetben: Jézus földreszállását angyalok jelenése előzte

meg és követte, de a barlangban egyetlen angyal sem volt!

(Akárcs,aka Golgotán). Különös, hogy az a Jézus, aki annyit tanított, annyi le
bilincselő beszédet mondott, annyi csodát tett, semmit sem mond, semmi csodát
nem tesz, amikor szenvedését elkezdi és elvégzi. A megváltás drámai, mondhat
nánk világtörténeti, de mindenesetre üdvtörténeti óráiban magyarazatot nem tart,
nem dramatizál, hanem hallgatva szenved. Ha fel-feljajdul, nem igen mond töb
bet, mint amit egy inséget szenvedő ember fájdalmában indulatsz6ként mondhat.
A kereszt [eltelensége és szótlansága ijesztően egyezik a jászol [eltelenségével és
szótlanságával. Mí tosztalanságával.

Érdekességként megjegyezhetjük, hogy ugyanaz a Szent Ferenc, aki különle
ges tisztelője volt a Szerit Keresztnek, és aki Jézus sebhelyeit hordozta, voLt elin
dítója és népszerűsítője a jászol tiszteletének is. Mintha csak egynek érezte volna
míndkettőt. Mintha csak ugyanannak az isteni mondanivalónak a dolog természe
te szerint különböző, de lényegében egyforma kifejezése, világ elé tárása - szok
vánvos szóval - kinyilatkoztatása lenne.

Ezt csak azért kell mondanunk, mert nincs külön karácsonyi üzenete a keresz
ténységnek. UgY'anannak a titoknak megközelítése minden evangéliumi híradás. Ka
rácsonyt nem lehet elválasztani a húsvéttól.

(A profán vHág megszentelése). Akármennyire ragyogtassuk is a betlehemi angyal
fényeket az istálló fölött, az mégiscsak istálló, aminél profánabb dolog nem igen
van a világon. (Ha valahol valami rendetlenséget tapasztalunk, míndjárt istállót
emlegetünk.) És ezt a profán helyet veszik körül, erre mutatnak rá a mítoszok
angyalai, az Isten küldötteí. Annak, hogy az angyalok az istállóra mutathassanak,
előzményei voltak; egy világméretű bürokrácia szeszélyes intézkedése ("írassék
össze az egész föld"), népvándorlásszerű átköltözés és fellépő lakásmizéria ("Nem
kaptak helyet a szálláson"). - Elgondolkoztató, hogy az az Isten, aki Mózest sa
ruinak levetésére utasítja, "mert az a föld, ahol állasz, szent"; és az az Isten,
aki az Istenláéások és istenmegjelenések helyeit kövekkel jelöltette meg s olajjal
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öntette le; és az az Isten, aki gondos előírásokat adott a szent helyekre angyalai
által, - ez az Isten a Iegmíndennapíbb társadalmi és politikai mozgásokkal so
dorja a legközönségesebb helyre, ahol földre lépjen.

Betlehem után már nem lehet semmilyen helyet Istenhez méltatlannak, nem
szentnek nevezni, és nem lehet semmi proránt gyökerében istentelennek monda
ni. Az Istengyermek istengyermek marad a jászolban, a barmok között, az otthon
talanságban, a lelketlenség közepett, kis filiszteri önösségeknek vagy világra ki
ható bürokratikus önkénynek kiszolgáltatottan is. Semmi sem profán olyan érte
Lemben, hogy ne tudna Istenhez vinni, és nincs a világnak olyan elvetett szöglete,
ahonnét ne lehetne közvétlenül Istenre látni. Ilyen értelemben használjuk Illyés
Gyula szép sorát mottóul: Minden csillag bet~ehemi.

Ezt teológiailag Szent Pál fogalmazza meg. "Ki ragadhat el minket Krisztus
szeretetétől?. " Biztos vagyok abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtményei nem szakíthat mínket Isten szeretetétől, mely Krisztusban,
a mí Urunkban van" (Róm 8,38). - De nemcsak hogy el nem sodorhat. hanem
hozzá visz, és a profán világnak ezt a Krisztushoz vivő erejét megintcsak Pál
fogalmazza meg: "Minden a tiétek: akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár
a jelenvalók, akár az eljövendők: Minden a tiétek. Ti Krísztuséí vagytok, Krisz
tus pedig az Istené" (1. Kor 3,22).

Ha tehát a profán világ meg van szentelve a maga teljességében, akkor néz
hetek a karácsonyi "elprofanizálódásra" úgy, hogy az hordozhatja a Megváltót:
meg lehet tehát szentelní a sok izgalmat, a tülekedést, a sorbanállásokat és lerna
radásokat, a "kimaradásokat" és hoLtrafáradásokat - hisz míndebből Betlehemben
is volt elég. Angyalok nem járták át lengő szárnyakkal és csengő énekkel, Betle
hem mégis Betléhemmé lett. A mi karácsonyunk is karácsonnyá lehet, ha lelké
hez találunk."

(Az elidegenedés orvossága). Csodálatos művészettel rejti magában a mitizált mí
tosztalanságú karácsony az Istenétől elidegenedett ember isteni stílusú megközelí
tését. És ez eligazíthat bennünket az egymástól elidegenedett emberek közötti úr
felszámolásának médjában. Hídegségek, véleménykülönbségek, érdekellentétek, el
lenségeskedések messzí távolokba taszíthatják az embereket egymástól. De nem
távolabbra, mimt amilyen távolba került az ember Istenétől. És ezt a távolságot
felszámolni jött Jézus, mínt Isten küldötte. És megvalósítja Isten ernber-megköze
Iítésének módját,

Isten nem az erő pozíciójából kezd tárgyalást az emberrel, noha mimden jo
ga megvolna ehhez. Hanem úgy, ahogy később mondani fogja apostolainak: Úgy
küldelek titeket, mínt juhokat a farkasok közé (Mt 10,16). Az apostoloknak nincs
nagyobb kilátásuk és esélyük a farkasok meggyőzésére, mint a világ meggyőzésére

egy síró gyermeknek. Mert valóban ezzel a világtávlatos igénnyel jön: nemcsak
"keresni, ami elveszett" (Luk 19,10), és nemcsak összegyűjteni Isten szétszórt fiait
(Ján 11,52), hanem globálisan, sőt kozmikusan értelmezve küldetését: ..hogy mint
főben foglaljon össze mindent, ami mennyben és földön van" (Ef 1,10). - Erre
a feladatra Isten felszerelte volna Fiát. Hiszen a messíásí zsoltár mondja:

Kérd tőlem és neked adom a nemzeteket ÖTökségedül
A fö~d határait osztályrészedül.
Vasvesszővel törd 1uljtomásm őket

Cserépedény módjára zúzd el őket.

(2. zsolt.)

És ennek tudatában van Jézus: .Jiogy Atyám rendelkezésemre bocsátana rögtön
tizenkét ezred angyalnál is többet, ha kérném" (Mt 26,53). De nem kérte, mert
Jézus "IstenIllel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétle
nül ragaszkodjék, hanem szolgaí alakot fölvéve kíüresítette önmagát" (Fil 2,6). És
volt miből kiüresítení. A zsidókhoz írt levél szerzője nem győz csodálkozni és
bennünket is Isten gesztióímak csodálatára bírni, mikor azt mondja: "Ti nem já
rultatok kézzel fogható hegyhez, lobogó tűzhöz, homályhoz, sötétséghez vagy för
geteghez, sem harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, melynek hallatára
könyörögni kezdtek, hogy ne széljon hozzájuk tovább a szó" (Zsid 12,18). Az Ab
szolútum nyelve - éppen létrendi túlsúlyánál fogva - valóban titokkal teli ho
mály vagy érthetetlen sötétség, máskor meg mimdent· elvakító tűzhöz hasonló.
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Az elidegenült emberhez Isten nem a saját nyelvén szől, hanem úgy, ahogy a
régi magyar ének szemleletesen kifejezi:

Sírdogál és nyöszörög
Ki az égen mennydörög
S a villámot szórja.

(SZVU. 28)

Valamelyik szeritatya am mondia: Deus exstasim passus est creando. Még több
joggal állapíthatjuk meg, hogy Isten eksztázisba esett a megtestesüléskor. És ha Mó
zessel levétette saruját a csipkebokor előtt az iránta való tiszteletből, hogyan kell
értékelnünk azt, hogy O egész valóját leveti az ember előtt? Isten kilépett magá
ból (ezt jelenti ugyanis az eksztázis), de még kész és kiteljesü1t emberségéből is
(a zsidóság ugyanis úgy képzeLte, hogy kész emberként fog a templom ormáról
leereszkedni - Lk 4,10) - és csecsemőként jött el. Az első lépéseket Isten az
elidegenedett ember felé nem isteni fölségével, de nem is emberi nagyságával.
nem szellemi fölényével, mégcsak programjának nagyszerűségével sem közeliti
meg, hanem leszállva az emberség legprírnérebb és ezért legészrevehetetlenebb
pontjára. Míndig áll az, amit Keresztelő János mond: "Köztetek áll az, akit nem
ismertek" (Jn 1,26).

Mi lenne, ha tőlünk bármikben elidegenedett embertársunkat előbb közelite
nénk meg komolyan értelmezett szeretettel, mintsem érveink. igazságaink, fela
dataink, érdemeink, erőink és hatalmunk fölényével? Igaz, hogy csak síró gyer
mekhez vagy gyenge bárányhoz hasonló ez a "fellépés". De Isten hogy kezdte?

(A jászol Istene). A modern ember elidegenedett Istenétől. Megfogyatkozott az
Isten iránti érzék - panaszolja Suhard bíboros. Nem tudom, nem kellene-e ismét
elővennünk Pascalnak víziószerúen lelkébe égő mondását: Nem a filozófusok, nem
a tudósok Istene, de Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene a mi Istenünk,
Mi is törjük a fejünket és csodálatos szellemi távlatokat tudunk megnyitni a mo
dern filozófiákban és teológiákban Isten felé. Akárcsak Pascal a maga idején, még
hozzá olyan színvonalon, hogy becsületére válnék bármelyik filozófusunknak vagy
tudósunknak : Pascal ma is modern ember.

A jászol Istene valóban nem a bölcselők és nem a tudósok Istene. Ha em meg
is állapítjuk Pascallal. nem szabad ennek olyan ízt adni, hogy fölösleges a böl
cseleti vagy a tudományos kutatás, Hiszen Pascal sem hagyta abba a gondolkodás
fáradságos útjait, mégis a bibliai Istenhez fut üdvösségért. A jászol Istene ne
künk is olyan Istenképet nyilatkoztat ki, amely más, mint a tudomány Istenképe:
emberközeli Isten.

(A töprengő Isten). Az Isten abszolút uralmát senki sem tudta jobban, mínt Jé
zus. Híveibe is ezt a föltétlen nagyságot akarta beleoltani. Pált például olyan
látomással oktatja ki az Isten nagyságáról, hogy az a fölségtől elsodortan így ki
ált fel: "Mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának!
Mily megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai" (Róm 11,33),
Mégis, példabeszédei útján - ha mellékesen is - Jézus rámutat Isten bensejé
nek más oldalaira is. Mikor a szőlőmunkásokról szólő példabeszédét mondja, mely
ben a szőlő ura - Isten - több ízben több szelgát küld a művesekhez, a szol
gákat a művesek bántalmazzák, megverík, üres kézzel bocsátják el, sőt megölik,
"akkor a szőlő ura - folytatja Jézus - így tanakodott magában: Mit tegyek?"
(Lk 20,13). Máté és Márk szerint csak "azt gondolta", Lukács fogalmazza így, hogy
•.•tanakodott magában." Az tanakodik magában és az töpreng, aki valamit nagyon
akar, színte mindenáron akar, és a sok eredménytelen kísérlet után valami egészen
új, váratlan, szinte kétségbeesett kísérletet tesz. Ennek az isteni töprengésnek az
eredménye - a példabeszéd szerínt - Betlehem..,Elküldöm kedves fiamat, öt csak
becsületben tartják." Lehetetlen a betlehemi jászol fölött meg nem érezni az Is
tennek ezt a töprengésre kész .lelkét és atyai szorongását, Ami nem költészet, hi
szen - s ez már nem példabeszédből való - "miután többféleképpen és külön
böző módon szólt hajdan Isten a próféták útíán az atyákhoz, e végső korszakban
Fia által szólt hozzánk" (Zsíd 1,1). A sok sikeretlen próbálkozás nem teszi sem
keménnyé, sem zárkózottá az Istent, hanem a többre, a legnagyobbra. a képtelenre
sarkallja őt. Ezt az atyai szorongást kell ki éreznünk a tékozló fiú atyjának a szí-
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véből is, aki "messziről meglátja rongyaiban közeledő fiát, megesik rajta szíve,
elébe fut, nyakába borul és csókolja" (Lk 15,20). Betlehemben a tékozlásából föl
kelő emberiséget pillantja meg Fiában az lsten. Rongyosan ölelte a tékozló fiút
magához az atya: a barlang rongyaiban is meg kell éreznünk az lsten atyai ölelését.

(A játékos Isten). Sokan rossz tréfának gondolták, mikor Dávid pásztorfiúként
parittyával és bottal ment az állig felfegyverzett Góliát elé. Góliát is sértődötten

kiált: "Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz reám?" (l. Kir 17,49). Megszoktuk,
hogy az lsten dolgait valamilyen komoly és fenséges légkörben szemlétjük. ezért
nem vesszük észre és nem méltatjuk a szellemnek azt az alapvető és szinte leg
értékesebb tevékenységet: a játékot Isten cselekvésmódjában. Minden játék az erő

fölöslegből, az energiák túláradásából és szabad szárnyalásából fakad. Istenben
bőven van erők túláradása és a szellem szabadsága. Fel kell tehát fedeznünk a
játékelemeket Isten tetteiben is. És nem is kell sokat keresnünk.

Hiszen már maga az a tény, hogy a világ fejedelmének legyőzésére és a bűn

be süllyedt világ meghódítására síró gyerekként indul el isteni fények és isteni
lények (angyalok) nélkül, ez már maga abszurd egyenlőtlenségnek, képtelenségnek,
s ezért - ha szabad ezt a szót alkalmazni - rossz tréfának látszik. És az is. Be
vallottan is tréfa. Isten ugyanis megvallja nekünk Szent Pálnál: "Mivel ugyanis
bölcsességében a világ nem ismerte föl Istent isteni bölcsességében (vagyis a lo
gika és értelem normális útjain), úgy tetszett Istennek, hogy oktalannak látszó
igehirdetéssel (jászol kereszt) üdvözítse a hívőket" (l. Kor 1.21). - Van tehát va
lami izgatóan és káprázatosan bátor Istennek ebben a vállalkozásában. akárcsak
Dávidéban volt; vagy Imre királyunkban volt, mikor egy vesszővel kezében ment
egyedül ellene lázadó öccse, Endre felfegyverzett táborába: vagy amit Esze Ta
másban csodálunk, ki mezítlábas kurucaival poroita el a vasba öltözött osztrák se
regeket. És ez nem csak egy rögtönzött fordulat Isten terveiben. Hiszen a 2. zsol
tárban már ez áll:

Miért, hogya nemzetek háborognak?
Hiúságokon a népek miért agyarognak?
Mosolyog a mennyben /;akozó,
Neveti őket a Mindenható.

Ennek az eredménye - mint ugyanabban a zsoltárban olvasható:

Isteni végzést· hirdetek
Az Úr mondta ezt nekem:
Az én fiam vagy, én ma szüUeLek.

Vagy a 117. zsoltárban - amit szinte legtöbbször idéz az újszövetség:

A kő, mit az építők megvetett'ek, szegletkővé lett.
Az Úr művelte ezeket, csodá/;atos szemünk előtt amit cselekedett.

Ez a kifejezése Istennek, hogy "úgy tetszett," valamit elárul abból a játékos
gyönyörűségből. amit ez jelent neki. Amit Jézus is kifejezetten megerősít,hiszen Orá
is rááradt valami ennek a kozmikus játéknak a gyönyörűségéből. Ezt olvassuk ugyan
is Lukácsnál: "Abban az órában fölujjongott Jézus a Szentlélekben és így szólt:

AldaLak téged Atyám, mennynek és földook ura,
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől

:es a kisdedeknekjel,entetted ki.
Ig,en Atyám, igy tetszett ez neked.

(Lk 20,21)

Jézus eléggé megszenvedte övéinek oktalanságát is, kícsíségét (gvöngeségét)
is, de felül tudott emelked:ni, mert hiszen tudta, hogy "Isten oktalansága bölcsebb
az embereknél, lsten gyöngesége pedig erősebb az embereknél" (l. Kor 1,25). 
Nem tudom, nem ugyanez a mindenen túláradó diadal sugárzott-e fel a színe
változásban is, míkor - megint csak Lukács jegyzi föl ezt - Mózessel és Illéssel
"haláláról" beszélgetett (Lk 9,31). Hiszen halállal életet teremteni éppen olyan
lehetetlen és emberi logikát megtordító, mint bárányként farkasok közé menní,
És az a Jézus tudja ezt a mindenen túláradó [átékosságot kinyilvánítani, aki meg
szenvedts amítosztalan bölcsőt és mítosztalan keresztet!
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(Az lsten humora). És ez vezet el bennünket - a sokak által Isten világ>íból hi
ányozni vélt - isteni humorhoz. A humor ll- szellem fölemelkedése minden vé
gesség, korlátoltság és kilátástalanság fölé: az erők viszonyainak eltolódásában
sem tud alulmaradní, s játékos könnyedséggel tudja bensőjét és rendezettségét
megtartaní. Isten Fiát is ilyen lehetetlen helyzetek elé állítja (emberileg). Annak
ugyanis, akinek ezeket mondja a 109. zsoltárban: "Mélységeimből tégedet a hajnal
csillag előtt szültelek", annak azt is mondja: "Ellenségeid közepett országol]."
(uo) Országolní, uralkodni alattvalók felett is nehéz, hát még ellenségek között!
De a Messiásnak ez egzisztenciális formája, hiszen már lzaiás prófétánál olvas
suk, hogy "úgy nőtt fel előtte (Isten előtt), mint a fiatal hajtás és mínt a gyökér
a szomjas földből" (lz 53,2). A fiatal hajtásnak sincs több esélye a szomjas föld
ben megélni és virágozni, mint a Gyermeknek, "kinek fejedelemség kertil a vál
lára" (lz 9,6).

Mindennek gyökere pedig ez: "Isten azt választotta ki, ami a világ szerínt ok
talan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében
gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, li ami a világ szemében közönséges és
megvetett . .. a semminek látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, meg
semmisítse" (I. Ko'/' 1,27). Ennek elsősorban kozmikus gyökerei vannak: a bölcs,
az okos, az eros elsősorban a szellemi hatalmasságokra vonatkozik, az angyalokra.
"hiszen nem az angyaloknak fogta pártját" - tárja fel a Zsidókhoz írt levél -,
hanem az embernek, a testben járó szellemnek a megtestesülésben. ami ellen a
tudás és az erő nevében tiltakóztak a lázadók. De természetesen ez a kozmíkus
vonás átárad az emberi világra is, és a manapság sokszor emlegetett eszköztelen
ség bravúrjával kell az üdvösség viadalát megvívni Krisztusnak is, övéinek is.
"Látványossága lettünk a világnak, s az angyaloknak és embereknek is" (I. Kor
4,10). Isten merte ezt a küzdelmet vállalni fiában és övéiben és a felszereletlenül
útjára indított üdvösség-harcban "Isten sem restelli, hogy Istenüknek hívják őt"
(Zsid 11,16).

•
Filippo Líppí karácsonyi képén a gyermekét imádó Madonna fölött az ég fel

hőiben Isten atyai eksztázissal nézi Fiát, ki sugarak nélküli gyermek. Nekünk is
meg kell tanulni a karácsonyi fények mögül észrevenni, tisztelni, imádni a kará
csonyi fénytelenséget is: a Gyermeket, aki jászolba takartan és pólyába fektetve
hozta meg az üdvösséget.

CSANÁD BÉLA VERSEI

Sí'/'ás és csönd az éjszakában.
Milliók születése.
Otthon a csillagok között.
Szédítő bizonyosság.
Mindenki háza egy szi1da oldalában.

Dal

Egy mozdulat,
s eszembe jutsz
a mozdu.latlan udvaron.
Csak ácsorogsz
a céltalan
tényekkel válladon.
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Mindenki kenyere.
Feltá'/'uló, sebzett tenyér örökké.
A kozmosz öröme.
Vad kiáltás, féltékeny szeroelem.

Mért késik válaszunk?

Minden megállt.
A lendület
holt kő a fú között.
Szíved ha volt,
igénytelen
halálba költözött.



Undor

Rogy utáZom ezt a nyálkás vidéket
"eső után,
.e bizonytalan, földre csúsz6 eget,
az elmosódott, gőzölgő fákat
s az ing alatti nehéz párát,
mely kicserzi a bőrt

és puhitja az öntudatot.

De hisz ez a születés
túlfűtött világa!
Ez az izgató, hajszol6 sürgetés
a sikamlós Idő

fojtott lihegé8'e,
a sejtekben fészkelő nyugtalanság!
Itt nem maradni, itt nem maradnt!

A gondolat születése ez
vérben és mocsokban,
hogy megszenvedd a törvényt és útat,
hogy megtisztulj sirva,
és kiálthass szenvedéllyel!

Ki tudja

"Ki tudja, hol jársz, mily tájon bolyongsz,
míg némán ülsz velem
.szemben, s az üres falat kutatod.
Mindenütt, nélkülem.

BÁLINT SÁNDOR

Mint vadmadár, mely meghúzza magát,
eLe -alig várja már,
hogy nyugtató kezed al6l kitörjön.
S hazára nem talál.

AZ ARANYOS MISE
Illyés Gyulának

Szokatlan, kíváltságos időpontja, ebből fakadó sejtelmés bűbája míatt az éj
téli mise, középkori kódexeinkben aranyos mise míndíg megragadta a hivő nép
nek amúgy is eleven képzeletét, költői készséget. Az éjfél a napnak különben is a
:legtitokzatosabb pillanata, a néphitben a szellemek, hazajáró lelkek, sőt kísér
tetek ideje. A világ világossága, a Betlehemi Kisded azonban ura az éjfél
nek, de a téli napfordulatnak is: elűzi a sötétség hatalmait és megörvendezteti
azokat, akik őt várják. Krisztus születésének ünnepével a világ évről évre mínt
.egy megújul. érthető tehát, hogy az éjféli miséhez annyi különös képzetet fűz

nek a jámbor lelkek. Adventnek minden várakozása összesűrűsödik e pár órára:
jelet látnak mindenben, a titkok megnyílnak, a jövő feltárul a fiatal szívek előtt.

Népünk egyik legkedvesebb jámbor olvasmánya a barokk Makula nélkül 'Val6
Tükör a szent pillanatot így magasztalja: Közelgetvénazért azon szerenesés óra,
kit az ég és föld óhajtott, és akin a világ váltsága állott, kiben az Isten fia, rnínt
valami koronás vőlegény az ő ágyasházábul, úgy mint a Szűz méhébül ki kellett
jönni. Oh bizonyos aranyos óra az, aki éjfélkori tizenkettődik óra vala. Azért
elérkezvén az éjfél, nagy világosság szálla le az égbül. Oly világosság lett, vala
mint déltájban szokott lenni. Ezen világosságtul nemcsak az istálló és Betle
hem városa, hanem az egész világ megvilágosodott: látván az emberek, igen csu
dálkoztak, hogy éjfélkor világos nap van.

Ez a fénymisztika belesugárzik hagyományainkba is. Regöly jellemző szoká
sa szerint a század elején minden ember égő gyertyával a kezében ment az éj
féli misére, A vasi Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Gencsapáti, Perenye, Csipke
rek, Olaszfa, Salköveskút jórésze régebben filia lévén, éjféli misére a másik fa
luba. a plébániatemplomba jártak. Útközben a pásztorok ostort durrogtattak. le
völdöztek, a legények pedig egész éven át gondosan félretett, elhasznált nyírfa
-söprükből fáklyát készítettek, és rúdra, ágra tűzték.
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A hagyomány liturgikus forrása: karácsony éjszakáján Betlehemben nagy fé
nyesség támadt, új napfény született, az Úr dicsösége beragyogta apászturokat
(Lukács 2, 9) és az egész világot. Amint Gyergyőban éneklik:

Oh Atyának öröme,
Oh anyának szerelme,
Oh anyád Atyja aludj,
Oh anyád Fia aludj,
Oh napfény, óh élet, óh édes Jézus,
Oh édes Jézus.

Mezőkövesden, Búcsúszentlászlón, de bizonyára - főleg régebben - más he
lyeken is a hívek a sötét templomban szoktak gyülekezni. Az éjféli mise sötét
ben, mintegy az Oszövetség éjszakai várakozásában kezdődik. Amikor azonban a pap
éneke: Glori·a in excelsis Deo felhangzik, egyszerre, szinte nappali fényben ra
gyog a templom. Ilyenkor egy matyó asszony szeririt örömében az emberből majd
kiszakad a lélek.

A betlehemi jászol és a benne fekvő Kisded imádásában a barmok megelőz

ték az embereket. Az Irásmagyarázok szerint így teljesedett be lzaiás (I, 3) jö
vendölése: megismeri az ökör gazdáját és a szamár ura jászolát. Izrael pedig
nem ismer engem és az én népem nem ért.

Az angyalok után pásztorok találtattak méltónak a Kisded udvarlására, A'l.
éjféli mise evangéliumában szó van a pásztorok imádásáról is: azon a vidéken pász
torok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak
ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket ... Miután az
angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: menjünk át
Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk: Odasi
ettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet.

A múlt században a szegedi puszták juhászal bejöttek a barátok templomá
ba, bárányt hozván ajándékba, Ott állottak vele a szentélyben, Az éjféli rníse vé
gén dudaszó mellett énekeltek, hogy a Kisdedet megrnosolvoatassák,

Szür baranyai német falucskában pár emberöltővel ezelőtt a juhászok éjféli
misére a templom elé hajtották nyájukat és ott tanyáztak. furulyáztak. Mise után
a pap kijött és a templomajtóban föláldotta a juhokat.

Bélapátfalván az éjféli mísát a kalastrom néven emlegetett apátsági templom
ban mutatjál\: be. A hagyomány szerint valamikor a félórás utat mezítláb tették
meg, hogy a kis Jézus betlehemi szegénységét ezzel megtiszteljék. Aki Kiskani
zsán nem jut el az éjféli mísére, az udvarban térdel le, amikor Úrfölmutatásra
csendítenek.

Még századunk első évtizedeiben is egyes zalai uradalmak távoli majorokban
(Kísmező, Barnakpuszta. Alizmajor) élő cselédnépe karácsony éjszakáján a csilla
gos ég alatt összegyülekezve karácsonyi énekeket énekelt, közben a legények trom
bitáltak, ostorukkal durrogtattak.

Ditró és más környékbeli székely faluk sajátos templomi hagyománya, hogy az
éjféli mise egyik énekének eszavainál : A madarak megszólaltak ... a gyerekek cse
répsípokkal madárhangot utánoztak egészen a mise végéig, Déllő marosmentí, szín
tén székely falucskában Glória énekléskor a férfiak kalitkából hozott csízeket eresz
tenek föl, hogy szép szavakkal ők is dicsérjék a Kisdedet. A bácskai Szentfülöp
(Filipovo) német hagyománya szerint a mise alatt fülemüle-éneket hallattak a le
gények. Sándorfalva csongrádi községben jókedvű legények magukkal hozott verebet
eresztenek el mise alatt a templomban.

A Speculum Perfectionis előadása szerint Szent Ferenc szerette volna rábeszél
ni a császárt, külön törvényben parancsolja meg az embereknek, hogy karácsony
napján illő .módon gondoskodjanak a madarakról, ökörről. szamárról és az embe
rekről: minden esztendőben gabonával és más magokkal hintsék tele az utakat,
hogy a pacsirta nővéreinknek. de meg más madaraknak is legyen mít enniök e
nagy ünnepen. Úgyszintén az Isten Fia iránt való tiszteletből, kit a Boldogságos
Szűz ez éjszakán az ökör és a szamár elé fektetett a jászolban, kötelezne mínden
kit, akinek ökre és szamara van, hogy e szent éjszakán bőségesen gondoskodjék
számukra jóféle abrakról. Nemkülönben a gazdagoknak is rajta kell lenniök, hogy
e napon ízletes ételekből minden szegény jóllakhasson.

A madarak karácsonyi etetése hazánknak franciskánizmustól ihletett több táján
máig virágzik. Búcsúszentlászló gazdasszonyai éjféli mise előtt magot szórnak az ég
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madarainak. Fél Edit néprajzi kutatónak mondotta el egy harmadrendben élő me
zőkövesdí parasztasszony, hogy karácsony éjszakáján a madarak is csicseregnek,
énekelnek örömükben, mert Szent Ferenc atyánk karácsony napján az összekoldult
búzát kivitette a dűlőútra. kiszóratta az ég éhező madarainak táplálására. Ezért
kell nekünk is az ablak párkányára szemeket szórnunk. Már adventben morzsával
kezdik, hogy a madarak odaszokjanak. Még a szegények is magot vásárolnak, hogy
karácsony éjszakáján széthintsék a számukra. Az ünnepi ételmaradékot akiskertbe
tett deszkára szórják Apátfalván a madarak részére.

Az éjféli míse egyéb hiedelemvilágához tartozik, hogy a szegedi nép szerint
Isten éjfélkor áldását adja az emberekre. Az áldás az egyszülött Fiú, aki megvál
tásul jött a földre. Parádon úgy tartj álc, hogy ilyenkor egy percre világosság támad
az ístállókban : jelenségül a Jézus születésének, Többfelé ismeretes hiedelem az is,
hogy ilyenkor a [ószágok emberi hangon beszélnek. A folyóban tej és méz folyik,
mások szerint a vize borrá változik. Egy régi, 1848-ból való német följegyzés szerint
Jézus születése pillanatában fakadt a Balaton tava "mindenkinek álmélkodására.
amint a balatoni lakosok még rnanap is regélík."

Élők és holtak titokzatos karácsonyi együttléte érteti meg velünk azt a sokfelé
ismert hiedelmet, hogy a halottaknak is van éjféli miséjük.

A zalai Hahót határában, Fakos pusztán kolostor romjai állanak. A közeli Bú
csúszentlászló környékén élő monda szerint a benne élő barátokat a templomba me
nekülő falubeliekkel együtt karácsony estéjén törökök mészárolták le. Egyik társuk,
aki nem messze remetéskedett, és éppen az éjféli misére iparkodott, döbbenettel
látta a pusztulást. Elhatározta, hogy a misét ott, a felkoncolt halottak között
mégis elmondja. Közben a még életben maradtak is idemenekültek a templomba.
Az üldözö török azonban őket is megölte a remetével együtt, aki a misét nem tud
ta elvégezni. Az a hiedelem, hogy amikor megcsendülnek a környék éjféli misére
hívogató harangjai, a fakosi vértanú barátok fénybe öltözve feltűnnek a romnál.
hogy az éjféli zsolozsmát elvégezzék és befejezzék a félbemaradt szentmísét, Utas
emberek, virrasztó pásztorok hallani vélik az éneket, meg az orgonaszót is.

Az éjféli miséről hazajövő tápaí gazda, kezében az asztalon egész éjjel égő gyer
tyával, a világ most született világosságának jelképével kimegy az istállóba, hogy
megnézze, megsimogassa a jószágot, és messzire űzze a leselkedő. károkozó gonoszt.
A tápaí lányok pedig szintén ezzel az égő gyertyával állanak ki a kapuba, hogy
az evanaéliumí okos szűzek példájára várják a vőlegényt.

Éjféli mise után megszűnik a hagyományos böjt.' A család most finom, régeb
ben kemencében melegített vacsorához ül, amelynek a katolíkus Székelyföldön
Mária radinája, másként Mária vacsorája, vagyis mintegv a gyerekágyban fekvő

Szűzanya keresztelől áldomása a neve: a kis Jézust a család szülöttjeként is kö-
szöntik. .

PILINSZKY JANOS VERSE

Ismerem

Ismerem Jézus éjszakáit,
és a bal lator istentelen magányát.
A jótett szelíd mezejét, sa merénylő

elhagyatott, üszkös kezét a tett után.

És ismerem a bárány vesztét,
úgyis, mint aki ve.szködve topog
halálos esése előtt.

és úgyis, mint aki hitével
a meleg belsőt keresi.
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MEZÍTLÁBAS EMLÉK

Irta POSSONYI LASZLÓ

Mit tudtam én alig tizenöt éves koromban, hogy Dosztojevszkij 1881. február el
sejei temetése után egy orosz diák (a későbbi Nobel-díjas Ivan Pavlov professzor)
így írt menyasszonyának, míután a gyászmenetben diáktársai diadalmi [elvényül
vitték a fegyenc-bilincset, amit a hatvanéves korában már halott író Szibériában
viselt megpróbáltatása és új emberré válása idején? Mit tudtam én, hogy akkor,
lelkében megrendülve ezt írta Pavlov menyasszonyának: "Dosztojevszkij, ha míndezt
láthatná és átélhetné, jól érezné magát. Hány olyan ember akadt, aki sírjánál fo
gadalmat tett, hogy jobb lesz, hasonlítani fog őhozzá. És te is, meg én is..."

Tettem-e ilyen fogadalmat tizenöt éves koromban, nem tudom. Pavlov profesz
szor később a szovjet népnek akkora dicsősége lett, hogy vallásosságát respektálva,
úgy hírlik, Sztálin Leningrádban egy kicsinyke templom restaurálasát rendelte el
abból a célból, hogy Pavlov professzor ott reggeli ájtatosságát lakásához közel s
munkaidejéből minél kevesebbet fecsérelve végezhesse. Habár kérdés, hogy épp az
ima lenne-é időfecsérlés a múló emberi életben, ahol olyan sok drága időt fecsé
relünk erre is, arra is, míg hivatalokban várakozunk, az imádott nőre várakozunk,
mindenre várakozunk s a végső dolgokra elfelejtünk jól várakozni. Pavlov profesz
szor, akinek ez a kegy jutott, éppen várakozásával vívta ki, hogy Dosztojevszkij
emberré nevelő nagysága mellett napi imáiban is tanuságot tehessen.

Mindezt akkor még nem tudtam. Különben is éppen akkor voltam abban a
kamasz-erjedési korban, amikor egy gyanútlan gyermekkorból kilépve, de egy gyer
mekkori gyanútlan ártatlanságot elveszítve, zűrzavaros filozófiai eszméktől, nyugtot
nem nyerő ösztönöktől hajszoltan és sarkantyúzottan : ha nem is éppen ateista a
tegnapi vallásos gyermek. de Istenről nagy zavarában, lelki és testi szükségében leg
alábbis megfeledkezve kóbor kutyaként caflat és szaglász a világban.

A Dosztojevszkijjel való első találkozás, ez a mezítlábas emlék mintha egy an
gyalszárny intése lett volna zűrzavaros kamaszéletemben, a Karamazov fiúkhoz
hasonló apa-irtózásomban az alvílággá vedlő háborús évek alatt 1914 és 1919 között,
Mert a második nagy háborút már némi tapasztalatok birtokában, nagyobb távla
tok belátásával tudta szemlélní az, akit jó vagy rossz sorsa arra ítéLt, hogy ezt a
még nagyobb borzalmat is átélje.

Az ólmos egű, még nem elsötétítetten nyomott és rettegő, csak áramtakarékos
ságból, háborús Inségből. a nyomor és a sebesültek "csonkolt" testűségéből és jajá
ból reménytelenné vált Nagyvárad. A máskor olasz-renaissance-módra élni tudó
város a kis pecepartí, vagy inkább Páris-patak melletti Nagyváradon - van Olaszi
városrésze. Váradvelence külvárosa a Páris patakja mellett - hajdani olasz és val
lon telepesek, kőfaragók, szőlőtermelő munka utáni vidámsága ivódott itt be a
kövekbe. A magyarokkal békességben élhetett itt soknyelvű keverékben örmény és
zsidó, román és rutén sok templomot építve és a másik felekezet példáját míndig
kitanulva. Négy püspöksége is volt egyszerre bent a városban a két háború között,
amíg a püspökségeket meg nem irtogatták. A katolíkus most vákál, a két görög
szertartású egybeolvadt, a református újra él s van még baptista püspöke is a vá
rosnak a sok templomú neológ és ortodox zsidó hitközségek mellett. De a szörnyű

vérveszteségtől ősi hitéhez vísszamenekülő zsidóság fölkérte a neológokat, hogy ne
különködjenek s végezzék istentiszteleteiket a velencei Duomohoz hasonló nagy
templomukban úgy, hogy az ortodox híveket ne sértsék újításaikkal. Várad, mezít
lábas emlék. Feledhetném-e, hányfajta hitvallásból, nemzeti berzenkedésből és
megértésből. dialógusból és összebékélésből tevődött össze orcád? Hogy elindítottad
Pázmányt, majd Sziglígetít, márnort és gyötrődő szerelmeket ajándékoztál Adynak
és Juhász Gyulának, akik a hajdan itt kóborgó Janus Pannonius emlékét nem tud
ták filozopter mödon újra emlézní, hanem új csapás vágtak nyelvünknek és öntu
datunknak. S bennük egy új váradi renaissance parazsa izzott.

Ady Endre 1914 nyarán a Huszadik Század reform-találkozóján épp Jászi Osz
kárral ágált itt a püspökség] hatalmat is elérő szabadgondolkodó és szabadkőműves

polgárok előtt, amikor a szarajevói bomba Ferenc Ferdinándot megölte és a te-
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nyárnyí .,nem ártatlan vér" mégis vérfolyammá. vértengerré, vérőceánná amőbáso..
dott. Halálos pontosan emlékszem erre a fülledt vasárnap délutánra és estére, mikor
a hír Váradra befutott. Arra emlékszem, hogy egyszerre homályosabban égtek a
nemrég fölszerelt ívlámpák a korzó fölött, és a korcsmákban elfogyott a szódavíz,
mert egyik szomszédunk cselédkéje - formás süldőcske leány - lihegve jött, hogy
náluk kártyaparti van, de sehol sem kapni szódavízet, adjunk hát kölcsön néhány
üveggel. Számomra, és milliók meg milliók számára: ezzel kezdődött meg a háború,
amelynek vége oly nehezen akar szakadni. S csak másikba ne torkollion a népek
közöttí "örök megértés hijján." A Huszadik Század (lehetünk-e büszkék e névre?)
váradi találkozója után egy revolverdörrenés visszhangjával kényes fülükben, Ady
és Jászi borús jövőt sejtve sietett vissza a hírek tágöblűbb forrásához a fővárosba.

Várad csak az ifjabbik királyok idején volt második fővárosa az országnak. A fő

város ekkor már a szerencsétlenebbül kevert, de hál'Istennek kevert Budapest voln
Valószínűleg Pesten is halotthalványabban égtek már az éjféli lámpák s lehet, hogy
ott is kifogyott a szödavíz.

Vannak ilyen kipusztíthatatlan emlékek az ember életében. Nekem a gondtalan
gyermekkorból ez a forduló vasárnap ma is úgy él emlékezetemben, mint egy mít
sem sejtő arának a vágyva várt és rettegett nászéjszaka, vagy fiúnak az első be
teljesült és keserű kaland. Emlékezni szokás az ilyesmire. Én századunk menetével
vagy tragikus sorsával jegyződtem el, ez volt a nászéjszakám. És e fölött a tragédia
fölött kezdett vigasztaló angyalom lenni Dosztojevszkij, aki mindent megért az
akasztófától az apaságig, a hitetlenségtől Istenig.

De nekem még csak a nyári vasárnap napfénye villogott a Lukács György utca
gesztenyefáinak dús lombjai fölött Nagyváradon, úgy emlékszem, még rövid nadrá
gos koromban. Hisz négy-ötéves korunkig akkoriban még szoknyában jártunk mi
fiúgyermekek s a szoknya, nadrág, hosszúnadrág váltás mínd egy-egy nevezetes
stácíö voLt. Mai gyermekeknek más váltásaik lesznek és vannak, nem kevésbé ke
servesek. A világot csak odaátról lehet megváltani. itt a földön egyforma törvények
igazítják, hogy míndenki egyforma próba alatt viselje, ami sokszor, úgy tűnik, elvi
selhetetlen. Fiatalságunk a példa rá, hogy ők sem érzik kényelmesebben magukat
mai sorsukban, mínt mi a miénkben éreztük. Úgy látszik, örök a törvény, hogy az
igényesebbek elvágyakozzanak,

Nodehát 1914, jún ... A nap minden mozdulata él, Az ablakokat, ha meg le
hetne még keresni a régi házakat a Lukács György utcában Váradon, ma is meg
tudnám mutogatní, Kikönyöklő, vénülő. jobb középosztálybeli, sőt horríbile dictu
Ieszegényedett és várooba szorult dzsentrilányokkal beszélgettem mindenre kíváncsi
éhemben vasárnap délutáni kölcsönös unalmunkban a hosszú utca sorát bóklászva.
És a hervadozní kezdő aggszűzele ablakukból kikönyökölve az ébredezni kezdő kis
fiú életrnohóságát is derengető napsugárnak érezve bőrükön - az unalom sok mín
denre ráviszi az embert - nekem, a tizenegyéves tacskónak ablakból kíbeszélve
elfecsegték, hogy már hetek-hónapok óta vöröskeresztes tanfolyamra járnak, kötő

zést, seb-fertőtlenítést tanulva. Igaz, a Balkán-háborúk már ébresztgették új rém
ségekre a békés Európát. Igaz, sok minden igaz, pláne amit eltitkolnak. De valahol
-előkészitették, és sehogyan sem volt vétlen az a háború, ami gyermekvilágom pa
radicsomába mindent megzavaró sátánként besurrant és mindent összezavart. Os
állati körmeivel pedig olyan függönyöket és lepleket hasogatott szét, amik mögött
akkori tudatom szerint idill volt csak, s az ádáz körmök hasítékán át megláttam
a kárpitok mögött mindig tátongó poklot.

A hamarosan kitörő és rákosan egyre szélesebb területekre burjánzó háború
ellen önvédekezésből narkotikumhoz menekültem. A szeszt utáltam, - legfeljebb
pezsgő, édes likőr ment le a torkornon - LSD és Marihuana még nem volt, 
különben biztosan ebbe vetettem volna kínoktól könnyebbülésern esélyét - maradt
a Fellner és Heirner építette, bécsi míntáiú váradi színház a Bérner kanonoktól
ajándékozott téren. Mert Váradon különbözö kanonokok akadtak. Volt, aki luxusvil
lának illő házat épített a szeretőjének a rossz nyelvek szerint. Allítólag a Lukács
György utca egy-két igen szép háza ilyen rokonleánykák számára épült, akik aztán
fikuszaik, filodendronaik, kliviáik és begóníáík fülledt levegőjében sorra elhervad
tak. De voltak igazi cölibátus-hű kanonokok is, akik szegényházakat. árvaházakat
építettek. A Bérner kanonoktól ajándékozott téren meg pláne színház is épült Fellner
és Heirner monarchíaszerte ismert sablonja szerint, habár volt már egy kevésbé
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fűthető színház a Rhédey palota udvarán, azaz parkjában. ahová szintén befért hét
nyolcszáz ember. De a Bérner-tért kőszínház épp a háború előtti években élte fény
korát. Volt itt Ady Endre és Juhász Gyula ősbemutató, vitát keltettek a helybeli
lapokban a Bíró, Bródy, Thury, Földes társadalmi darabok és katonadrámák. A
kicsíny emberszabású Nagyvárad legnyüzsgöbb közepéri könyökölt ki a térre a gö
rögösen könnyed színházacska, amely mintha Offenbach szellemének könnyedségé
re lett volna építve. Úgy lebegett a tér fölött, olyan szépívűen, mint a győzedel
mes Niké szobra lebeghetett Athén templomkoszorúzta ormai fölött. Várad, a léha
város lerótta időnként adóját a klasszikusoknak. Madách, Szof'oklész, Shakespeare,
Rostand mellett is mindig sikerdarabok voltak. De a színház kasszamegtöltő fő von
zóereje az operett volt. És a főhercegi és bácskai származású huszártisztektől párt
fogolt, öltöztetett és kucséroztatott primadonnáktól és szubrettektől nagyhírű szín
ház bírt földi síkon a legjobban ellent állni a háborús besötétedésnek. Zsengébb
koromban még csak a szombat és vasárnap délutáni előadásokra merészkedtem el
- akkor nem jártak a köznéphez illő mulatságokra a mindíg elegáns páholybérlő

paptanáraim. De később sokszor szemeztünk egymással a páholysorole enyhén hajló
karéj ából s nekem sohasem volt engedélyern. mert a színház karmestere, nővéreim

zenetanárja csak délután telefonált, hogy van egy félárú páholya. Hát így élveztem
páholyból a Sybillt, vagy a Cigányprírnásn Másnap megszólítottak, vagy óra alatt
raportaztattak paptanáraim az engedélynélküli kiruccanásért - voltak még ilyen
ósdi maradványok az igazán haladó papgimnáziumban is - de megvigasztaltam
őket, hogy ha bennük nem tett kárt az előadás frívclsága, bennem, a reformá
tusban még kevésbé. A premontrei kanonokok éppen nagyúri helyzetük miatt
voltak a legjobb tanerők. Anyagi helyzetük megengedte nekik, hogy nyaranta, ki
nek hogy tetszik, Norvégia Ijordjait, a Szahara embertelepüléseit, vagy akár Ti
bet alacsonyabb régióit látogassák meg. A provinciális Magyarországon s annak
akkor legforróbb haladásvágytól űzött Váradján ők igazán nem kicsinyeskedtek
nevelt jeik színházba járása ügyében. Legfeljebb bizonyos öröklött tanugyí rendeletek
laza betartását igényelték félkézzel. Ami nagyobbvonalúság bennem akadt későbbi

életemben, tőlük örököltem s örökre hálás vagyok nekik. Épp olyan kultúrmísz
sziót teljesítettek a zsíros 'I'íszántúlon, mínt Ady, Jászi Oszkár vagy a helybeli
jogakadémia tanára: Agoston Péter.

A katolíkus főgimnázium növendékeinele kétharmada zsidó, görögkeleti ro
mán, vagy protestáns volt. Sohasern láttam-tapasztaltam nyolc hosszú év alatt,
hogy nem ugyanazt az elbánást gyakorolták volna velük szemben, mint a velük
egy hiten levőkkel. Mikor 1913-ban, első gimnazista koromban engedélyt kértem,
hogy református létemre a katolikus hittant is tanulhassam, fölényesen csak annyit
mondtak: "csak: azt ne hidd, hogy ezért akármiben is jobb jegyet kapsz nálunk.
Annál szigorúbban fogunk megítélni." Valóban a koldus Magyarországon akkori
ban sokan mírneltek egyházhűséget. tizennégy éves korukban kispapoknak álltak.
hogy: a gazdag egyház nevelje föl őket, aztán az érettségi után szabad volt a vá
sár, lett kiből-kiből az, amire vágyai, ösztöne, jó vagy balsorsa vezenyelte. Ha
emberileg érthető külőnben tanultság-kdlátástalanságú szegénygyerekek eme csa
ládi cselszövése, nekem más volt a helyzetem.

Ezenfelül pedig a váradi újságok - hat is megjelent naponta egyidőben 
rnínd kis vidéki nyomdák munkával való ellátottságára épültek. Apám pedig ipar
főfelügyelői tisztében e nyomdák és újságok fölött is bizonyos patronátussal bírt.
Az újságok hasábjain bizonyelverték volna a port azon a paptanáron, aki épp
a Possonyí iparfelügyelő fiát vexálja. Ebben a szabadkőműves városban tehát a
szólásszabadságot uralta katolikus és zsidó, görög pópa - bár utolsó sorban 
református lelkész egyaránt. Ez legföljebb elnézte, hogy én a katolikus hittan óra
rendbe iktatott (reggel 8-g-ig tartó) tanulmányait tüntetern ki jelenlétemmel s
nem a Tisza-ház udvarán délutánonta egy protestánsul szomorú Bocskay kép alatt
a katolíkus egyház ott akkor szokásban lévögyalázását. Azóta mínd a kettővel

megbékültem. De ifjú szívem óraingája magnesesen mindig az ősi egyház tradí
elói felé lejtett. Ott pedig hittanból míndig a legelső voltam, bár bizonyítvá
nyomba nem írhatták be a jegyeket.

Lehettem tehát szemtelen. Finoman, igazi premontrei növendékként voltam
az. Bevallottam, hogy a nyomasztó háború, a vérpocséklás undora elől kell me
nekülnöm ezekkel a kis rövid színhází mámorokkal és kikapcsolódásokkal, hogy
még a Suppé-, Offenbach-, Jacobi-melódták is, bármily rövid kis enyhületet hozan-
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-dók, az egyetemes rosszérzet, a honi malaise majdnem. szíbéríaí fegyencbilíncseí
ból, számomra olyanok, mint a légszomjban szenvedönek a vastüdő.

Ezek a világot járt fehér reverendás papok - apám helyett apáírn, szígorukban
is emberségesen - valahogy mégis megértették, hogy ezzel a fiúval valami baj
van, hogy kézbe kell venni, másképp kell vele bánni, mint az átlagsuhanccal.
Könyvtárrendezést bíztak rám, hogy kábítson a sok ismeretlenség, ami a könyv
címkékből felém tátongott, kerülő utakon talán ők irányítgattak Dosztojevszkij
felé is. Aiszküloszt, Szofoklészt, Euripídészt olvastattak velem - Arisztofanész
úgyis kamaszmalacságnak számított, olvastam falva - meg Madáchot. A kon
vencionális családi könyvtárat, száztíz kötet Jókai díszkiadást. hat-hat kötet Pe
tőfit és Aranyt, a keserű édes, akkor még nem egészen kiízlelt Mikszáthot, sót
még Gárdonyít és Herczeg Ferencet is kivégeztem. A Jules Verne-köteteket már
csak cserére használtam, de May Károlyig sohasem süllyedtern és a légszomj, a
színház-szomj, a háborúblanság-szom] mellett egyre dühödtebb olvasási inger vett
rajtam erőt. Menekülni, menekülní egy méltóbb világbal

Ekkoriban történt, még a kézírással készült akták idején, hogy a Kereskedel
mi minisztériumból, ahová apám iparfelügyelősége is tartozott, leírtak, hogy nem
érnek rá hieroglífákat fejtegetni. Apám mindig kézzel írta a saját hámban tartott
hivatal aktáit.' Pokoli rossz írással, gyorsírásezerűen s félig elharapott szavak
kal. A minlsztéríum nagylelkűen státust is alkotott egy gépírónő számára, mert az
ipari fölmentések mind apám javaslatai szerint történtek és a munka a háború
alatt fölszaporodott a kis két és félszobás hivatalban. Apám a nagycsaládos, józan
életű munkások mentesítését tartotta fontosnak és egy-egy ilyen ügy indokolása
sok papírba és tintába került. Házunkba pedig egy cseppet sem szépecske, kopott
kis gépírókisasszony került Várad szegénynegyedéből. a Körösön túli ÚjvárosbóL
Én pedig könyvéhségemben fölfedeztem, hogya gépíró verebecske egy kétkötetes
regényt tart a fiókjábari: Dosztojevszki] Félkegyelműjét. Ezt pedig nekem ösztön
szerűleg olvasnom kellett.

Igenám, de váradi házunk afféle tiszántúli osztott ház volt. Egyik oldalon a
tágasabb részben a családi otthon, a kisebb fertályban pedig az iroda. A két
részt nagy vaskapu választotta el, amely míndig zárva volt és mínden hivatali
vagy magánlátogatás rézcsengettyűzésére rohanni kellett valakinek, eltolni a ri g
lit és beereszteni a csöngettyűzőt. Ebbe a félig elvarázsolt, magányosságrá ítélt
házba került a sápadt kis gépírónő, vele a Félkegyelmű, ami első pillantásra vá
gyat ébresztett bennem, míkor a verebecske beléptemkor a fiókjába rejtette. Fi
ókja kulcsra járt, de a mí fiókunk volt és nem volt nehéz a testvérkulcsot meg
lelnem. Hogy a könyvhöz férhessek, éjszakánkint. mikor már elcsendesült a ház
s mindenki az igazak álmát aludta, tolvaj lámpát gyújtottam tehát, elemes zseb
lámpát, előbb magamhoz véve az összes kulesot, ami az expedícióhoz szűksé

geltetett. A fiók kulcsa állandóan nálam volt, az iroda előszóbájának és nagy
szobáiának kulcsát apám munkája végeztével mindig a mí hátsó előszobánk kulcs
tartójára akasztotta. Almot színleltem tízig. tizenegyig, amíg apám szomszéd szo
bából jövő hortyogása biztonságot nem ígért. Ha meg kiszállásori volt, korábban
is indulhattam. Anyámtól nem kellett tartanom, ha rajta is kap a könyvorzáson,
Legkésőbb éjfél előtt valamivel megindultam mezítláb, hálóingben az irodafer
tály felé. Nem volt nyár. nyirkosságra, sőt talpégető fagyoss-ágokra is emlékszem.
Apám a fürdőszobát az irodája mellé építette, vérmességében sokszor kellett tu
solnia, én pedig unván a fürdés utáni ceremóníákat, papucsba búvást, letörütközést.
már kis gyerek koromtól havas udvaron át mezítláb rohantam lakásunk jól fűtött

gyerekszobájába. Edzett voltam testileg. De lelkileg ezután kezdtem edzeni ma
gamat.

Dosztojevszij-emlékem talán össze is forrott ezzel a belül-hevült, nyirkos
talpégető fagyossággal, utána a megtalált ágy melegével és a lélek fűtőanyagával,

az igazalll kimondott igével. Mert előbb csak belé köstolni akartam az irodafiók
ba rejtett könyvbe. Belekóstoltam.

És azután mínden éjjel, még ha másnap pirulnom is kellett az iskolai elké
sések miatt - vagy nekifognom ép vagy menthető fogaim kíhúzásának, - a
Félkegvelműt olvasnom kellett. A magát egészen kegyelemtelenné-vaduló világban
egy "félkegyelmű" már a félörökség vísszanyerését jelentette.

A foghúzáshoz elígazítóul megjegyzem, hogy míután már mínden mértéket
túllépő reggeli késéseím és elsőóra mulasztásaim - kivéve a nem kötelező, reg-
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gel nyolckor kezdődő hittanórákat - a liberális premontrei gimnáziumban is né
mi berzenkedést keltettek, rájöttern a trükkre, hogyan szabadulhassak a korholá
soktól. Egy frissen húzott foggal és a hozzátartozó esetleges szájkítátással doku
mentált operatív eljárás szárialmában fürödve mindig igazolni lehetett az elmu
lasztott, bár csak elkésett első órát. Spitzer fogorvos úrnál, ahová családilag jár
tunk, reggel negyedkilenc tájt sohasern volt várakozás. Kilencre megszerezhettern
az igazoló fogagyarat és ezt a rnesterséget különösen akkor kezdtem űzni, mikor
rájöttem, hogy csak az injekcióval való foghúzás hagy hátra fájdalmakat és duz
zadalrnakat, tehát injekció nélkül kell az agyarat kirántatni és akkor vígan tölt
hetem napomat az iskolában annyi világjárt premontrei tanár között, akik egyre
tágabb és tágabb kapukat nyitogattak számomra a nagyvilág felé.

Spítzer fogorvos rendelője éppen a helybeli orsolyita zárda betegszobájával
szemben állott, úgy az első emeleten és az ott lábadozó kislányok azzal szórakoz
tak, hogy a foghúzó székbe préselt, rémült arcú pasíkon pukkadozzanak. Az iga
zán városias Várad szűk főutcáján ehhez nem kellett messzelátó, A kislányok az
ablakhoz nyomták orrukat, víhogtak, lökdösték egymást és nézték a foghúzási ki
végzést, hogyan szenved a páciens. Rajtam is pukkadoztak, pedig nem is voltam
rémült. Legfeljebb velük egykorú, ami zárdába zárt lányok számára untig elég az
érdeklődésre, még ha nem is szenved olyan nagyon az a foghúzott páciens. Az
éjszakai Dosztojevszkij-bacchanáliák és a reggeli imitt-amotti foghúzások tehát
folytatódtak.

A háborús, rossz papírra nyomott, Révai klasszikus regénytárához csak szel
lemileg illeszkedő "Félkegyelmű" tehát mindennapi mezítlábas kalandok után jó
néhány hétig az ágyamba vándorolt. Nem bírtam letenni, visszalopni a helyére
hajnali három-négyig, míkor már igazán illett kakasok kukorékolása közben meg
érdemelt alvásnak adnom a fejemet. És valahogy ebben az éjszakai Don Quijo
te-harcban vérembe ivódott az igazság, a szegények szeretete, a bűnösök szívem
re ölelése, és az az emberi részvét, amiről Pavlov professzor azt vallotta levelé
ben menyasszonyának, hogy ők sem eléggé tökéletesek ebben. Ki tökéletes azokon
kívül, akik el tudják hitetni magukkal, hogy tökéletesek. A vizsga tökéletlensé
günk belátásában és bevallásában áll. Dosztojevszkij tudta ezt. És Pavlov is tud
ta, mínden tudása ellenére, mert élete végé-g minden reggel egy neki restaurált
templom felülvilágításos homályában érintkezni vágyott a csak sejtett végtelennel.

És mít tudtam én akkor, az orosz zseni előtti kábult és megszállott hódola
tomban, hogy később Einstein azt mondta: "Gausstól sem tanultam annyit, mínt
Dosztojevszkíjtől".

Miért vázoltam a "léha város", Nagyvárad operett- és szép nő kultuszát? Mert
ebből az álkábulatból kellett Dosztojevszkijig fölkapaszkodnom. Egy suhanc életé
ben elég rekord ez is.

A kamaszmohóság kalóz útkeresésében, mezítlábas éjféli zarándoklatok után
Mískin herceg legmélyebb Dosztojevszkij élményt hurcoló látomása, a kivégzés
feledhetetlen jelenete igazított el aztán végsőképpen:

"Azután, míkor elbúcsúzott társaitól, elkövetkezett az a két perc, amelyet ar
ra szánt, hogy magára gondoljon, előre tudta, mít fog gondolni: szerette volna rní
nél hamarább és minél világosabban elképzelni, hogy s mint lesz ezután. Most
még él, de három perc múlva már csak valami lesz, illetve valaki vagy valami 
de ki és mi? És hol lesz? Elhatározta, hogy míndezt tisztázza két perc alatt! A
közelben volt egy templom és a szentegyház tornya, aranyozott teteje tündöklött
a ragyogó napfényben. Emlékezett arra, hogy roppant makacsul nézte a tetőt,

meg a róla visszaverődő, szikrázó napsugarakat. Nem tudott elszakadni ezektől

a sugaraktól. Úgy tetszett, ezek a sugarak az ő új természete, és három perc múl
va valahogy egybeolvad velük ... Borzalmas volt a bizonytalanság, meg az undo
rodás ettől az új valamitől, ami majd lesz, sőt míndjárt bekövetkezik ... ez alatt
az idő alatt semmi sem volt számomra súlyosabb, mint az állandó gondolat: "Mi
lenne, ha nem halnék meg? Mí lenne, ha visszanyerném az életet? Micsoda vég
telenség?"

S talán magam is azt kerestem a téli, fagyos, mezítlábas váradi éjszakákon át
zarándokolva s a lángész észveszejtő mélységei fölé hajolva:

"Micsoda végtelenség?"
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FALU TAMÁS VERSEI

Egy hang

Futam voltam avilágorgonán,
rövidke futam, még az sem talán.

Egy hang csupán a billentyű akLtt,
kit eltüntet egy futó pillanat.

A csilkLgak égő kottafejek,
közöttük is majd csak egy hang leszek.

Egy csillagról másikra hangzom át,
hogy megtaláljam a harmóniát.

Ssínhás

Út ",étle

Aki az út végére ér,
abban lassan kering a vér,
reszket a kéz, roggyan a láb,
a lépés egyre tétovább.

Este az eget kémleli,
csilkLgak 'Üzennek neki,
s mert a földön annyi a vész,
már nappal is az égre néz.

Jött vén ekhós szekérrel.
hozta a színpadot.
játszott komédiákat,
belöZe jókedv áradt,
s szabadjegyet adott.

Játszott, mikor kívántam,
játszott ő szűntelen,

űltem az első sorban,
ha neki én tapsoltam,
6 is tapsolt nekem.

Majd szedte sátorfáját,
kocsizott messze el,
nincs már nekem szfnházam,
az élet már én nálam,
csak vendégszerepel.

Éhes ",oltam

Éhes voltam jóra, szépre,
szomjas voltam szeretE!tre,
bejártam a fél világot
tápszel"eimet keresve.

Étvággyal és szomjúsággal
barangoltam a világon
és megevett az éhségem,
s megivott a szomjúságom.

Nem jó ",onatra ültem

Nem jó vonatm ültem,
idegen sínen vágtat .
idegen tájakon át
visz idegen világnak.

Egy messze állomáson
elmaradt a poggyászom,
meqszokott sok holmimból
nincs velem, csak agyászom.

Hallom jövendölését
a szédült kerekeknek:
Örökké kell utaznod
és sosem érkezel meg.

Sóhaj

Tenger vagyok és nincs hajóm,
hajó vagyok s nincs kikötőm,

égbolt vagyok s nincs csillagom,
pedig már este, este lőn.

Fészek vagyok s nincs madaram,
madár vagyok s nincs énekem,
vándor, ki utat nem talál,
s az út vagyok, mely végtelen.

Sokan meghaltak

Sokan meghaltak én helyettem,
s mindenki helyett, ki ma él.
Élünk gondtakLn kényelemben,
nem üldöz a h,alálveszély.

Mi nemcsak a magunkét éljük,
hanem sok halott életét,
akik elestek mi helyettünk
csatatereken szerteszét.

Hatványozódva kell hogy éljünk,
mert életünk nem egyszeres"
de gyűlölni egy helyett gyűlölj,

s legalább száz helyett szetess.
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A VIGILIA
GALÉRIÁJA

ANNA MARGIT IKONJAI

A kelet-európai művészetben ter
mészetes módon sarjadt ki a rendel
tetésszerű folklór elvírágzásából vagy
másodvirágzásából valamiféle expresszi
onizmus, s ez nagy ajándék. Mutatja
a műfajkereszteződések vitalitását is,
mely képes táplálni, íhletní, feldúsítani
a nála sokszor különb folytatást s mu
tatja magának a folytatásnak külső

belső indításokkal. motívumokkal való
szerenesés eggyéforrását, vállalását. Az
expresszionista irányzatnak - ha ezt
az elkötelező jelölést meg óhajtjuk tar
tani, - elágazásaí területen kívül is
lebegnek, egyaránt érín tik az eget és
a földet. Chagallal például a "röpÜ
lések", témák, lengedezések, ábrándok
és álmok, poétikus és drámai módon
visszataláltak, vísszakalandoztak a szü
lőtöldre, az elhagyott, kínzó emlékek
kel megtelt, Ősi és közvetlen történelmi
múltba is.

Anna Margit festőművésznókorszakai
ból, az első Ennst-múzeumbeli és KUT
kiállításokon való szerepléseí közül, ki
emelkedő adat ugyanis, hogy 1937-ben
férjével, Amos Imre festőművésszel

Párizsban járt s megismerkedett Cha
gallal. Chagall akkortájt idÓTendbelUeg
majdnem kétszerte frissebben viszonyul
hatott a múltbeli motívumokhoz és tartal
makhoz, mint amennyi idő eltelt Anna
Margitnak az Európai Iskola 1948-as
kiállításán való szereplésétől az 1968
as gyűjteményes kiállttásáíg, mely kor
szak alatt s azóta is különös Idiómájű

"szakrális" művészete beért. Olajfest
mény-ikonjait már nem izgatott-óvato-
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san manípuláló, az eredményekkel in
tellektualiter megelégedő inspiráció hoz
za létre: emlékeiből épülnek össze mély
séges tudatílag, a gyermekkor tanyasi
élményeiből, a csöppnyi iskolák kará
csonyi aurea Legendáiból. Érezhető, ki
tapintható, hogyaképelemek nem tar
talmukban, nem hit- vagy érzelembeli
viaskodásban kerültek össze, hanem
mínden ragyogásukkal egyenesen a vi
zuális szemléletbe röppentek át. Az an
gyalok, szentek, allegorikus figurák (az
"Életfá"-n, "Kiskálvárián"-n) meseszár
nyakat kaptak, hasonlóvá váltak a
weszttáliaí Edgard Tytgat meghökkentő

"Inspiráció"-jához s inkább a témától
való elhajlásukban, míntsem ikonográ
fiai megközelítésükben új rügyet haj
tottak ezen az izgalmas irányzaton.

Alkotási "szakrális" területen inkább
profanizálnak. Élet- és alkotásigénylése
dús, expresszíonísztikusan rikoltó szí
Illeivel míntha népi ütős vagy raffinált
preklasszikus hangszereken játszana:
csemballó-barnák, cítera-zöldek, suta
vörösek és túlcsorduló bíbor jelzik a
skála archaíkumát, artisztikus rövídsé
gét és tömörségét. Példának a "Bíbor
ikon". A háttér halott vöröséből barna
arccal Válik ki a zord arcú, bálvány
fejű Madonna, mínt egy perui eső-is

tennő, bíbor-karjai, sáfránysárga éksze
rének meseköveí, a két odaillesztett kis
piros rózsa Iolklorísztíkusan intimizál
ják a látványt. Mintha az ikonművé

szet sokévszázados balzsamfáján, a
méltóságteljes moszkvaí Odígttriák fön
séges portréí mellett, az egykori tábla
képek fára, bőrre, fémre száradt bo
rókabarnáí mellett tűzbe borultak vol
na ezek a szeritkép-csokrok ...

A "Függönyös Madonna", a "Szent
endrel Madonna" napégette arcukkal.
rikító színű plasztikcsokrokkal. kis ál
lótükör-hátterükkel friss népiességet
idéznek: az augusztus tizenkilencedikí
leólótánc díszeit, virágfüzéreít, a börzsö
nyi hegyek alatt meghúzódó nógrádi
falvak, Diósjenő, rejtett, elszórt, elko
pott népművészetí relikviáit: az "ülő-
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Madonna" fehér arca maga a döbbe
net, az érzelem csak ilyen mereven
messzíről, íkonografíkus szűkszavúság

gal járja át a képeket. Anna Margit al
kotásai elhárítanak maguktól míndan
közeledést, mínden faggatást : mond
juk-e, hogy éppen azért valóban ikonok?

Oldalági ikonok. Két "Szent Család"
című olajfestménye példázza, hogyan
látja ő már a "civil" családi hármas
ban a "szentet", hogyan bujkálnak kép
zeletében minduntalan, ha nem is há
borgatják, a kategorikus párhuzamok,
legendák, tanítások, hallomások. félfül
lel hallott dogmák; míntha vizuális tar
tozékaí, alépítményei lennének művé

szetének, melybe bele kell építenie a
csontvázat, az egésznek a tengelvét.

A drámát itt látjuk. A megoldások
sírnának. egyértelműnek mutatkoznák, a
műtají kijelöléssal nincs baí, Az "An
gyali Üdvözletek" (3) beszűkült mére
teikkel: kis polgári szoba, tengerzöld
háttérrel, az üres széken egy szál fehér
rózsával, a leülönös angyal, ki félig
strucclábon áll, félig röpül, mínden
kép egy-egy örvendetes-fájó rigmus:
költészet, tudatalatti vágy, vizuális biz
tonság a tematikus bizonytalanság
ban. .. Képre kerül maga a falusi is
kola is: a varíú-szárnyú angyal, man
darinsárga ruhában, úgy tipeg végig a
havon, ahogy az iskolásgyerekek mehet
tek libasorban hajnalonta, míkor még
fent ragyogott az égen a fehér hold ...
Anna Margit nem konfliktusokból gyúr
ja át a témát s nem is olyan drámai
rnélyről, ahogy Chagallnak rémlett fel
a vityebszki "Angyal bukása" (1923
1947), - vagy a szerit "Harlekin csa
lád", behavazott házakkal, s minden
további emléke, - őt csak könnyedén
futja át valami borzongás, havas, tisz
ta, érintetlen emlékeket érint, melye
ket nem mer "kicsomagolni", felbon
tani: olyan, míntha a figurák kabát
jára, jelmezére adna angyalszárnyakat.
sapkára a koronát, szűk, bevarrott
rongybábu-kezekbe tenné a jogart ...

"Szentképeinek" sorozata csupa fes
tői derű: a "Jó Pásztor" mandorlával,
kankalinsárga cirádáíval, a "Szentkép"
fehér csipkeszegélyével valóban a
XVII-XVIII. századi olasz szentképek
"divatját" idézik, amikor kézműves

dgyekezattel, gondos akvarell- és gou
ache technikával, selyemre, pergament
re festették a kedvelt jeleneteket s
szalmadísszel. lombfűrész-kerettel, pa
pírcsipkével fonták körül. "Kerestem
ilyen szentképeket, de Rómában sem
találtam ...", jegyzi meg Anna Margit.
Szarencsére. Emlékeit - s ezek újból a
"kívülálló" gyermekkor édes, édes em
lékei voltak, egy különben csapások
kal s feladatokkal megterhelt élet ele
jén, - visszaidézte tehát, felnagyítot
ta, mintha ezzel a tartalmat, a drámát
is felkavarta volna bennük. Amit ok
vetlen akart és elért, az a kiragyogó,
erőteljes piktúravilág lett, melybe visz
szahívni, életre kelteni a látszólagos
konfliktusokon kívül eső témákat, az
érzelmeket nem felbolygató, szinte pasz
szív vonatkozásokat. ujj heggyel idézni
ikonografíkus tartalmakat, - művésze
tét átcsúsztatta az expresszionizmus
legszélső peremére. Nem áll jogunkban
számonkérní, milyen utakon éri el s
milyen problémákkal keríti körül egy
egy művészélet azt az oázíst, mely
egyben művészetét is jelenti? Milyen
fokig oázis ez, - mílyen fokig re
vokácíó, feléledése és jelentkezése a
tudatalattínak, vagy csak friss, de mély
séges harmóniák magával az élettel,
életigénylésű akciók?.. Anna Margit
alkotásainak szentképes, "művirágcsok

ros", éremjelenetes keretein belül mint
ha behegedt sebek, borzongatóari édes
visszaemlékezések, a természetben új
ra megtalált ízek törnének fel s cs0

bognának ebben az édeni-népi oázis
ban, ahonnan szárnyukra eresztette az
egykori európai iskola enigmatikus, kal
ligrafikus, felröppenő kis csodáit ...

BOZÚKY MARIA
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Az utóbbi hetekben némi mozgás támadt a magyar katolikus egyházoon. Cik~

kek, tanulmányok jelentek meg, fölkeltve - talán nem túlzás: fölkavaroo - pa
pok és világiak érdeklődését, A kzpokhoz, ahol az írások megjelentek, és a Vi
giliához is (ezek az irások nem ott jelentek meg), papoktól és világiaktól szdrnos hoz
zászólás érkezett, okos és okt,alan, érdekes és érdektelen, higgadtan épitő és szen
vedélyesen hadakozó levelek; már ahogyan ez ilyenkor lenni szokott. S mint
ahogyan ez ilyenkor lenni szokott, ezt a váratlanUL támadt mozgást, annak tar
talmát és jellegét ,egyesek - hazai és külföldi olvasók és kommentátorok - fél
"eértették, mások - nem kutatom, jóindulattal vagy rosszindulaUal-e - félre
magy·arázták. Ezért érzem szükségesnek, hogy - noha eredetileg csak negyed
évenkint szándékoztam egy-egy szerkesztői levelet irni - valamilyen formában
megpróbáljam tő/'em telhetőleg tisztázni minden olvasónk, hazaiak és küwrszágiak
előtt azt, ami történt és történik: mind a tényeket, mind a szándékokat, mind
a várható és remélhető, sőt már ki is bontakozó folytatást.

Lássuk először a tényeket. A Teológia szeptemberi számában jelent meg a
mozgást elindító írás: Nyíri Tamás "Hogyan él a magyar papság?" című Cikke.
T'ermész;etesen ugyanilyen jogon, és ha a más társadalmi körülmények közötti
más eWjellel is, pontosabban más előjelU végeredményekkel föl lehetne tenni a
"hogyan él a spanyol, az obasz, a brazil, a portugál, stb. papság?" kérdést is;
nem hiszem, hogy a válasz döntően más lenne: mindenütt a világon égő és ége
tő kérdés a papi életforma bizonyos "válsága", vonzóerejének statisztikákban le
mérhető csökkenése, s nem utolsósorban a papság helyzete, mag'atartása, alkal
mazkodás,a az így vagy úgy, de mindJenképpen szekularizált vagy szekularizálódó
világban. De nekünk nyilvánvalóan elsősorban nem a más, hanem a magunk fe
je fáj. Ezért kérdezi a cím kérdő mondata: "Hogyan él a magyar papság?"

Erről sokat beszéltünk a mi szerkesztőségünkben is. Arról, hogy van miért föl
tenni a kérdést; hogy a látszólag sima felszín al.att valóban vannak megoldatl.an
ságok, feszültségek, és hogy ,eze1"ről mindig jobb beszélni, mintsem elhallgatni
őket; kerestük a megközelítés leghasznosabb és legcélszerűbb módjait. Nyíri Tamás
ci1,,/oe azonban mégsem a Vigiliában jelent meg, hanem a jelentősen kisebb pél
dányszámú és "internebb" jellegű Teológiában. Mégpedig a szerző elhatározásá
ból. A cikk ugyanis nem végsőkig kiérlelt igazságokat és nem minden mozzana
tukban abszolúte vitáthatatlan tényeket közölt, hanem elsősorban bizonyos, sta
tisztikai valószínűségű tényeken alapuló aggodalmakat és javaslatokat. Közös el
határozásunk szerint amolyan teszt-próba volt: hogyan reagál ezekre a
kérdésekre a magyar katolikus egyház, mind a papság, mind a világiak. Ebből a
reagálásból kívántUk volna kitapintani, hit,eles oollásszociológiai fölmérések hí
já.n, hogy mik a legaktuálisabb kérdések, milyen gondobatok érlelődnek a legbíz
4atóbban, milyen gyümölcsei teremnek főként a laikátusban a zsinati szellemiség
mk - tehát lényegében azt, hogy mit tehetűnk, mit kell tennünk, és amit teszünk.
azt hogyan kell tennünk. Ez a szépen - és azt hiszem. 'elég okosan és körülte
kintően kidolgozott - terv azonban, hogyan, hogyan nem, sajnos, meg·hiúsult.

Röviddel Nyíri Tamás cikloe után ugyanis, a hetvenezer példányos Oj Ember'
okt6ber 15-i námában II lapban megjele1lŐ cik1;,ek szokásos terjedelmét hatalma
san túlhaladó ws jebent meg: Cserháti József pécsi püspök "A magyar papság
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lelkiségének mérlege" című és "Nyíri Tamással együtt a kép t>eljességéért" al
cimü hozzász61ása. Ezzel - azt ,hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy sajnos - a Teo
lógiai Figyelő-rovatában "eldugott" - ismétlem, teszt-próbának szánt - cikk egy
szerre megkapta a magyar' katolikusságban lehetséges legnagyobb sajt6nyilvánossá
got, és az akarva-akaratl4nul mindig kissé "hivatalos" (vagy annak értelmez.ett) püs
pöki hozzász6lással azt a súlyt, amit eredetileg sem a szerző, sem az írasát közlő

szerkesztő nem szánt neki. Igy lett azu.tán egy ínkabb kísérlet jelLegű írásból (egy
tervezett munka legelső lépéséból, a terepfölckrítés első próbájából) máról hol
napra olyan világérd.ekesség, amit aztán, a tények és szándékok ismerete nélkül,
ki-ki úgy értelmezett, ahogyan akart, vagy - rosszabb esetben - ahogyan ér
dekei kivánták.

Ezek a tények; kissé hosszasabban ismertettem őket, hogy világosan lássunk.
Az egyház sehol sem a már megvalósult mennyek ország,a; földi intézmény min
denütt, történelmi zarándoklat a Cél felé, emberekkel, emberek vezetésével; az
emberek pedig nem tévedhetetlenek. Hibák, hiányok, nehézségek, "problémák"
nálunk épp úgy vannak, mint bárhol másutt a világban, ahol keresztény és ka
tolileus nép él és egyház létezik. Mi sem vagyunk kivételek. Amikor elérkezik az
ideje - és mincknnekelérkezik az ideje, csak okosan, türelem.mel, bizalommal,
jóakarattal ki kell várni - a problémákról lehet, és ha lehet, kell is beszélni.
Elérkezett az idejoe, tehát beszélünk róluk. Ebben nincs semmi rendkívüli. Ez ter
mészetes. Ez hasznos. Az már kevésbé természetes, és semmiképpen sem hasznos,
ha meginduló folyamatokba, problémák föltárásába és megoldási kfsérleteibe olya
nak szólnak bele, akik ezeket a problémákat nem ismerik, ezeket a nehézségeket
nem élték át, s a mindig meglévő történelmi próbákat nem jól-rosszul megállták,
hanem csak Isten tudja ,honnét és kinek drukkolva gibiceltek hozzá.

Nincs itt semmi kontestáci6, s'emmi földcsuszamlás, semmi forradalom. Mun
ka van, és ezt ·szeretnénk tiszt>ességgel elvégezni. Ki az, aki szántás közben nem
botlik? Aki nem lép, nem tehet téves lépéseket. De az lsten nem azért adta a
talentumot (és ez lehet egy történelmi helyzet vagy folyamat is), hogyelássuk,
1w.nem, hogy megforgaSSUk és tőlünk telhetőleg kamatoztassuk.

Hallottam vasárnap egy szép,elgondolkoztató szentbeszédet (és ez külország
ban sem mindennapi dolog); éppen ezekről a talentumokról szólt. Miért ásta el
az az egy a neki adott,at? Mert félt, mert tele volt előítéletekkel. Jogosakkal? Le
het, hogy jogosakkal. De a jogos előítéletek is azért vannak, hogy meghal4djuk
őket (űberwindung! - mondja a német, szép, tömör szóval), hogy bízzunk a Gaz
da ban, éppen mert szigorú és igazságos, és merjük vállalnia kamatoztatás koc
kázatát: a kűzdelmes szabadságot a páholyból ítélkezés helyett. Mert végül nem
azé lesz az érdem, aki a páholyban tapsol vagy fütyül, hanem azé, ,aki a szívét
lelkét beleadva végigjátssza ,a da-nabot. Ott, ahol a számára rendelt színpad áll;
azt a darabot, amelybe állították; és azokkal a partnerekkel, akik közé a Rende
zŐ állította.

Ennyit, sub rosa, barátsággal és nyiltan, a sz6t, illetve tényeket értés és ér
tetés nevében. Az egyház nem a levegőben lóg6 absztrakci6. A mi egyházunk itt
és most van; olyan lesz húsz, ötven, száz év múl'va, amilyenné mi itt és ma meg
alapozzuk. Ebben a szocíalizmusban, ezek között a föltételek 1cözött, ebben a tár
sadalmi-történelmi (és számunkra egyúttal kegyelmi) valóságban. Mások - ép
pen ebben a számunkban ,adunk hírt r61a - másként látják; mincknki a ma.ga
távlatai és problémái szerint. Mi a magunkéi szerint. Látjuk és éljük, nem elásva,
hanem forgatva a talentumot. De - hogy folytassam ezt a parabolísztikus ké
pes beszédet - nem idegen valutákban akarjuk kamatoztatni azt, amit megfor
gatunk. Akár tetszik ez a világ tőzsdéin, ahol annyiféle talentumot kamatoztat
nak, néha ágyúkra is, sajnos, akár nem tetszik; mert nekünk nem nekik kell el
számolnunk, nem a "világ fe;ecklmeinek", hanem a Gazdának, a Fejecklemnek, az
Úrnak, akit az evangéliumból ismerünk, és akivel nekünk itt és most kell talál
koznumk és másokat találkoztatnunk.
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Ami elkezdődött, az persze nem ált me g. Fo l yta tn i f ogjuk a munkát, nem hogy
zavarjunk, hanem, hogy épitsünk. Módunk van rá, hogy eredményeinkről és ter
.veinkről a hierarchiával is beszélgetést folytassunk; ezt a módot nem fogjuk ('1
.szalasztani , és ezzel a lehetőséggel nem fogunk visszaélni. A bajról nem azért ke ll
.beszélni , hogy beszél jenek róla, hanem hogy or vosolják, a/cik , aho'gy<1n csak tud
ják. Erről, azt hiszem, senkit sem k ell meggyőzni. A papság nehézségei (főként

adaptációs nehézségek); a hivő laikusok aktiv szerepe; az egyházi szolg1lat bizo
nyos mo zzanatainak modernizálása (papnet'elés, papi továbbképzés, stb.) : - mindez
m egindul, megindult, és annál szerencsésebben halad majd, minél kev ésbé zavar j ák
:olyanok , akik, mert nem velünk élnek, a mi dolgainkat i gazán meg sem ér thetik.

Ezért kérem, legvégül, hogy senki f elebarátunk a mi bőrünk árán ne akarjon
semmif éle pecsenyét megsütni; ezért k é"em, hogy aki a mi dolgainkról beszél ,
elóször ismerje is meg a mi dolgainkat, és érezze legalább olyan felelősnek magát
értük, mint m i, akik a dolgoka t j ól-rosszul 'csi ná l j u k ; ezér t kére m legeslegvégül,
hog y ne vá lasszon el bennünket egy mástó! a V ilág ügyeiben va ló ilyen vagy olyan
buzgólkodás (amely néha bi zony az integrista papi köntöst is magára ölti), hanem
i nká bb egyesi tsen a valóságos jó ügy szolgálatában, vagy legalább meg értésében,
rn.egér tésére törekvésben az a szeretet és kölcsönös alázatosság, amelyre éppen most
ad kii lönös példát nekünk a magát mindenkinél kisebbé, kisded csecsemővé, egé
szen egyszerűvé, 'egészen hatalomtalanná és egészen a test véTÜnkké alázó I sten,
akinek - a mindig újjászülető kicsiny Jézusnak - a nevében k ívánok minden
hazai és külhoni olvasónknak szíues szeretettel boldog, lelkiismeretben nyugodt,
szándékban tiszta karácsonyt és újeszt endőt.

A SZERKESZTO

l\Ienyhárt László: F a a kerítés m ög ött (tu s rajz)
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BEVEZETÉS

EGY ANKÉT ELÉ

Szerkesztőségünk az év elején elhatározta, hogya világ marxizmus és
kereszténység viszonyával foglalkozó gondolkodói közül azokat, akiktől ér
demleges válasz várható, megkéri, fejtsék ki röviden nézeteiket a keresz
ténység helyéről és jövőjéről a szocialista társadalmakban. A fölkérő levél
így szólt:

"A Vigiliának, a katolikus értelmiségiek havi folyóiratának célja, hogy
mind Magyarországon. mind másutt, közeli és távoli országokban előmoz

dítsa a kölcsönös megértés, a társadalmi haladás és a párbeszéd ügyét. Na
gyon fontosnak tartjuk, hogy az elméleti vagy ideológiai kérdések kölcsö
nös ismertetésén túl hivők és nem-hivők - azok, akiknek más és más hi
tük vagy nézeteik vannak - a tettek síkján találkozzanak, sőt segíthessenek
egymásnak, bár ugyanakkor világosan ismerik egymás fölfogását. E világ
méretű párbeszédnek egyik legfontosabb témája a kereszténység és a hit
jövője. A kérdés elmélyítésére és minél átfogóbb tárgyalására kérjük szí..
ves közreműködését.

Kérjük, írja meg nekünk tömören (2-3 gépelt lapon), hogyan látja a ke
reszténység helyét és kilátásaít a szocialista társadalmakban, hogyan kép
zeli el a kereszténység jövőjét. Hogyan tevékenykedhet a hívő olyan világ
ban, melyben mindennapi jelenség a pluralizmus. Vannak-e a keresztény
nek a szocializmus keretei közt ís fontos, megvalósítandó föladatai ?"

Az ily módon konkretizált tervet már csak meg kellett valósítani. A
megkérdezendők listájának közös megállapítása után a lebonyolítás techni
kai részét és megszervezését Hegyi Béla vállalta; köszönjük jó és eredményes
munkáját.

Kérdésünkre reményeinket tetemesen meghaladó százalékban érkeztek
válaszok. Ezt egyrészt a téma "izgalmasságának" tulajdonítjuk, másrészt 
önhittség nélkül - a Vigilia és munkája iránt napról napra növekvő nem
zetközi megbecsülésnek. Hálásan köszönjük mínden közremüködőnek mun
káját és kedvünkért vállalt fáradságát.

Voltak természetesen, akik egyáltalán nem feleltek fölkérésünkre, akár
mert nem jutott el hozzájuk, akár mert nem értek rá, akár mert az ezré
vel keringő egyéb kérdőívekkel és ankétra hívásokkal együtt a papírkosár..
ba dobták. Voltak, akik - egyébként közismert - agyonterheltségükre hi
vatkozva udvariasan kitértek. Ha tehát valaki hiányokat fedezne föl anké
tunkban (fájlalná például a nyilván sok hasznos tapasztalattal rendel
kező lengyel katolikusok távolmaradását), annak csak azt válaszolhatj uk : 
Nem rajtunk múlt.
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Akik közreműködtek, kivétel nélkül mind megtartották az effajta an
kétok iratlan szabályait, és ragaszkodtak a megadott terjedelmi keretekhez.
Egyetlen olyan válasz érkezett, amely mind jelentőségében, mind - némi
leg - terjedelemben is túllép rajtuk. Hans Küng professzornak külön is kö
szönjük ezt a programadással fölérő. hitvallásnak beillő remek tanulmányát;
méltóbb és igazabb írással aligha nyithatnánk meg következő évfolyamunkat.

Es ezzel be is fejezhetném, ha nem érezném szükségét, hogya következők

elé rövid "használati utasitást" is függesszek. Szeretném hangsúlyozni, hogy
az ankét válaszai a szerzők nézetét közlik, nem pedig a Vigilia másutt már
többször is világosan leszögezett álláspontját. Úgy hisszük, olvasóink túlnyo
mó többsége van olyan érett, felnőtt keresztény, hogy az olvasottakat kellő

képpen a helyükre tegye. Helyükre a szó szoros értelmében; mert ezekről

a kérdésekről természetszerűleg, sőt szükségszerűleg mindenki a maga tár
sadalmi és egyházi környezete és tapasztalata szerint vélekedik, másként te
hát egy jellegzetesen "technokrata" gondolkodású nyugatnémet, másként egy
külőnféle forrongások és elnyomások közt élő dél-amerikai, másként egy
Mounier örökségét képviselő francia és ismét másként egy olyan keresztény,
aki a szocializmus nehéz és nemegyszer válságos szakaszaiban edződött egy
szerűvé, reálissá és a "kettős hűség" próbáját megállt kereszténnyé.

A szövegek német, francia és angol nyelven érkeztek; ezeket le kellett
fordítani. Ezt a munkát Bozóky Mária (francia), Doromby Károly (német) és
Somogyi György (angol) végezte el. A fordításokat aztán gondosan egyeztet
tük az eredetivel; az elérhető maximális hűségért Nyíri Tamás és a szer
lcesztii felel. Elvszerűen kerültünk mindenféle "kozmetikázást" (amire a for
dítás egyébként számos lehetőséget ad), s a lehető legnagyobb hűségre töre
kedtünk akkor is, ha az eredeti szöveg bármilyen vonatkozásban "rázós"
volt. Ezzel tartoztunk a tisztességnek, saját szavahihetőségünknek, a szer
zőknek, s nem utolsósorban közönségünknek is. Az értelmes olvasók ugyan
is nem arra kíváncsiak, hogy az ügyes fordító és kontrollszerkesztő hogyan
tud egy-egy szöveget manipulálni, hanem arra, hogy ki mit mond, ki ho
gyan látja azt, amiről a véleményét megkérdezték.

Tanulságot nem vonunk, Rem is vonhatunk le. A körképnek nyilván
megvannak a maga fontos tanúságaí és tanulságai; szeríntünk a legfonto
sabb a nézetek megismerése és az az érzékenység, mellyel a problémára ma
világszerte reagálnak. Az olvasó minden bizonnyal sugalmazások nélkül is
nagyon jól látni fogja, hogy egyes helyeken, országokban, társadalmakban
most éleződnek ki olyan kérdések, amelyeken mi, magyar keresztények töb
bé-kevésbé túl vagyunk, akár saját jószántunkból, akár a történelem szük
ségszerűségei folytán. Hogyami megoldásaink mennyire jók vagy nem jók,
az nem ide tartozik; annyi kétségtelen, hogy funkcionálnak, és ez minden
elméleti válasznál többet jelent. Eppen ezért tudhatunk mi, magyar keresz
tények, tapasztalataink alapján sok mindenben segíteni más országok és tár
sadalmak keresztényeinek, akik még előtte állnak annak, amin mi a törté
nelem adott fázisában már túl vagyunk. Ezt a "tapasztalatcserét" egyébként
igénylik is; kezdeményezésünk: a mostani ankét úgy is tekinthető, mint en
nek a kereszténység jövője szempontjából egyáltalán nem mellékes "tapasz
talatcserének" az első lépése - a felek ismerkedese.

Kérjük, olvassák a válaszokat értelemmel, szeretettel, a kellő mérlegelés
sei, a más nézetnek (amennyiben jóhiszemű, de itt nincsenek rosszhiszemű

nézetek) járó türelmes udvariassággal és figyelemmel.
Az ankétot karácsonyi ajándéknak szántuk, mindannyiunk hasznára, a

megismerkedés jegyében. Most már igazán nincs más hátra, mint hogy
mindannyiuknak mindannyian hasznos, szeretettel teljes, igazán keresztény,
igazán emberi karácsonyt kívánjunk.
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A KERESZTÉNYSÉG JÖVŐJE
A SZOCIALISTA TÁRSADALMAKBAN

ADISTA MUNKAKOZOSSflG (R6ma) Az Adista olasz katolikus hírügynökség, igazgat6ja
Franco Leonori :

Altalánosságban szeretnénk arról beszélni, hogy meggyőződésünk szerint rni
ként kell kereszténynek lenni, miképpen kell a kereszténynek cselekednie és ha
tást gyakorolnia a történelemre, bármilyen legyen is a társadalom szervezete.

Mindenekelőtt meggyőződésünk. hogy a kereszténység, amely mentesült mín
dentéle dogmatikus" és bürokratikus lerakódástól, állandó forradalmi felhívást je
lent, ami azonban semmiképpen sincs ellentétben a társadalmi rend szocialista
megvalósításával.

A kereszténység éppen ezért nem lehet akadálya sem a szocialista forrada
lomnak, sem a szocíalizmus felépítésének a forradalom után; ugyanakkor viszont
a szocializmus, amely a maga hiteles értelmezése szerint arra törekszik, hogy az
embert mindenféle elidegenedéstől megszabadítsa. természeténél fogva nem lehet
tagadója azoknak az értékeknek, amelyeknek a keresztény hordozója. A keresztény
ugyanis híven Krisztus üzenetéhez és gyakorlatához nem lehet másutt, mint a sze
gények és elnyomottak oldalán, nem javallhat mást, mint egy olyan társadalmat,
amelyben megszűnt a kizsákmányolás, és az ember, minden ember. a legkisebb
ernber is, alakítója és résztvevője a történelemnek. Az osztályok közöttí együtt
működés, a munkások alárendeltsége a munkaadóval szemben, a magántulajdon
nak és a termelő eszközök tulajdonának természetjogként való védelmezése való
jában a hiteles keresztény szellem eltorzulása, amelyet az egyházi bürokrácia va
lósított meg a századok során. és amely az alsó osztályok belenyugvását prédí
kálva "a népek ópíumává" degradálta a vallást.

A legújabban és főleg a II. vatikáni zsinat nyomán sokan felfedezték az evi
lági dimenziókat, vagyis annak szükségességét, hogy a szerétetnek hic et nunc kell
cselekednie. Amikor ez a szerétet a társadalmiban valósul meg, amikor mindenki
számára az igazságot és a szabadságot követeli, akkor nem lehet nem feltételeznie
a forradalmat.

A kereszténynek azonban nem feladata, hogy forradalmat csináljon, és nem
lesz az továbbra sem; mínt ahogy úgy gondoljuk - mindenkor feladata kell
hogy legyen minden marxistának,

A kereszténység lényegénél fogva a szabadság vallása, ezért egy szocialista
társadalomban sem lehet más a célja, mint hogy mindenkor az ember minden
fajta elidegenedés alól való telles felszabadítása érdekében dolgozzék, és hozzá
segítsen a teljes, a totális ember megvalósulásához. Annak a kereszténységnek,
amely megszabadult míndenféle állami, diplomáciai, gazdasági, hierarchikus, dog
matikus elnyomó struktúrától és hűséges az evangéliumi egvszerűséghez, szocí
alista társadalomban is az eszkatologikus szabadságot kell hirdetnie. attól a meg
győződéstől vezettetve, hogy az emberi történelemben nem valósulhat meg teljesen
Isten tervs és I az élet végső értelme.

A keresztény, aki mentes mindenfajta íntegrlzmustól, beleolvad azoknak az
embereknek a közösségébe, akik harcolnak, dolgoznak, alkotnak, hogy ilyen mö
don a maga részéről is hozzájáruljon azoknak az emberi javaknak a megterern
téséhez. amelyeket más felfogású embertársai hoznak létre. A keresztény, aki test
vér a testvérek között, elvtárs az elvtársak között, rnindenkor az emberi értékekre
mutat rá, mindenkor az elidegenedés új meg új formái ellen harcol, és mínden
kor a teljes emberi szabadság irányába igyekszik haladni.

• A szót a rnunkaközösség mal, közkeletű értelmében használja, eszébe sincs tehát az egy
~á7 vallási dogmáinak tagadása.
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·LlJDEK DROZ (Prága) református lelkész, a Communio Vlatorum dma negyedéves nem
zetköz! teológiai szemle szerkesztője:

A KERESZTÉNY ÉS A SZOCIALISTA FORRADALOM. Majd míndenütt, ahol
a forradalom bekövetkezett, ahol hozzálátott a társadalom elévült struktúráinak a
felszámolásához, ahol szocíalísta vagy szocíalízáló rendszerek rendezkedtek be, az
egyház s a keresztények többsége nem támogatta ezt a változást, 'inkább megle
pődtek rajta. Akadtak kivételek, csoportok és egyesek, akik meglátták az idők

jeIét. Sőt vannak olyan helyek, ahol az evangélium hirdetése mintegy előkészí

tette a forradalmat. Altalában azonban a keresztény tömegek ellenségesnek mu
tatköztak a forradalommal szemben. Jelenleg egyetlen színtéren próbálnak másképp
alakulni a dolgok, Latin-Amerikában, ahol meglepően nagy a forradalmárok szá
ma mínden rétegben. Am különösen Európában, de Afrikában is, mégpedig nagy
mértékben, valamint Azsiában és Észak-Amerikában, a szektákat kivéve, a ha
gyományos kereszténység a etatus quo őrzőjének bizonyult. A római katolikus és
az ortodox kereszténység meg volt győződve az emberi társadalom számára év
századokon keresztül javasolt erkölcsi és társadalmi rendszerének abszolút érté
kéről : a kezdeteiben liberális és individualista protestantizmus pedig annyira el
polgáríasult, hogy szociológíai szempontból majdnem azonosult a polgári társa
dalommal. Csak egészen természetes, hogy azok a keresztények, akiket meglepett
a forradalom, sőt gyakran már a társadalmi struktúrák békés átfejlődése is, rnín
derre teljes tagadással válaszoltak.

Meg kell adni azonban az igazat: ezeknek a negatívan reagáló, azaz "reakciós"
embereknek a nagy többsége egy-egy ország úgynevezett "eli t jét" képviselte.
Nemcsak tisztességesek voltak s nyilvántartási lapjuk is tiszta; hanem a legtöbb
esetben munkájukkal nagyban hozzájárultak a közjóhoz ; mí több, ha őket magukat
nem is zsákmányolta ki a rendszer, gyakran ők sem vettek részt a munkásosztály
kizsákmányolásában. legföljebb "elhanyagolható" mértékben, - e tekintetben nem
nagyon különböztek valamilyen szocíalista ország bürokratáitól, technokratáitól
és vezető értelmiségétől. Reakciósok voltak, de nem ellenforradalmárok. Ezeknek
a savanyú képű keresztényeknek egyetlen hibája ez volt: nem értették meg saját
történelmüket. nem ismerték fel, hogy az Úr Jézus nemcsak Egyházát kormányoz
za, hanem ura is a világnak, melyben az igazságért és a békéért küzd, - eset
leg az Egyház ellen. Ideológiai szempontból, ezeket a keresztényeket annyira de
termínálta az Újszövetség olvasása (melyet a görög idealista szellemben magya
ráztak), hogy tökéletesen megfeledkeztek az Úszövetségnek és benne Istennek a
választott nép fölött mondott ítélete olvasásáról. Ezért nem értették meg az Úr
közbeavatkozásait a saját korukbar ez volt egyetlen, da félelmetesen súlyos hibá
juk, - s igaza van Karl Barthnak, mikor azt mondja, hogy a tegnap és a teg
napelőtt derék és jó emberei közt, akik nem oku1tak s nem felejtettek el semmit,
kell keresni holnap és holnapután az emberiség igazi ellenségeit!

Nagy utat kellett megtenni ilyesfajta megállapításig. A közép- és kelet-euró.
pai szocialista országok egyházainak első reakciója az volt, hogy úgy érezték, lé
tük értelmének nagy részétől megfosztották őket. Bizalmatlanul s olyko!' jogos,
de mindig keserű kritikával nézték, hogyan vállal magára az állam vagy a sze
kularizált társadalom olyan szocíálís és kulturális tevékenységet, mely régen az ő

szervezeteíkre és intézményeikre tartozott, s hogyan törekszik a párt és a kormány
arra, hogy megfossza őket politikai befolyásuktól. Nosztalgiával látták, hogy tűn

nek el egykori előjogaik. Mindebből súrlódások következtek, melyek egyes orszá
gokban újra és újra megismétlődnek, és kőzös jellemzőjük - a jóindulat kölcsö
nös hiányától eltekintve, - főleg a másik fél majdnem teljes nem-ismerése, ami
nek aztán egyformán kárát vallják. Ha megvizsgáljuk ezeknek a konfliktusoknak
a mechanizmusát, azt látjuk, hogy a szemben álló felek majdnem mindlg a má
siknak valamilyen árnyképével viaskodnak; a keresztények a forradalom valami
féle fantomJa ellen küzdenek, a forradalmárok pedig a kereszténység paródiáJa
ellen.

A dolog akkor változik meg, mikor a keresztények végre megértik, hogy a
forradalom saját programjuk egy részét valósítja meg. Kétségtelen, hogy a forra
dalom humanista jellege, - mint a termelési eszközök államosítása, az emberi
kapcsolatok demokratizálása. az egyén gazdasági hatalmára alapozott antagoniz
musok eltörlése, a szegénység, a nyomortanyák felszámolása, az oktatás, az egész
ségügy, stb. országos kiterjesztése ....:-. néha a gyakorlatban, sőt magában a forra
dalmi elméletben is bizonyos torzulásokat szenvedett, kivált az ún. "sztálinista"
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korszakban. A keresztények viszont sokszor jobban szemük előtt tartották az ál
taluk elfogadhatatlannak vélt módszereket, semmint az elért vagy elérendő célo
kat. Több megértést a szoclalísta forradalom eredményei iránt míndíg ott tanú
sítottak, ahol ők is részt vettek a dologban: tehát attól a pillanattól kezdve, hogy
felhagytak megfigyelői magatartásukkal, és közreműködve a folyamatban levő vál
tozásokban, belülről nézték a forradalom gépezetét. Sohasem fogom elfelejteni, hogy
már 1950-1953 közt- tehát abban az időben, míkor a "személyi kultusz", egyes funk
cionáríusok korlátolt bürokratízmusa és az "adminisztratív intézkedések" jellemez
ték a csehszlovák élet nagy részét, - volt alkalmam találkozni egyénileg elszi
getelt protestáns parasztokkal (különösen Prága környéki vagy morvaországbell
csehekkel), de elég népes csoportokban magyar reformátusokkal is Dél-Szlovákiá
ban, akik, egyáltalán nem konformista módon, kezdték felfedezni a szocializmus
nak (jelen esetben a mezőgazdaság szocializálásának) igazságát és humanisztikus
jellegét, s együtt dolgoztak, sőt sokszor együtt küzdöttek is a marxistákkal. Ez an
nál Iígyelemreméltóbb, mert az agrárpolitika abban a korszakban egyáltalán nem
a rendszer legpozitívabb oldalát képviselte! Hasonló dolgok történtek gyárakban,
iskolákban, sőt hívatalokban is, ahol különböző ' felekezetű keresztények törtek
lándzsát a szocialízmus építése mellett s kezdtek közreműködní struktúráinak lét
rehozásában és beindításában. Úgy tudom, a keresztényeknek ez a részvétele 
a meggyőződéses keresztényeké. akiket így is ismertek -, nem öltött tömeges jel
leget; míndazonáltal rendkívüli jelentősége volt abban, hogy az új szocialista tár
sadalmakban a "keresztény jelenségek" iránt megváltozzék a légkör és a maga
tartás. Ez a részvétel "tanúságtétel" lett. Arra késztetett nem egy ateista forra
dalrnárt, hogy a kereszténységről alkotott sematikus elképzelései fölülvizsgálása nél
kül ugyan, de legalább tudomásul vegye a keresztény életet mint ,.enigmát". s
ráeszméljen. hogya keresztény fognlma meghaladja a "vallás", az Egyház. az ide
alizmus vagy a polgári ideológia kategóriáit. J. L. Hronuulka ezt klasszikus mó
don így fogalmazta meg:

"Ateistáinkat szeretnénk találkoztatní a hit valóságával. Szerétnénk megmu
tatni, mit értünk Evangéliumon s hogy az élő Egyház jócskán túlhaladja a val
lás hagyományos, gyakran elavult koncepcióit; hogy a názáreti Jézus Evangéliumá
ban való igazi hit valami egészen más, mint amit a marxista ateisták gyakran
vallásnak tartanak. Az Evangélium szabad, nyitva áll mínden tudomány és kri
tikai kísérlet előtt az ember, a történelem s a természet megismerésére. Nyitott
minden társadalmi és politikai átértékelés és átalakítás iránt - beleértve a forra
dalmi változásokat is. Urunk, az Úszövetség Istene, Jézus Krisztus Atyja, meg
szabadít minket minden félelemtől, minden hanyagságtól s hagyományos kötött
ségtől. A világba küld mínket, amely kétségkívül bűnös, de bírja ígéretét ar
ról, hogy tanúságot tehet az ő igazságáról... Csak így tudjuk csíllapítaní a dol
gozó nép éhségét és szomjúságát, megvédeni az igazságot és az emberi méltósá
got, olyan légkört teremtve, mely az új társadalmat megmenti a pragmatikus
szárazságtól s az anyagi szükségletekből és a technikai civilizációból fakadó tár
sadalmi elgépiesedéstől. Az ígazi egyház küldetése megdöbbentőerr nagy, éppen a
szocialista társadalomban. Az egyházi, nemzeti, felekezeti és ökumenikus testüle
tek azonban sajnos olyan hatalmi szarvezetekké lettek, amelyek nagyon is meg
felelnek az egyházról és a vallásról alkotott ateista-marxista fogalomnak" (L. J.
Hromádka : Evangélium az ateisták számára. Le Semeur, 1962. 1. sz. 366-7. o.: ere
deti német kiadás. 1960, Unterwegs-K, Vogt, Berlin).

Erre vonatkozólag még egy utolsó észrevétel: a marxisták és a keresztények
közti dialógus csak a keresztényeknek a szocialísta forradalom iránt való maga
tartásbeli változásával lett lehetsé-res. - változással, mely ..lent" kezdődött a
gazdasági és társadalmi élet' valóságában. Az 1947 óta Hromádka körül alakult
csonortban igen hamar tudatossá vált az a tény, hogy az értelmi síkon való ta
lálkozásaínk semmit sem érnek, ha egyidejűleg nem kísérí őket konkrét és gya
korlati dialógus.

YVES CONGAR (Párizs) az egyháztllrténet professzora a Párizs mellettl Le sautchoír-I do
monkos teológián:

KERESZTÉNYEK SZOCIALISTA NEMZETBEN. Fölösleges bizonyítani, mi
vel tény, hogy a keresztények küzdőtársak lehetnek a szecialista rendszer megte
remtésében. Franciaországban a Vie Nouvelle-rnozgalom, a Témoignage Chrétien-
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csoport és hetilapjuk, továbbá a Notre Combát című orgánumuk hivatalosan is a
szocíalízmus mellett döntöttek. Számos keresztény harcol az Egyesült Szocialista
Pártban. Egy püspöki bizottság dokumentumot tett közzé a szocialista opcíóról,
mely számos harcos keresztény munkás hitvallása. Bizonyára ismerik a Lettre
című havi folyóiratot, Jules Girardi atya, Jean Guieliard könyveit (Egyházak, osz
tályharc és politikai stratégiák, Párizs, 1972), Paul Blanquart atya cikkeit.

Olvashattunk a latin-amerikaiak találkozójáról is ("Keresztények a szocíalíz
rnusért", Santiago, 1972. április 23-30), és olvashattuk a záróközleményt is, rnely,
míután elemzi a latin-amerikai helyzetet, forradalmi elkötelezettségü programot
vázol fel. Nem sokkal korábban, ugyancsak a chilei fővárosban, FideI Castro ki
jelentette, hogy e vonalnak a keresztényeit nem csupán taktikai, hanem stratégiai
szövetségeseknek tekinti.

Tudjuk másrészt, milyen fontosságot tulajdonítanak a forradalmi pártok. kü
lönösen a szocialisták és a kommunisták annak, hogy megnyerjék a keresztények
nek ha nem is csatlakozását, de legalább a szavazatait és a közreműködését.

Iti is csak tényekre utalok. Nem vitátkozom és nem értékelek. De miután a Vi
gilia felkért, hogy nyilatkozzam, - amit csak teljesen szabadon lehet tenni, kü
lőnben mondataim nem lennének őszinték, - meg kell mondanom, mít vélek lé
nyeges követelménynek, amit gyakran, még ha [óhíszeműleg is, sajnos félreismer
nek.

Ez a követelmény az, hogy a keresztényeket annak vegyék és fogadják el, akik.
Igaz, hogy akadnak köztük, akik félreísmertk a saját azonosságukat. Ezek egysze
rűen ugyanolyan harcosok, mint a többi, talán valamivel bizonytalanabbak. ennyi
az egész. Ez bizony nagy kár, mert hiszen a keresztények még a szocialista rend
nek is tudnak valami sajátszerűt adni. Megtörténik azonban olykor az is, hogy a
szocialísta hatalmak vagy szervezetek, effektíve és konkrétan, nem adják meg a
keresztényeknek a szabadságot, hogy azok legyenek, akik. Partnereknek tekintik
öket, de teljesen olyan partnereknek, akik egy mindenestül mások által meghatá
rozott mozgalomnak semmi mást nem adhatnak, mint a csatlakozásukat. A ke
reszténység pedig a történelem folyamán, különféle országokban és kultúrákban
létezett, s megvan a maga életszemlélete, gazdag és összeíügső értékrendje. mely
igényt tart rá. hogy élőn múködhessék és. kifejeződhessék. Enélkül a kereszténye
ket nem veszik annak, akik.

Nos, szocialista és kommunista részről megtörténik az együttműködésre fel
hívott keresztények iránti teljes tárgyilagosság és igazságosság híszemében. hogy
mégsem egészen tárgyilagosak és igazságosak irántuk. Erre két súlyos példát kí
vánok fölhozni a francia politikai életből. annak az 1972-es évnek a derekáról,
amikor új parlamenti választásokra készültünk.

Ebben a perspektívában a' francia szeelalista és kommunista párt közös kor
mányprogramot dolgozott ki, melynek megvalósírását arra az esetre helyezték ki
látásba, ha a választásokon koalíciójuk többséget kap. Ebben a programban sze
repel az oktatás államosítása, amelynek Franciaországban van egy igen széles
nemzeti, nyilvános és mellette egy "magán" (ún. szabad) szektora, mely utóbbiba
nagyrészt felekezeti, túlnyomóan katolikus iskolák tartoznak. A közoktatás "laikus",
azaz nincs semmiféle hivatalos filozófiája és finom semlegességgel tiszteletben tart
ja a tanulők vallási vagy filozófiai rneggyőződését, Ezt a .Jaícítést'' általában meg
is tartják, noha egyes tanárok elkerülhetetlenül közölnek bizonyos eszméket, vagy
bírálnak bizonyos álláspontokat (a nyilvános oktatás filozófiai tanárainak tekin
télyes része marxista). De lássuk, hogy szól az említett kormányprogram : "Az
igazi Iaicitás, mely a tudományos szellemen és a dcmokrácián alapul. a valóság
teljes és krítíkaí ismeretét adja, és magában foglalja az élet és az emberi valóság
mínden oldalát".

Ha van a szavaknak értelmük, - s ezeknek a szavaknak súlyos értelmük van
- akkor ez azt jelenti, hogya világi oktatás nem hagy lehetőséget a metafiziká
nak vagy vallásos hitnek a szintéztsre és a lét végső értelmének megadására. ha
nem olyan filozófiának a tanítása lesz. amely a valósag teljes és kritikai ismere
tét adja vagy véli adhatni, ami magában foglalja az emberi valóság és az élet
minden oldalát. Másképpen, ha egy polgár a keresztény hitet akarja gvakorolní,
az nem lehet más. mínt valami álom, költészet vagy ideológiai lehet. Erre azt
kell mondanom : Önök fölhívják a keresztényeket, hogy csatlakozzanak Önökhöz
a szocializmus építésében, de nem azoknak tekintik őket, akik, és akik lenni akar
nak; hanem annak óhajtják venni őket, akik Önök. Ezzel nem érthetek egyet.
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Egy másik példát ugyanabból a kormányprogramból. Itt arról van szó, hogy a
jelenlegi keresztény iskolák néhány százezer oktatóját átveszik az ezentúl az állam
monopóliumát képező közoktatásba, díplomájuk, címük, rangidősségük és képesí
tésük szerint. Van azonban egy kivétel: kivéve a papokat, szerzeteseket és apá
cákat. Ezek, míután az "Egyház apparátusát" alkotják, nem taníthatnak. még ha
idáig diplomájuk és megkívánt felkészültségük alapján tehették is, sem földraj
zot, sem történelmet, irodalmat, nyelveket vagy matematikát. A francia kommu
nista párt helyettes főtitkára, Georges Marchais nyilatkozott is erre vonatkozó
lag (Témoígnage Chrétien, 1972. aug. 10. 6. o.), Úgy véli, teljesen tárgyilagos és
igazságos. Egyes olvasók azonban mindebben egyértelmű diszkriminációt látnak;
-egyíkük odáig megy, hogy em a "rasszizmushoz hasonló tünetnek" látja. Egy má
sik azt mondja, egyetért Georges Marchais-val; de - teszi hozzá - "akkor ugyan
úgy kell rnínősítení a Francia Kommunista Párt megyei vagy járási titkárait is.
A kommunista vezetők... a kommunista apparátus tagjai. Ahogy az egyházi ap
parátus tagjai, úgy ők sem vehetnek részt a közoktatásban",

A két példa ér, amennyit ér. Annyi érdemük mindenesetre van, hogy a va
lóságból, sőt az aktualitásból - a francia aktualitásból - vettem őket. A helyzet
a történelem és a körűlmények szerínt minden országban más és más. Egy azon
ban kétségtelen: ha a keresztények együttműködését kívánjuk, annak kell venni
'Őket, akik. Olyan embereknek, akiknek számára hitük az élet és a világ végső

értelmének magyarázatát jelenti. Az a tény maga, hogy végső elvről van szó, meg
-engedi, hogy a maga síkján föltétlenül tiszteletben tartsák a racionális tudomány
'és technika saját [ellegét és igazát. De ugyanakkor az is szükséges, hogy a ke
resztényeknek meg legyen a ténylegoes lehetőségük hitük élésére és kifejezésére.
Másként mássá mínősítík át őket, elutasítják azonosságukat.

'FREDERICK CHARLES COPLESTON SJ (London) a londoni Heytrop College prIncipálIsa,
filozóliatörténet és vallásbölcselet tanára. Legismertebb müve a nyolckötetes "A History of
t>bilosophy", fontosabb tanulmányait "Contemporary Philosophy" címen tette közzé:

BESZÉLHETONK-E MÉG EGYALTALAN KERESZTENY KOLDETÉSRŰL?
.Az ember mindig egy adott történelmi helyzetben él, mely nyilván befolyásolja
-és lehatárolja cselekvési szabadságát. Ugyanakkor mindig el tud képzelni egy jobb
.és emberibb társadalmat, melyben a szocíálís igazságosság eszményei tökéleteseb
ben megvalósulnak. El tud képzelni olyan eszményeket, amelyek nem csupán az
őt körülvevő társadalomra, hanem .az egész emberiségre. vonatkoznak. Monda
nunk sem kell, hogy keresztények és nem-keresztények együttműködhetnek az
ilyen közös társadalmi eszmények megvalósításában. Persze fölmerül a kérdés:
vajon e közös törekvés keresztény résztvevői - ki tudja. míért - továbbra is
-egy olyan valláshoz ragaszkodnak-e, amely már egyszerűen nem jelent kiutat a
.modern ember számára - vagy a keresztény vallásnak nagyon is fontos küldeté
se van-e ebben a modern világban. Csak két összefüggő gondolat fölvetésére szo
rítkozom.

Először is, míkor az ember társadalmi eszményeket tűz ki, túllépi az adott
történelmi szituácíót, és annak csupán egy eszményi cél vagy eredmény előszo

bájaként tulajdonít jelentőséget. Az adott helyzetet tehát a látomással értelmezi.
Ez a látomás pedig úgy klbővíthető, hogy az emberi történelmet mint egészet (per
sze befejezetlen egészet), vagyis a teljes kozmikus folyamatot magába foglalja. S
ehhez a keresztény embernek mindig van mit hozzátennie. Néha azt képzelik, hogy
a kereszténységgel együtt jár e világ megvetése és a belőle való menekülés. meg
hogy a kereszténység el akarja terelni az ember figyeimét az ebben a világban
sürgető feladatoktól egy másik világról való elmélkedés felé. Másrészt a keresz
ténységet azzal is vádolják, hogy adott társadalmi rendszerekkel. az éppen ural
kodó államrenddel azonosul. (A két vád persze összekapcsolható.) Valóban vol
tak szakaszok a keresztény egyház történetében, amelyek mindkét vélemény alá
tamasztására alkalmasak - de elegendő egy pillantást vetnünk például Teilhard
de Chardin írásajba, hogy lássuk: a valóság keresztény szemlélete nem szükségkép
pen ellenlábasa e világnak, vagy éppen adott rendszerek statikus tükörképe. Egy
pluralista társadalomban teljes képtelenség a világegyetem bármiféle értelmezésé
nek kincstári előírása - a valódi párbeszéd viszont lehetővé válik. És a világ-

• -egyetemről való keresztény látomás - amely a világban élő emberrel kezdődik,

hiteles humanizmust és társadalmi idealizmust testesít meg, és a valóság egyete-
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mes távlataiban csúcsosodik ki - azt hiszem, minden valódi párbeszédben tovább
ra is megvilágosító és ösztönző erőt tanúsíthat, Nincs okunk föltételezni, hogy egy
szabad és nyílt párbeszédben ezt kiszorítja, vagy egyáltalán kiszoríthatja egy
olyan szemlélet, amelynek látóhatárát a halál és az ember eszményeinek végső

kipusztulása vonja meg.
Másodszor: úgy vélem, a keresztény vallás egy nagyon is nélkülözött életvi

tellel járulhat hozá a modern társadalomhoz. Sok évvel ezelőtt a francia filozó
fus, Henri Berqsoti hívta föl a figyelmet arra, hogy a mí modern civilizációnk anya
gi síkon milyen síetve egységesítí a világot. Aztán azzal érvelt, hogy ez az egyetlen
"test" - a mí technikai civilizációnk - egy "lélek" kiáradását igényli. Ezt az
Igényt különféle országokban egy sereg fiatal ma nyilvánvalóan érzi. Igaz, több
nyire nem nagyon biznak abban, hogy majd az intézményes kereszténység hatal
ma fog megfelelni várakozásuknak - ahogy általában semmilyen konkrét politi
kai megoldásban. sem igen bíznak, Ez a bizalorn-hiány azonban arra szólítja fel
a keresztényeket, hogy megmutassák: vallásuk nem elavult külső formákhoz köti
és nem a múLt bilincsedbe béklyózza őket, hanem képes belülről megújítani ön
magát, és olyan életviteit tud képviselni a világban, amely meghaladja a szeku
láris humanizmus erejét.

Persze sok keresztény teljesen gyanakvó és bizalmatlan a gondolkodás és a
cselekvés bármely alakulása iránt, minthogy az eltérést jelent attól, amit a ha
gyományban meg a neveltetésben megszekott. Ez tökéletesen érthető. Csakhogy
magatartásuk akaratlanul is azok kezére játszik, akik ideig-óráig hajlandók elvi
selni a kereszténységet - föltéve, hogy ósdinak és elavultnak. divatjamúlt gon
dolatok és intézmények hűséges házastársának mutatkozik - de akik egy önmagát
megújító kereszténységet, mely közvétlenül a konkrét helyzetekben lévő embe
rekhez szólna, veszedelmes kihívásnak tartanának. Az is lenne - az ő szem
szögükből. A kereszténység azonban nem fenyeget semmiféle valódi társadalmi
idealizmust, Ellenkezőleg: beépítheti ezt az ídealízmust egy értelmet adó való
ságszemléletbe, és képes a Lélek erejével "lelket" lehelni a modem civilízációba,
hogy megmentse az új társadalmi formákat az elkorcsosulástól és megmerevedés
től. Véleményem szerínt a mi modem pluralista társadalmunk nagy lehetőséget

kínál a keresztényeknek. Megszabadítja őket attól az ármányos kísértéstől, hogy
külső támaszokat keressenek - amilyen a pillanatnyi hatalom -, és segíti őket

ehelyett a Lélekre támaszkodni, mely míndent megújíthat. A kereszténynek azon
ban meg kell értenie, hogy a teremtő megújulás egészen más, mínt a múlthoz
való visszatérés.

CI,AUDE CU€NOT (Párizs) a párizsi Teilhard de Chardin Alapítvány Igazgatója, a Teilhard
müveit kiadó Comité Général tagja, tudományos munkatársa és félkön~'vtárosa az Institut
I'édagogique Nationalnak, az Acta Tellhardiana szerkesztlije, több jelentíls Teilhard-rói szö
ló könyv szerzílje:

A KERESZTÉNYSÉG SZEREPE ÉS HELYE A SZOCI.4.LISTA TARSADAL
MAKBAN. Ahogy a francia "filozófus", Jankélévitch mondaná, akinek jó meglá
tásai is vannak, szkízrnatíkus körben, azaz a szakadás korszakában élünk, mely
ben a kereszténység és a marxizmus áll szemben egymással. Am mindketten "be
teg emberek". A három felekezetre - protestánsra, katolikusra és ortodoxra 
oszlott kereszténységet, mély belső válság támadta meg és meghátrál mind a mar
xizmus előtt - jellemző a munkáspapok szomorú esete -, mínd az iszlám előtt,

mely a kereszténységnél sokkal jobban megfelel a félig civilizált népeknek. A
marxizmus is három árnyalatra bomlott: a [ugoszlávra, az "ortodox"-ra (Orosz
ország, a "csatlós" államok, a keleti kommunista pártok) és Mao-Ce-Tung "puri
tán" marxizmusára (mely nagy mértékben eléggé elkonfuciánusodott), Kína és a
Szovjetunió közt fegyveres konfliktus lehetősége sejlik föl, erre azonban nem
egyhamar kerül sor. A marxizrnus, szemben a kereszténységgel. állandóan teret
nyer, leülönösen Dél-Amerikában és Délkelet-Azsiában, ezekben a térnyerésekben
azonban mindig előadódhat a Kína és a Szovjetunió közti versengés.

Úgy tűnik, viszonylag alkalmas a helyzet arra, hogy a kereszténység és a kom
rnunzmus közeledjenek egymáshoz. Ha csak a katolicizmust vesszük, úgy látszik,
a római politika hajlik a baloldal felé (megnyilatkozások a béke mellett, szó esik
a békéről, a népek felszabadítása érdekében, antíkolonializmus, egyelőre ugyan
bátortalan, de mégis tagadhatatlan szociális gondolkodás). Úgy hírlik, a fiatal je-
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zsuíta nemzedék Franciaországban kapcsolatot keres a P. S. U.-val (Egyesült Szo
cialista Párt), mely baloldalibb a marxistáknál. Közísmert, hogy az olasz marxís
ták többsége katolíkus, A Vatikán keresi a modus vivendi-t az ún. "csatlós" álla
mokkal, egy-egy kínos csalódás ellenére is. Kezet nyújtott Kínának is. A tények
késztették erre a politikára. Lengyelország például az a leülönös ország, ahol a
katolíkus többséget ateista kisebbség kormányozza. Kikerülhetetlenül jelentkeznek
bizonyos gyakorlati problémák, amelyeket katolikusoknak és marxistáknak közö
sen kell megoldaniuk. Itt van aztán egy tény: Teilhard de Chardin. a nevezetes
jezsuita szerint, aki keleti országbeli értelmiségiek érdeklődését is fölkeltette, az
emberek Istent csakis a konvergencia útján találhatják meg, a közös munka, a
technikai haladás és a Föld építése által. A Szovjetunióban kezdetben voltak "is
tenépítők", Teilhard szerínt Isten nem épít, O van, - de emberi síkon minden úgy
történik, míntha mi épitenénk Istent, pontosabban Krísztust,

A szocíalísta társadalmakban a kereszténységnek fontos helyet kell elfoglalnia.
Három meglehetősen különböző fázist különböztethetünk meg: a tényekét, a "re
alista" fázist; a kölcsönös gazdagítás rázísát és a konvergencia fázisát. A "realis
ta" fázis a jelenlegi két fél egymásnak lényegük szerint való kölcsönös megisme
rése. Aki katolikus, az nem képzeleghet: a marxizmus. struktúráját tekintve bizony
ateizmus, de különbséget kell tenni a párt ateízmusa és az Állam közt, mely sem
nem ateista, sem nem deista. A kölcsönös gazdagodás fázisa már el is érkezett.
A kommunistáknak meg kell érteniök, hogy a XX. század katolikusa már nem de
zertál a Földről: megbarátkozott vele. A katolikusok viszont sokat tanulhatnak a.
marxistáktól: nyilvánvaló - legalábbis elvei szerínt -, hogy egyedül a marxizmus
hozza meg a társadalmi igazságot, és hogy minden igazi demokráciának szocíális
nak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy az ember saját munkája által épül, és hogy a
történelemnek éppen ezért értelme és célja van.

A konvergencia fázisa majd később jön el, ami föltételezi, hogy keresztények
és marxisták felülemelkedjenek magukon, mert konvergální csak őnmeghaladás

sal lehet. Amikor majd <I. marxisták lemondanak dogmatizmusukról, materialista
metaűzíkájukról, tükrözési ísrueretelméletükről, harcos ateizmusukról. a keresztény
egyházak iránt való ridegségükről: övék lesz a Föld. Azon a napon pedig, míkor
a keresztények széttörík dogmáik kalodáját, íntegrlzmusukat, mely semmivel sem
csekélyebb a kommunístákénál, kapitalizmussal való alattomos szövetségüket: be
ragyogják a marxízmust és vallásos és személyesítö lelket adnak neki, amit a
marxisták önmaguk föladása nélkül elfogadhatnak.

JEAN-MARIE DOMENACH (Párizs) az Emmanuel Mounier alapította nagytekintély1'i francia
katolikus folyöirat, az Esprit főszerkesztője:

1.) A keresztény egyházak gyorsan fejlődnek. Ami a legfontosabb, a katolikus
egyház nem tekinti többé magát a szocíalizmussal szembenálló erőnek. A XIX.
század végi elmarasztalások elvesztették értelmüket. Olyan osztályszolídarítást fe
jeztek ki, mely osztályok számos országban eltűnőben vannak. Mounier ezt mon
dotta huszonöt évvel ezelött: "Mindaddig a botrány fog uralkodni a világban,
míg a keresztény törnegek nem küzdenek mínden fenntartás nélkül együtt a sze
gények és az elnyomottak tömegeível". Franciaországban jelenleg mind több és
több keresztény küzd az igazságért és a szabadságért. Élem jártak a gyarmatosítás
elleni harcban; ma ott látjuk őket a szakszervezetek első soraiban, valamint az
emigráns munkások, a foglyok, stb. embertelen bánásmódia elleni számtalan meg
mozdulásban. Ha azt kérdeznék tőlem, mi az, ami a legjobban megváltozott Fran
ciaországban huszonöt év óta, azt mondanám: az Egyház. Annyira, hogy magatar
tása már-már nyugtalanítja a hatóságokat, akik már nem látják benne a fennálló
rend hűséges támogatóját.

így, ha majd a szocializmus megvalósul Franciaországban, a keresztényeknek
nem lesz szükségük arra, hogy helyükcet követeljék a nap alatt, azt már megér
dernelték.

2.) Mindig az ellen voltam s mindtg az ellen tiltakoztam, hogy a keresztények
politikai elkötelezettsége keresztény pártokban és rnozgalmakban nyilvánuljon meg.
Az Egyháznak, természetesen, fel kell mondania a "fennálló zűrzavarral" való
hosszú lejáratú társulást, s olyan álláspontot kell elfoglalnia, mely konkrétan az
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Igazság mellé állítja. Kívánom azonban, hogy mínd kevésbé legyen szükség ilyen
magatartásra, s hogy az Egyház ne szövetkezzék újból semmiféle hatalommal. Az.
Egyházat fokozatosan mentesíteni kell a politikátol, amit csak úgy lehet elérni,
hogy a híveket tesszük politikusokká. Amilyen fokban váltják át ezek az evangé
liumi indításokat a politikai elkötelezettségre, olyan fokban válhat az Egyház újból
azzá, aminek mindig is lennie kellett volna: a keresztények élő közösségének ki
fejezőjévé, a hitet a társadalmi gyakorlattal összekötő szükségszerű kapcsolat meg
nyilvánulásává. De ehhez még sokat kell fejlődnünk. Mint ahogy az ESPRIT leg
utóbbi tematikus számában mondottuk, az Egyházat újra ki kell találnunk. A kon
testálás nem sokat ér; sokkal fontosabbak azok az új közösségek, melyek újra
megtalálják az egyház értelmét, s melyeknek a hagyományos plébániákhoz kap
csolódva sikerül talán felépíteniök a pénztől, a híerarchíától s a megrögzött szo
kasoktól megszabadult Egyházat.

3.) Mit értünk szocializmuson? Ami engem illet, én a szocializmusban az erő

feszítést látom, hogy megfékezze az új fatalitásokat: mindenekelőtt a közgazdasa
got, melynek az egyén és a társadalom valódi szükségleteíhez kell igazodnia. Rá
adásul az utolsó huszonöt évben a technika és a fogyasztás fejlődése rnélységesen
megváltoztatta társadalmainkat s kiterjesztette az elidegenedés, következésképp a
felszabadítás területét is. Most már tudjuk, hogy a gazdasági struktúrák és a poli
tikai intézmények megváltoztatása nem elégséges ahhoz, hogy valójában megvál
toztassuk az életet. Hazánkban ma az alapvető kérdés a munka értelmére s az
élet minőségére vonatkozik. Soha az értékeknek ilyen szoros kapcsolatuk nem volt
még a politikával. Hogy megszabaduljunk a termelés uralmától, melyet még csak
erősít a fogyasztásban való elidegenedés, meg kell határoznunk életünk célját és
rangsorolnunk kell szükségleteinket, Nem vakon még többet követelni, hanem mín
denekelőtt tisztában lenni azzal, milyen javakhoz is akarunk hozzájutni. Nem tu
dunk hatásosan küzdení a termelés, a városi zsúfoltság, a kulturálís elsílányoso
dás, a faji elkülönítés és' az elszennyeződés Iátumaí ellen, csak ha ki merjük jelen
teni, hogy míndenekelőtt azért küzdünk, amit nem lehet súlyra mérní, azért, ami
az életünk leglényege: az örömért, a szépségért, a nyugalomért. az elmélyülésért, s
míndenekelőtt a közösségért, azaz a békességben és jólétben való együttélés lehe
tőségéért.

Ez annyit jelent: szellemet kell vinni a politikába, konkrét civilizációs tervvel
kell kifejeznünk korunk nagy valóságát: azt, hogy ha olyan rendszer idegeniti el,
amelynek nem látja többé az értelmét, az élő ember fuldoklik és szerong. Az igaz
ságért küzdeni annyi, mínt a: dolgok értelméért küzdeni. Azt hiszem, ezen a téren
sok mondanivalójuk lehet a keresztényeknek, ha őszintén akarják., hogy a szocí
alizmus valóban megváltoztassa az életet.

GASPAR ELIZONDO (Mexikó) újságíró, az Informations Catholiques Internationales mexlk61
képviseletének - Biblia Arte Liturgia - vezetője:

Latin-Amerikában kétségkívül mdnd jobban és jobban tapasztalható, különö
sen az ifjúság körében, egy szocíalizmus felé irányuló mozgalom, Döntő volt az a
támasz és rokonszenv, melyet a latin-amerikai egyház fontos tényezői tanúsítanak
ennek a mozgalomnak, ezeknek a heves vágyaknak az irányában.

De mílyen szocializmusról van szó? Legutóbb áprilisban a Santiago di Chile-i
összejövetelen "a szocializmusért küzdő keresztények" a marxista ihletésú szeeia
lizmus, vagy legalábbis a társadalmi valóság marxista analízise iránt vonzódtak.
Ennek a választásnak a mélyén ott él a vágy, hogy megmutassák, mílyen hatá
rozott és komoly az elkötelezettségük. Nem akarják, hogy félénk és romantikus
forradalmároknak nézzék őket.

Ennek ellenére, ahogy egynémely kijelentésükből kitűnt, vannak közöttük.,
akik nem ismerik a marxízmust és nem is érdekli őket. Inkább valamiféle saját
vágyaik szerint valót szeretnének csinálni. Szeríntük a Kelet-Európában eddig
létrejött szocialista rendszerek az eredeti marxizmusból lényeges pontokat adtak
föl, és az osztályharcot tekintik az egyetlen hatékony eszköznek a jelenlegi gaz
dasági struktúrá:k átalakításához, ha majd a kizsákmányoLt tömegek hatalomra
j.utnak. Vagyis egyedül a proletárdiktatúrával lehet a termelőeszközök kollektív
köztulajdonba vételét megvalósítani.

Nem értik, hogy némely kommunista országban hogyan vezethetett aprole
rárdíletatúra túlzott eta.tizmushoz s azt remélik, hogy Latin-Amerikában ez a "dik
tatúra" mély evangéliumi szellemben valósul meg.
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Nem törődve a végeláthatatlan hermeneutikai kérdéseikkel, 'és tisztán taktikus
szempontból, a meglévő rendszerrel való nyílt szembehelyezkedés még nem ve
zetett eredményre Latin-Amerikában. A kormányok minden esetben erősebbnek

mutatkoztak, a paraszti tömegek annyira nyomorultak, hogy nehezen tudnának for
radalmi akcióra szervezkedni. A munkásosztály kijutott a nyomorból a szegény
ségre, ami elhiteti vele, hogy helyzete mind jobb és jobb lesz a rendszeren belül.

Ha ennek ellenére valamiféle marxista íhletésű, komoly és veszélyes forra
dalmi megmozdulás támadna, az Egyesült Államok késedelem nélkül szétzúzná,

A tények azt mutatják, legalábbis ez ideig, hogy lehetnek más utak is, mint
például Chilében és Peruban. Nem olyan radusálísak, ahogy egyesek, még keresz
tenyek is szeretnék, de létrejöttek, és ezeknek az országoknak a konkrét történel
mi valóságában élnek. Most mar nem csupán elméletek, feltevések vagy állásfog
lalások, hanem valóságok, melyek rniután életre támadtak, megerősödésükért és
kiterjeszkedésükért küzdenek.

A küzdelem lényegében a nagyobb társadalmi igazságosságért folyik. Ez az
egész Latín-Amerikaban széltében-nosszában élő heves vágy napról napra erősö

dik s forradalmi formákat ölt; mindazonáltal a helyzetek s a fejlödés fokai annyira
különbözőek Latin-Amerika országaiban (gondoljunk csak például Honduraezra és
Chrlére I), hogy utópia lenne ugyanazt a megoldást javasolni minden esetben. Va
lószínűbb, hogy minden nemzet, a konkrét körülményeknek megfelelően igyekszik
majd megtalálni saját formáját, mely hol az uralmon levő rendszer egyszerű meg
szelídítése lesz, legyen az kapitalizmus vagy akár feudalizmus, hol viszont a mar
xízmushoz igen közel álló szocialísta rendszer lehet.

Olyan nemzeteknél, mint a mexíkóinál is, hitelesen szocialista változások épp
olyelképzelhetetlenek. mínt mondjuk Lengyelország visszatérése a kapitalizmus
hoz. Mexikó politikájának és belső küzdelmeinek egyik tényezője, akár akarjuk,
akár nem, az Egyesült Államok politikája és belső kűzdelmeí.

A kereszténységnek a szocialista társadalmakban való szerepéről szóló kérdés
re válaszolva, azzal kezdeném. hogy nem éltem egyetlen ilyen társadalomban sem,
ami azt jelenti, hogy ítéletemet csakis hitelesnek elfogadható információkra alapo
zorn, Meggyőződésem, hogy a kereszténységet eddig mínden szocialista ország
ban többé vagy kevésbé támadták az egyháznak és a keresztényeknek a jobbol
dali erőkkel való kétségtelen szövetkezése miatt, de d marxizmus ateista elveiből

következőleg is. Ha ezt nem akarjuk tudomásul venni, magunkat csapjuk be.
A keresztények és marxisták köZJt folyó párbeszéd eredményeként - remélem

és kívánom -, ki fog alakulni talán egy kevésbé élesen vallásellenes szocialízmus,
melyben a keresztények együttrnűködhetnek, ami mindkét fél javára válik; a szo
cialisták letesznek a materializmus türelmetlen képviseletéról, a keresztények pe
dig a gazdagokkal és hatalmasokkal való szövetkezésről, Kölcsönösen megtisztít
ják egymást.

Az eljövendó évek kereszténysége, úgy hiszem, deklerikalizá1t kereszténység
lesz. A klérus annyi század óta gyakorlatilag hatalmába kerítette az egyházat, és
a laikusokat az egyszerű szemlélő szerapére degradáita. A papi hivatás inkább
foglalkozás lett, mínt szolgálat, az intézmény mérhetetlenül megnőtt a papságtól
támogatva és a papságot támogatva. Ez a struktura összeomlóban van, helyette is
mét kezdjük tudatosítani magunkban, hogy az "Isten népe" vagyunk, és kezdjük
kis alapközösségekben élni vallásunkat.

Ezek a kis közösségak az életbe hitelesebben belegyökerezett liturgikus életet
élhetnek, s megtalálhatják bennük a szükséges táplálékot ahhoz, hogy a plura
lista világban másokkal együtt éljenek és dolgozzanak" Elő hitünkről pedig nem
szavakkal, hanern 1Jettekkel fogunk tanúskodni.

mING FETSCHER (Frankturt am Main) Frankturt am Main (Nyugat-N6metorsdg) GoethérM
elnevezett egyetemének protesszora, az egyetemhez tartozó Politikai Tudományok ~tézetének

Igazgatója:

KERESZTP:NYEK FELADATAIRÓL A SZOCIALISTA TARSADALMAKBAN.
HAT TP:ZIS. 1.) A kereszténység és a szocialista társadalmi rend nem összeegyez
tethetetlen dolgok. A kereszténység történeti fejlódése során inkább csak haboz
va és ellenkezve alkalmazkodott a kapitalista termelési módhoz, amely egyáltalá
ban nem felelt meg a kereszténység eredeti szándékainak,
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2.) Eltérően a tisztán kontemplatív vallásoktól, a keresztény hit az embemek
a többi emberrel és az életet Iehetővé tevő természettel szembeni gyakorlati ma
gatarrasára irányul. "A gyümölcseikről Ismeritek meg őket" - ez azt jelenti, hogy
csak az emberi magatartásban és az emberi magatartás révén nyílvanul meg a
hit lényege. Helyesen értelmezve tehát a keresztény hit nem a világból való me
neküresre szóut fel, hanem a vilag megnaradasara és az emberek VIlágának em
berínné tétetere. .t.:ppen ezért mmuentajta humanizmussal - a szocíalrsta hurna
rnzmussaí is - egyutt tud haladni.

3.) Az ernberek egymás iránt érzett szeretetének és részvétének az osztály
társadalmakban alibi funkciói is lehetnek. Tény az, hogy az alamizsna osztogatás
gyakran csak a gazdagok rossz Ieíknsmeretének elaltatására és főként a szegé
nyek és kizsákmányoltak indulatának megnyugtatására szolgált, A forradalmi szo
eralistak a részvétet csak ezen az alapon birárták és itélték el. Egy szocialísta
társadalmi rendben, ahol az embernek ember által való kizsákmányolása struk
turállsan lehetetlenné vált, a részvétnek, a segítőkészségnek, az emberek közöttí
szeretetnek runcsenek többé alibi funkciói, nem szolgálnak többé figyelemeltere
Iést, Ezzel egyidejűleg egy ilyen társadalomban (legalábbis potenciálisan) az em
ber készsége arra, hogy jóságos, segítőkész és résztvevő legyen, és ennek megfele
Iően cselekedjék, nem von többé olyan "büntetést" maga után, rnínt a versenyen
alapuló teljesítményi társadalomban. Az emberek akkor - amint azt Berthold
Brecht A szecsuáni jóemberben megfogalmazta - "egyszerre lehetnek jók önma
gukhoz és másokhoz",

4.) Egy olyan társadalom, amelyben nincsenek antagonisztikus osztályok és
nincsenek kapitalista kizsákmányoló viszonyok, bár leh'etővé teszi az emberi szo
Iídaritást és segítőkészséget, de nem garantálja is egyben. Ez az oka annak, hogy
a legtöbb szocíalista társadalmi rendben az emberek erkölcsi nevelésén is fára
doznak. Az a humánus magatartás, amelyet a keresztény hit motivál és hangol,
ezen a téren előnyben van, vagy legalábbis hasznosan kelhet versenyre a tisztán
evilágilag motivált magatartással.

5.) Ha a humanista társadalomban "az ember istenének az embernek kell len
nie" (Ludwig Feuerbach), akkor az embertársak istenségének ilyen felfogását az
anyagelvű gondolkodás begyakorlása megnehezíti. Ha az emberben nem 1átunk
egyebet, mínt egy másodlagos jelzőrendszerekből felépült és bonyolult kibernetikai
szabályozókörökkel differenciált állatot. amely a más állatfajtakkal szemben na
gyobb alkalmazkodóképessége és környezetének átalakítására képes ereje révén
van előnyben, akkor nem látható be, miért tekintsük embertársaink életét "szent
nek" és létét sérthetetlennek. Ha azonban még a legdeformáltabb és a természet
által a Ieghátrányosábban sújtott ember is "az Isten képmása", akkor ez a felfo
gás megtanít bennünket arra, hogy tiszteletben tartsuk érinthetetlenségét és "cél
nak" lássuk őt és nem csupán eszköznek (a termelés növelésére, vagy esetleg a
"kultúra fejlesztésére"). Az ember istenképmás volta csak ott és akkor hihető,

ahol (tartalmában és magatartásában is) a hivő keresztény cselekvésében jut ki
fejezésre. A "lélek halhatatlanságáról" szóló felfogásnak sem szabad a test szen
vedéseínek alábecsüléséhez vezetnie. Eppen a kereszténynek kellene - ellentét
ben a szélsőségesen spiritualista vallások híveivel - az ember testiségét és a test
ísteniségét (ami.nt az az Isten megtestesülésében kifejezésre jutott) komolyan vennie.
Amit a más emberekért tenni tudunk, az mi.ndig egyformán érinti testüket és lel
küket. A pszíchoszommatíkus gyógymód, amely a lelki és testi szenvedés összefüg
géseit fölfedezte, igazolja ezt a felfogást.

6.) A keresztények és nem keresztények békés együttéléset és együtt munkál
kodását egy szocíallsta társadalomban úgy kellene felfogni, hogy az békés ver
sengés az embertársak szolgálatában. A nem kereszténnyel szemben sem a gőg,

sem a leereszkedés nem illő magatartás, A kereszténységre és a keresztény egyhá
zakra vonatkozó krítílcus nézeteket számtalan történeti tapasztalat indokolja, és
csak a szecialista keresztény gyakorlati magatartása korrigálhatja ezt a felfo
gást. Ha a történeti materialista meg van győződve arról, hogy a keresztény val
lások csak ideológiai felépítményei a társadalmi-gazdasági alapoknak, akkor ezek
nek a vallásoknak Iényegét azokkal a funkciókkal téveszti össze, amelyekkel is
mételten ténylegesen bírtak (és sokfelé még míndig bírnak). A vallásnak, rnint
vigasztalásnak és igazolásnak egy igazságtalan és rossz társadalmí rendben, valóban
feleslegessé kellene válnia, amint sikerül megvalósítani az igazságos és jó tár
sadalmat. A kereszténynek azonban mégis aktívan részt lehet és részt kell vennie
egy ilyen társadalom felépítésében. Nem fog attól félni, hogy egy igazságos és a
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rnínden ember szabad kibontakozását lehetövé tevő társadalomban "a vallás el
ha!", mert meg van győződve arról, hogy a keresztény vallás több és más, mint
ideológia (még haa történelem során gyakran vállalt is magára ideológiai funk
ciókat és mindmáig őriz is ideológiai momentumokat), A keresztény tehát nyugod
tan belemehet egy olyan "fogadásba", amelynek szövege körülbelill így hangozhat
nék: "Te, történelmi materialista, úgy hiszed, hogy egy kommunista társadalom
felépítése, amelyben minden egyes embernek szabad fejlődése mindnyájuk sza
bad kibontakozásának föltétele, a vallás mint feleslegessé vált fölépítmény. ma
gától el fog halni. Én ezzel szemben meg vagyok győződve arról. hogy a keresztény
vallás mínden ideológiai funkciójának és mozzanatának eltűnésével tisztábban és
erősebben láthatóvá és elevenebbé válik a maga lényegében, mint valaha. Mint
hogy a keresztény vallás lényegéről szóló ellentéte's felfogásaink mindegyike tu
dományelméletileg csak hipotézis, vállaljuk azt, hogy mint minden más hipotézist,
ezt is a gyakorlat próbájának tesszük ki. Én a magam részéről nem félek ettől

apróbától."

FRIEDRICH GEORG FRIEDMANN (München) a münchení egyetemen az észak-amerikai mü
velődéstörténet professzora és ugyanott az Amerika-Intézet igazgatója:

A kérdések, amelyeket levelükben hozzám intéztek, s amelyekre egészen rö
viden válaszolni szeretnék, sok embert egy életen át toglalkoztattak. Én magam is,
aki a bencések által nevelt ZSIdó emberként a ker'esztenység külsö szélén állok s
onnan nézek a központ felé, amely olykor fellelkesít, olykor visszataszít, csak azt
rnondhatom, hogy ezek a kérdések személyesen és társadalmilag is nagy jelentő

séggel bírnak számomra. Végleges választ, vagy akár jövendő prognózist nem
tudok adni.

Abból indulok ki, hogy a kereszténység az emberi lét értelmével foglalkozik;
hogy Krisztus ezt a létértelmet emberré levésével, halálával, feltámadásával teste
síti meg; hogy egy meghatározott pillanatban emberként lép be a történelembe és
azt ezáltal az ember üdvtörténetévé teszi.

Az első kérdés ez lenne: az üdvtörténet, mint történet össze van-e kötve ural
mi formákkal? Konkrétabban: vajon a látható egyház története nem egy beren
dezkedett intézmény története-e, amely sajátságos uralkodási formákat valósít meg
befelé és segítségben részesít más intézményeket és uralmi rendszereket kifelé? Va
jon az egyház tanításai egy hamis tudat kifejeződései-e? Vajon. álomszerű visz
szájukra fordításban tükröznek-e fennálló viszonyokat, hogy ezáltal elviselhetővé

tegyék őket? Vajon az egyház vezető emberei engedték-e. hogy minden időben

mindenfajta rendszer a saját fennmaradásának szolgálatába állítsa őket?

Ami a jövőt illeti, elméletileg lehetséges, hogy abból induljunk ki, az üdv
történetnek nincs köze a szó szokványos értelmében vett történelemhez. De ab
ból is kiindulhatnánk - ami nekem személyesen rokonszenvesebb lenne -, hogy
egy uralkodásmentes társadalom egy uralkodásmentes egyházat is lehetövé tesz,
rní több, előmozdítaná annak fejlődését. Semmiképp sem jelentene megoldást szá
momra egy "időtlen" szektásság történelemtagadása, amely utópisztikus álmokba
menekülve zárkózik el a világ valóságától; vagy valamiféle vallásos rajongás a
világon belül, ami viszont, mint például a "Jesus people" mozgalom, figyelmen
kívül hagyja a valóságot.

Egy második kérdés abból a megállapításból eredné, hogy a szocialísta és
nem szocialista országokban egyaránt hasonló állapotot látunk, nevezetesen azt,
hogy a kereszténységnek és az egyháznak bealkonyult, A szocialista államokban ezt
a bealkonyulást úgy tekintik, mint a dialektikus materializmus szándékolt követ
kezményét, a nem szocialistaál1amokban úgy, mínt a materialisztikus életvitel nem
szándékolt következményét. A kérdés az: rnltől függ azoknak a szímbolikus for
máknak érvényessége és kötelező volta, amelyeket a maguk összességében kultúrá
nak nevezünk, beleértve egy kultúra vallásos aspektusait is? Mí rombolja szét az
ilyen formák érvényes és kötelező voltát? Vajon az emberi lét ér:telme ki tud-e
fejeződni és meg tud-e valósulni szimbolikus közvetítés nélkül?

Elképzelhető lenne, hogy a létnek ez az értelme a nem elidegenedett mun
kában - látszólag szímbólumoktól mentesen, vagy olyan szimbólumokban. amelvek
eddigi tapasztalatunk számára ismeretlenek - megnyilvánul. Csakhogy nem elide
genedett munka míndmáia nem létezik. és ki tudja, hogy ha lenne ilyen, az
nem lenne-e azonos a halálos unalommal, amely semmiféle erőt nem képes töb
bé teremtő cselekvésre indítani.
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Harmadik és utolsó kérdésem abból a megállapításból ered, hogy a nem
szocíalísta államokban éppúgy, mint a szccíalístákban az uralkodó nézeteket nagy
mértékben határozzák meg olyan szituációk, amelyek [ellemzőek voltak a XIX.
századra, de nem felelnek meg többé saját századunknak. úgy látszik, vezető fér
fiak Nyugaton éppúgy, mint Keleten, elismerik ezt. Napról napra egyre több olyan
veszélynek ébredünk tudatára, amelyek az egész civilizált világot fenyegetik:
anarchizmus és általános eldurvulás, a környezet elszennyeződése a termelés ha
mis primátusának következtében. A termelési folyamatok fokozódó egybefonódása,
a technológiai folyamatok és berendezések növekvő komplexitása napról napra
hajlamosabbá teszik a magasabb ipar! fejlettségű országokat arra, hogy politikai
pszíchopaták álforradalmár cselekedeteinek színhelyévé váljanak. Ugyanakkor
fennáll a veszély, hogy a munka többé nem humanizálja a természetet, hanem
mint emberi lakóhelyet megsemmisíti azt. Az emberi lét értelmére irányuló kér
dés, amelyet a XIX. században még joggal értékelhettünk. mint kulturálís föl
építményt, mint kísérletet arra, hogy a munka világának figyeimét eltereljük a
valóságról, ma, ha helyesen értelmezzük. kikerülhetetlen szerophez jut abban a
harcban, amelyegyszerűen az emberiség továbbéléséért folyik.

Kérdés: vajon a szocíalízmus és a kereszténység nem egyformán üdvösségtan-e,
tehát kísérlet arra, hogy a Tét értelmét kifürkésszük? És vajon nem mind a kettő
cselekvésre irányuló tanítás is egyben, attól a meggyőződéstől fűtve, hogy az igaz
ságot élni kell? És vajon azok az igazságok, azok a célok, amelyekre mind a kettő
irányul, végső soron nem egymást kiegészítők-e, ha ugyan nem azonosak?

Amint látják, csupa kérdés. Olyan kérdések azonban, amelyeket ma nyilván
sokan tesznek fel közülünk.

TmNST JOSEPH GORLIC.H (Bécs) tanfigyl főtanácsos, író, a filozófia doktora, It bécsi PEN
Zcntrum elnökségi tagja. Két jelentős műve: Ungarn. Eine geistIge Landerkunde (Verlag Glock
a Lutz, Nürnberg) és a Felix Romanikkal közösen írt Geschichte Osterreichs (Verlag Tyrolia,
Innsbruck) :

KERESZTÉNY JÖVÖ - A KERESZTÉNYEK JÖVÖJE. Senki sem tudja a jö
vőt megjósolni. A tudatos keresztény számára viszont áll a tény, hogy az úr egy
háza az úr ígéretének megfelelően az idők végéig fennmarad. A kereszténynek
éppen ezért semmi oka sincs arra, hogy pesszimisztikusan tekintsen a jövőbe.

A kereszténység legfőbb parancsa - ugyancsak az Úr szavai szerint - a "sze
resd Istent mindenek fölött!" Krisztus azonban egy másik parancsot is hozzáfű

zött. Egy második parancsot, amely az Úr szavai szerint éppoly fontos, mint az
első. Ez így hangzik: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Krisztusnak ez
a parancsa tehát egyenrangú az istenszeretetre vonatkozó paranccsal. Egy ember,
aki nem szeretí úgy felebarátját, mint önmagát, nem lehet igazi keresztény úgy,
ahogyan azt az Úr értelmezi.

Ezzel a keresztény helyzetéről a jelenben és a jövőben már el is mondtunk
mindent. A kereszténység semmiképp sincs elválaszthatatlanul összenőve valami
féle külső formákkal, vagy bizonyos, immár a múlthoz tartozó társadalmi rend
szerekkel. Ha egyszer a kapítalizrnust röviden és velősen ezzel a mondattal jelle
mezték : a kapitalizmus az ember elnyomása az ember által, akkor ebből a mon
datból már világosan kitűnik az is, hogy a felebaráti szeretet keresztény parancsa
szöges ellentétben áll az így jellemzett kapttaltsta gazdasági renddel.

Sajnos még sokan hiszik, hogy a kereszténység bizonyos formát, amelyek
pedig nem alkotják a lényeget, azonosak ezzel a lényeggel. Ennek a téves felfo
gásnak a következménye, hogy sokan szkeptikussá váltak a kereszténységgel szem
ben. Teljesen bizonyos, hogy a kereszténységnek újra meg újra meg kellett vál
toztatnia bizonyos külső formákat, ha feladatát továbbra is teljesíteni akarta. Ahol
viszont nem változott meg, ott evilági küldetése látta ennek kárát. Nem véletlen,
hogy az elmúlt századokban Krísztus tanítása általában csak a fehér (európai
amerikai) népek között terjedt el. Az európai ruha, amelyet a kereszténység év
századokon át hordott, megakadályozta, hogy más kuhtúrákban és más társadal
mi rendszerekben a fejlődés pozitív elemeként ismerjék fel. Aki azonban átlát az
elmúlt idők külső formáin, az egyszerre felismeri, hogy a kereszténység voltakép
peni lényege csak rejtve fedezhető fel bennük. Aki az istenszeretettel egyen
rangú felebaráti szeretetre vonatkozó parancsot teljesíti, azt keresztény szellem
alakította, még akkor is, ha ő maga nem keresztény, sőt talán nem is teista.
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Másrészt a Keresztény míndenütt együttműködhet az emberiség továbbfej
Iesztésében, sőt közre is kell működnie ott, ahol a felebaráti szerétet parancsát
valósítják meg. Egy ember, aki más embereket elnyom, nem lehet jó keresztény 
még ha annak tartja is magát - sőt általában nem lehet még keresztény sem.

A kereszténység jövője, helyesebben az egyes keresztények jövője a gyorsan
változó világban attól fog függeni, mí lyen mértékben lesznek képesek hozzájá
rulni ahhoz, hogy a felebaráti szeretet parancsa - "szeresd felebarátodat, mint ten
magadat!" - az egész lét alapjává váljék. A kereszténység nem ismer olyan meg
határozott külső formákat, amelyekben ezt a parancsot valóra kell váltani. Afelől

viszont, hogy az olyan társadalmi rend, amelyben az embernek lehetősége van
arra, hogy -embertársait elnyomja, önmagában keresztényellenes, keresztény kö
rökben nyilván nem szabadna még kétségnek sem felmerülni.

Az bízonyos, hogy nem lesz többé .Jceresetény'' társadalom a régebbi érte
lemben, sőt nem lesz "keresztény" állam sem, ahogyan gyakran álmodtak róla 
kérdés, hogy egyáltalában valaha volt-e ilyen "keresztény" állam (még az ún.
középkor is csak a felületes szemlélő szemében hasonlít ilyen .,keresztény" államra)
- de míndíg is lesznek keresztények, akik az üdvözítő parancsának értelmében
úgy szeretik a felebarátjukat, mint önmagukat, és embertársaiknak nem elnyo
mói, hanem testvérei lesznek. Minél több ilyen ember kész arra, hogy az igazi
kereszténység szellemében az Úr parancsát kövesse, és nemcsak szájával, hanem
szívével, egész érzés- és gondolatvilágával a felebaráti szerétet parancsának szol
gálatába áll, annál becsesebb lesz közreműkődésűk a jövő társadalmi rendjének
felépítésében. Nem tudom elképzelni, hogy egy nem keresztény, még ha úgy
hiszi is, hogy a keresztény tanítást el kell utasítania, ne tísztelné az olyan keresz
tényt, aki ennek a felebaráti szerétet-parancsnak megfelelően él. Ebben az érte
lemben van jövőjük a keresztényeknek. Az ilyen keresztények jövőjét biztosított
nak is látom. Ezek nem mondanak csődöt az őket körülvevő világban, még ha ez
az őket körülvevő világ más is, mint amit gyakran elképzelünk. Együttes fele
lősség hordozói ők egy olyan eljövendó időben, amikor ember nem nyomhatja el
többé embertársait.

WILHELM KÖSTER SJ (Uppsala) az uppsalai (Svédország) Credo cfmú katolikus het'ilap 16
szerkesztője, az Academicum Catholicum tanára:

A MAI KERESZTÉNYSÉG. A keresztények [eladata az, hogy Krisztust jelen
Iévővé tegyék a világban. Lényegében mindig ugyanez a feladat, függetlenül attól,
hogy a keresztény plurális vagy egységes környezetben él-e, és függetlenül attól,
hogy a társadalmi rend, amelyben áll, kizárja-e a keresztény alapelveket, vagy
megengedi őket. A kereszténynek mindenütt ott kell a világot nyugtalanítania, ahol
a világ önmagának elegendő akar lenni. A kereszténység történelmi tényekre vezeti
vissza eredetét. Semmiféle gondolati rendszer, semmiféle társadalmi rend nem
tudja az emberek iránti feladatát ellátni, ha adott tényeket figyelmen kívül hagy.
A kereszténynek míndenesetre feladata hát, hogy mindenkori környező világát meg
óvja attól a feltevéstől, hogy Krísztus nem létezett és hogy az embernek nincs
szükségo megváltásra.

Ezen az alapvető feladaton kívül semmiféle recept, semmiféle általános ér
vényű modell nincs a keresztény tevékenységre. Ehhez túlságosan különböznek
egymástól az egyes helyzetek és történelmi idők. A keresztények felelősségvállalá
sának médját a társadalmon belül a helyi adottságoknak megfelelően kell megta
lálni. A különböző személyek ennek során különböző hivatásokat követnek majd.
Amellett nem mindig az a kevésbé hatékony, ami rejtve van.

Két akadály teszi nehézzé a keresztény számára feladatának teljesítését. Az
egyik a környező világból, a másik magából a keresztényből adódik.

Egyrészt a világ nagyothall, ha Krisztus üzenetéről van szó. Minden igazi ke
resztény megtapasztalja ezt egyszer. A világ kísértést érez arra, hogy bezárkéz
zék a kereszténnyel szemben, és hogy hite miatt kikapcsolja őt. Emiatt azonban a
kereszténynek nem kell elbátortalanodnía, Krisztust is figyelmen kivül hagyták,
s végül még ki is végezték. Ugyanezt a jövőt [ósolta övéinek is.

Másrészt az okoz aggodalmat, ami a kereszténység bensejében fenyeget, ne
vezetesen a hitben való gyengeség. Bizonyos értelemben azonban ezzel is míndíg
számolni kell, hiszen a keresztény is ember, és egyetlen ernber sem él egészen úgy,
ahogyan a meggyőződése megkövetélné.
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A jelenben azonban főként három olyan kísértés van, ami a keresztényeket
fenyegen, és ami több, mint a szándék és a cselekvés között mindenkor fennálló
szakadék konkretízaíodása,

1.) Bizonytalanná vált az erkölcsi norlllatudat. Ez példaszerűen jelentkezik:
az emberhez meltó szexuálís és hazassági erkölcs iránti természetes érzék eltű

nésében: llberalizálódási tendenciák urautodnak a kultúrátlamok törvényhozásá
ban (a válás és a terhességmegszakítás megkönnyítése); a fogamzásgátlással szem
ben való ellenállás a katolikusok soraiban is megrendült.

2.) Megingott az igazságétosz. Az egymásnak ellentmondó világnézetek azzal
a kísértéssel járnak korunk embere számára, hogy míndeníajta igazságigényről

lemondjon. A pszichológia és a szociológta a be nem avatottak körében olyan be
nyomast kelt, hogy az álláspontok nem egyebek, mint a környezet és az ízles ki
hatásai, A türelemről szóló nem világos elkepzelések sokak tekintetét ködösítik
el azzal a ténnyel szemben, hogy mindenfajta világértelmezés valamiképpen az ál
talánosérvényűségigényét hordozza; hiszen mindegyik a tényeknek akar megfelelni
igaz akar lenni. A keresztény hit a maga univerzalitási igényét kezdettől fogva
kifejezetten megfogalmazta. Ezért is van az, hogy a kívülállók számára kezdet
től fogva botránykő. Manapság már a keresztények is kételkedni kezdenek meg
győződésük igazsága és küldetésük egyetemessége felől.

3.) Az egyháztudat megbénult. A mai embernek nehéz bizalommal lenni va
lami vagy valaki iránt. Idioszinkráziája van minden tekintéllyel szemben, így
az egyház tekintélyével szemben is. Az eszmény a "demokratikus". Minden prob
lérnát többségi szavazattal kellene megoldani. Egyrészt sokan élnek abban a tév
hitben, hogy a nagyobb számú szavazat garantálja a döntések helvességet és ma
gasabb értékét. Másrészt a törekvés arra, hogy lehetőleg mindenbe beleszóljanak.
komoly esetben sokaknál aláássa azt a készséget, hogyatöbbséghez alkalmazkod
janak. Bármilyen bizonyossággal igazolja is tekintély voltát valamilyen intézmény,
sokan, keresztények is, gyengeségnek tartanak nundenfajta bizalmat.

A nem keresztényekkel való találkozásnál mindez alapvetőerr jelentkezik, amint
a kereszténységnek a világban való szerepét nem értelmezik félre egy csoport ego
izmusának kérdéseként. Ha közelebbről megnézzük, kiderül, hogy a fentebb em
litett bajok - az erkölcsi tudat, az igazságetosz és a szolldarízálódásra irányuló
bizalom gyengülése - nem sajátos keresztény válságjelenségek. hanem míndenfajta
kultúrát és társadalmi rendet fenyegetnek. A szocialistának, a marxistának és
az ateistának is meg kell követelnie az erkölcsösséget. az igazságra és szeltdart
tásra irányuló akaratot. Itt tehát egy mindenkire érvényes kiindulási bázis kör
vonalai rajzolódnak ki.

Minden bizonnyal fontos a keresztény, mint keresztény számára, hogy a ke
reszténység üdvös és üdvözítő befolyása fennmaradjon a világban, hogy a meg
váltásban mindazok részesedjenek, akik erre törekszenek. De még ezt megelőzően

fontos számára az .erkölcs, a töretlen igazságtudat és a közösségre való törekvés,
amely magába zárja azt a bátorságot is, hogyalávessük magunkat az igazolt te
kintélynek; hiszen ezen alapul a keresztény hit. Ami azonban a keresztény szá
mára a hit előfeltételeként fontos, annak fontosnak kell lennie a nem keresz
tény számára is, bármilyen meggyőződést valljon is.

Minden sajátosan keresztény az emberihez kapcsolódik. Ez a keresztényt al
kalmassá teszi a dialógusra. A keresztény reflexió lényegében Krisztusra való ref
lexió. A Krisztusra való reflexió azonban lényeges részében mindenkor az em
berre való reflexió. Éppen ezért lesz a keresztény, még akkor is, ha nem az ő

sajátos ügyéről van szó, valódi partnere mindazoknak, akik az ember érdekében
fáradoznak.

A. G. M. VAN MELSEN (Níjmegen) a nljmegenl (Hollandia) egyetem professzora:

A KERESZTÉNY HIT JŰVOJE. Ebben a keresztény hit jövőjéről szóló néhány
sorban nem vállalkozunk arra, hogy megvítassuk a keresztény egyháztakjnak a
közeli vagy távoli jövőben lehetséges sorsát. Valami más érdekel mínket, neve
zetesen az az alapvető kérdés, vajon a keresztény hitnek lehet-e jövője egy olyan
világban, amelyet bizonyos, mát napjainkban is érezhető áramlatok eredménye fog
meghatározni. Vajon hagynak helyet majd egyáltalán ezek az áramlatok a ke
resztény hit számára? Amikor föltesszük ezt a kérdést, el tekintünk azoknak az
etikai és világi "keresztény" értékeknek lehetséges maradandóságától, amelyek a
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múltban akkora hatást fejtettek ki, hogy a jövőben aligha fogják teljesen elfe
lejteni őket. Amire itt gondolunk, az a keresztény hit magja: a hit a teremtés
ben, a bukásban, a megváltásban és az örök életben.

A jövő formálásában fontosnak tűnő áramlatok egyrészt a tudomány további
- mélységében és elterjedésében egyaránt számottevő - fejlődese. másrészt ez
zel szoros összefüggésben az élet minőségében bekövetkező további növekedés,
nemcsak materiális, hanem általános értelemben. Tegyük fel, hogy a jövőben egy
olyan társadalom valósul meg, amelyben minden emberi lénynek alkalma nyílik
saját lehetőségeinek kiaknázására, s ezzel egyszersmind a többieknek is segít ki
aknázni a magukét. Nem bocsátkozunk annak részletezésébe. hogy ebben az ide
ális társadalomban hogyan valósul meg az élet materiális és egyéb rétegeinek,
vagy a személyes lehetőségeknek mások lehetőségeivel való egyensúlya. A kérdés
nem az, hogy egy ilyen társadalom mennyire valósítható meg, hanem az, hogy
egy ebben az irányban ható áramlat vajon fokozatosan a keresztény hit belső üres
ségét mutatná-e ki. Ezt a nézetet támogatja az a feltételezés, hogy a keresztény hit
az emberi nyomorúságon és tudatlanságon alapszik. Minthogy az ember képtelen
nek látszott életét itt a földön megjavítaní. a túlvilágon keresett vigasztalást. Nem
tudta megmagyarázni a világot és irányítani törtenelmét. ezért kész volt elfogad
ni a mindentudó és mindenható Isten eszméjét.

Nem kétséges, hogyamúltban a keresztények szabályszerűen meg voltak győ

ződve arról, hogy a földi életet aligha lehet megjavítani, és úgy gondolták, hogy
ezt a meggyőződésüket a keresztény hit tanítása (a bűnbeesésről) alátámasztja.
Az sem kétséges, hogy sok keresztény számára a megváltás fogalma gyakorlatilag
összekeveredett az élet nyomorúságától való megszabadulás fogalmával. Ezért föl
tételezhető, hogy mennél inkább sikerül az embernek megjavítania az élet minő

ségét, annál kevésbé fog Istenre és a túlvilágra gondolni. Következésképp a ke
resztény hit szepen elenyészik. A dolgot azonban másként is föl lehet fogni, Azt is
föl lehet tételezni, hogy mennél inkább megszabadul az ember az anyagi és tár
sadalmi szükségtől, annál fogékonyabb lesz lelki szüksége iránt. Lehetséges, hogy
az Evangélium valódi üzenete jobb megértésre talál, amikor az embert kevésbé
foglalják le majd közvetlen szükségleteí, amikor több alkalma lesz arra, hogy ön
maga legyen. Azt mondhatni, hogya rászoruló felebarátaink megsegítésére vonat
kozó evangéliumi tanítástól - mely napjainkban magában foglalja a társadalom
szerkezetének megjavítását is - függetlenül már pusztán az Evangéliumnak ez
a jobb megértése is a földi élet mínőségének megjavítása mellett szóló érv a ke
resztények számára.

Mindeddig nem beszéltünk a keresztény hit belső értékéről. Pedig csak ez az
érték döntő a keresztény hit jövőjének szempontjából. Az a tény, hogy e hit már
annyi kulturális és társadalmi változást túlélt, s talán túlél jövendő változásokat
is, csakis annyiban fontos, amennyiben a keresztény hit valóban segítheti az em
bert belső értéke révén. Mi ez az érték?

Ha a keresztény hit igazságon alapszik, akkor az ember bízhat abban, hogy
létének és tetteinek értelme és értéke meghaladja a pusztán evilági értelmüket
és értéküket. Az a "transzcendencia", amelyről a keresztény hit beszél, teljesen
különbözík a "transzcendencia" szó evilági értelmétől. Egy nagy ember tettei át
lépik a tér s idő minden emberi tevékenységet jellemző korlátait, és többek kö
zött azt mondhatjuk, hogy ilyen tetteknek történelmi jelentőségük van. Nélkülük
más lenne a történelem. Az a transzcendencia azonban, amelyről a keresztény hit
beszél, más természetű. Ez a transzcendencia nem tagad semmiféle emberi értéket
- ellenkezőleg, minden értéket az emberi távlatok határán túl erősít meg. Az em
beri törekvéseket főleg a siker kilátásal irányítják: siker a szerelemben. a tudo
mányban, a művészetben, az üzletben. a politikában. a sportban, mások megsegí..
tésében. a termelékenység növelésében, a technolóaíában, a nevelésben. az ú]
társadalom fölépítésében, a vallási vezetésben és mindenben, amit csak helyesen
vagy helytelenül fontosnak gondolunk az emberi életben. A keresztény hit azt
tanítja, hogy Isten szemében tetteink belső értéke nem csak a siker tekintetében
méretik le. Ezt az értéket az a szellem határozza meg. amely egész életünket és
tetteinket átjárja. Hogy a világ elismert-e ezt az értéket. az nem számít. Ez el
len lehetne vetni persze, hogy a belső értéknek ez a felfo-rása nem jene~ete<;pn

keresztény, hanem egyszerűen emberi távlat is. A keresztény felfogás sarkoontja
azonban az, hogy az emberi létnek é'l emberi cselekedeteknek erről a belső értéké
ről nem csupán elvontan beszél, hanem azt tanítja, hogy ez az érték a legnagyobb
konkrét valóság, mert minden egyes emberi lény Istenhez való viszonyának való-
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ságával kapcsolatos. A keresztény hitnek ezt a tanítását figyelembe véve nehéz
belátni, miért is vesztené el [elentőségét az ember számára az emberi eszmények
nek itt a földön való beteljesülésével. Ellenkezőleg, mennél emberibbé sikerül
tenni az életet, annál sürgetőbbé válik a mi és a minket megelőző generációk
- vagyis a hozzájuk tartozó mínden egyes személy - élete végső értelmének
kérdése.

S még egy kérdés: Az emberi élet transzcendens értéke nem azt jelenti-e,
hogy a keresztényeket - amennyiben valóban azt hiszik, amit feltételeznek róluk
- nem túlzottan érdekli, hogy mit is csinálnak, s következésképp a munkájukhoz
való elkötelezettségük sohasem maradéktalan? Mert végül is nem számít, hogy
földi távlatokban sikerül-e nekik valami, vagy sem. Nem ez a magyarázata an
nak, hogy a keresztények a múltban nem nagyon foglalatoskodtak a földi élet
minőségének javításával, mert a transzcendentális távlatokban ez a rnínőség nem
volt valami fontos? Nem hiszem, hogy ez volt a fő ok. A fő ok az volt, hogy a
múltban tényleg alig volt kilátás a földi élet mínőségének megjavítására. De ha
egyszer ez a kilátás föltárult, a keresztényeknek minden erőfeszítést meg kell ten
niük e mínőség megjavítására és annak tisztázására, hogy ez mílyen mértékben
lehetséges. Talán még azt is mondhatjuk: minthogy a keresztény felfogás szerint
a látható siker nem számít, a közvetlen siker hiánya nem ok arra, hogy az erő

feszítést ne folytassuk.
Ha a keresztények komolyan veszik transzcendentális hitüket, akkor egy do

log világos számukra: sohasem lehet valamiféle versengés a földi élet megjav'í
tására irányuló világi erőfeszítéseik és életük transzcendens értéke között. A transz
cerideneia valódi jelentését azonban nem körtnyű megragadni. Ezért is mondottuk
az imént, hogy ez a jelentés talán világosabb lesz számunkra, mikor az élet mínő

ségét már megjavítottuk.

ROBERT DE MONTVALON (Párizs) a Terre Entlére cfma francia katolikus folyóirat flj
szerkesztője:

Ha csak röviden is, válaszolni szerétnék a föltett kérdésre.
A nyelv korlátai sajnos megakadályoznak abban, hogy folyóiratukat olvas

sam. De hogyan ne érezné az ember annak sürgető voltát, hogy találkozzunk egy
mással - úgy értem, önök, akik Magyarországon dolgoznak és mí, akik Francia
országban dolgozunk?

Azt kérdezik, mit merünk gondolni (mert hiszem merészség kell az előrela

táshoz) a kereszténység és a szocializmus jövőjéről és kapcsolatukról.
A legfontosabb amit megállapíthatunk. hogy a kereszténység is, a szocíalíz

mus is válságon megy át, ami azt jelenti, hogy mind a kettő felhívást kapott ar
ra, hogy önvizsgálatot tartson, míelőtt (és mert) történetének új korszakába lép.
Mi sem áll távolabb tőlem, mint az a gondolat, hogy ennek a válságnak a meg
tagadással vagy a meghátrálással kell járnia. A válság éppen ellenkezőleg a hű

ség próbája. Nem arról van szó, hogy kevésbé, hanem, hogy egyre bátrabban le
gyünk hűek.

Persze a bátorság szó is félreértést okozhat. Nem arról van szó, hogy a gesz
tus szépségéért legyünk bátrak; hanem arról, hogyakeresztérny igazságot és a
szocialízmus Igazságát szembesítsük kortársaink, tehát voltaképpen mindnyájunk
igényeivel, vágyaival, tévedéseível. ellentmondásaival, gondolkodásmódjával. fele
Iősségeível, sőt kudarcaíval is.

A hűség tehát semmiképpen sem visszafordulás. Sokkal inkább visszatérés
a [orrásokhoz, tehát azokhoz az alapvető eseményekhez, amelyeknek a szocialíz
mus és a kereszténység létét köszöni. Vajon nem kell-e állandóan visszatérni a
forráshoz, hogy megszabadítsuk a hordalékoktól. amelyek folyását akadályozzák,
hogy szabaddá tegyük azokat a vizeket, amelyeknek a világot ma és holmap ön
tözniük kell?

A hátr,afordulás gondolat,a t,eljesen idegen a kereszténységtől, amiről világosan
szólnak a négy evangélium utolsó lapjai és a keresztény hivő nép belső tapasz
talatai is. A keresztény hit nem létezik, csupán Jézus által, Jézus viszont azért van,
hogyelérkezzék az üdvösség az időben és az időkön túl. Semmi értelme tehát,
hogy szembeállítsuk az eredetet az aktualitással. a forrást a jelennel (ha el kelle
ne választaní őket, semmi egyéb sem maradna a kezünkben, mint egyrészt az
elavult, másrészt a jelentéktelen mindennapi banalitás). A keresztény számára a
hűség azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus rabbinak élete, halála és föltámadása so-
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.ha nem szűnik meg bőségben teremni a virágokat és gyümölcsöket, de nem meg
próbáltatások és válságok nélkül,

A Kereszténység vuagszerte újra csírázní kezd. Kérdéseikre az egyik válasz
.az, hogy ezt a csírázást ismernÍ'Ü1C kellene azoknak, akik nem keresztények, ha
komolyan akarják rnegrtélní a kereszténységet és parbeszédet akarnak kezdeni ve
le. Ettol még eléggé- távol vagyunk. Az ideológiai provincializmus és a nemzeti
provincíalízrnus egyesült erővel akarja lebeszélni a [óakaratú embereket arról, hogy
a másikkal úgy találkozzanak, amiLt1l?n. Sietek hozzátenni, hogy van egy vallasi
provincializmus is, és ez még kevésbé védhető, mínt az előbbiek, minthogy el
lentétben áll az igazi. hittel.

A nem keresztény olvasó talán úgy találja majd, hogy túlságosan hízelgő sza
vakkal festettem a keresztény hűséget. Egy marxista azonban jól tudja, hogy a

.gyakorlat nincs míndíg az elmélet magaslatán (ami nem akadályozza meg, hogy
olykor a leggyanúsabb gyakorlat is ne tetszelégne a kizárólagos igazság mezé
ben]. És itt most ugyanúgy feltenném a kérdést a szocíalísfa hűséggel kapcsolat
ban. Miben áll ez? Míként képzelik el a szocialisták ennek megvalósítását? Ho
gyan értelmezik a visszafordulás nélküli visszatérést forrásalkhoz, a szocializmus
történeti "istenségeinek" relativizálását, s a jelen jogá,t arra, hogy egészen új
módon kérdezzük meg őket - röviden, a lemondást a múltnak múltként való ün
nepléséről, és a jelen kétféle értelemben is új kezdeményezési területnek tekinté
sét: egyrészt leleplezve azt, amit a történelem elhomályosított (a történelem nem
csupán haladás, vagy legalábbis a haladásnak drága ára van), másrészt új igaz
ságokat fedezve fel?

Semmiképp sem akarom azt állítaní, hogy ha a kereszténység és a szocializ
mus tudomásul veszi a jelen válságot és hűségesnek és leleményesnek bizonyul,
most már könnyen megindíthatják a könnyű dialógust, ami lehetövé teszi számuk
ra, hogy könnyen haladjanak együtt tovább. Éppen ellenkezőleg, hangsúlyozni
szeretnem, hogy azonosságuk oly mértékben kérdéses, hogy a keresztények és szo
ciausták sokat emlegetett díalogusa, ha nem vigyázunk, könnyen kibúvó is lehet.
'IuáJUK, hogy vannak áldiaíogusok is, amikor a partnerek egyike ígyekszík an
nektáíní a másikat. De vannak olyan bágyadt dialógusok is, álntólag "nyilt" part
nerek között, amelyek nem érnek többet egy bankett utáni csevegesnél.

Immár általánosan eltogadott tény (és ez nagy- szerencse), hogy a keresztény le
het szocialista és a szocíalísta keresztény. Ezt kimondani: a kezdet kezdete. Ezek után
elsősorbanazt kell tisztázni, mí ma oa szoc.atizmus és mi ma oa ketesz"énység. A leg
felületesebb vizsgálódás is megmutatja, hogy a szocializmusnak lehetnek halvá
nyabban és szigorúbban körvonalazott formáí, lehetnek dogmatikusabb és proble
matikus formái (problematikus szocializmusnak azt nevezem, amely önmagának
vet fel kérdéseket). Ami a kereszténységet illeti, az hol meg van merevedve, és
rnintegy bele van ragadva a világ archaikus szemléletébe, hol pedig szorgosan
keresi a választ arra az óriási kérdésre: milyen legyen. az, aki ma hitet tesz Jézus.
a Megváltó mellett? Nem lehet tehát dialógus keresztények és szocialisták között,
ha nem azzal kezdődik, hogy a partnerek becsületesen meghatározzák, hogy kik,
és ha nem készteti végül mindegyiküket azonosságuk tudatának megújítására.

Menjünk még tovább! A keresztények és szecialisták dialógusa nem öncél. És
nem is az alkalmas pillanat arra, hogy különleges beszélgetésben tetszelegj ünk.
Az épület, amelyet nem minden nagyravágyás nélkül a nyugati racionalizmus
épített fel, repedezik. Ez a racionalizmus - amelyet nem kell míndenáron az ok
talansággal helyettesíteni - rányomta bélyegét a szocializmusra éppúgy, mint a
kereszténységre, és kiszárította őket.

Fel kellene tehát állítani azoknak a feladatoknak programját, amelyeket ma
minden embemek el kell végeznie, mert ez a mi szabályunk. Ez azonban már
meghaladná ennek a válasznak kereteit. Most megelegednék azzal, hogy befejezé
sül kifejezést adjak annak a meggyőződésemnek, hagy bár a kereszténységnek
nyilvánvalóan meg kell szabadulnia ódivatú ruházatától és el kell kerülnie, hogy
tisztán történeti céllá zsugorítson egy olyan hitet, amely a történelmet beteljesíti
és ítéletet mond fölötte, még azért korántsem merítette ki termékenységét a tör
ténelemben. Mínden bizonnyal át kell kelnie a sivatagon. És már el is kezdte az
átkelést. De annyi ellenkező látszat ellenére az Evangéliumnak, amelyegyszerűen
alapvető igazságokat mond, értelme lesz az elkövetkező században. Nem kezdjük-e
megkísérelni, hogy gyökerébon ragadjuk meg a világot és az embert? Azért vető

dik fel ma a kereszténység és a szocíalizmus azonosságának kérdése, mert a kér
dések kérdése ma az ember azoncssága.
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OSWALD VON NELL-BREUNING S.J (München) a frankfurti Goethe egyetem volt professzora.
a katolikus szociális tanítás legismertebb szakértöje:

A Német Szövetségí Köztársaságban tett látogatása alkalmából Helder Camara
brazil érsek szenvedélyesen síkraszállt a szocializmus mellett. Ez arra indított ",gy
újságírót, hogy megkérdezze a német püspöki kar elnökét. Döpfner bíborost. mí
erről a véleménye. Döpfner bíboros azt válaszolta, hogy a brazil érsek nyilván
ugyanazt értette szocializmuson, amit mi a katolikus szociálls tanításon értünk.
Figyelemreméltó nyilatkozat ez, hiszen még csak röviddel ezelőttig is úgy festett,
rníntha a szocializmus és a katolikus szocíálís tanítás nem találhatná meg az egy
más felé vezető utat. Vajon ma úton vannak-e már, hogy találkozzanak?

A mai világban különböző fajta szocializmusok vannak. Az NSZK-beli, az ang
liai, a skandináv államokbeli szccializrnusnak, bár sok közös vonása van. mégis.
lényegesen eltérnek egymástól; még nagyobb az eltérés az afrikai és ázsiai szocía
lizmusok esetében, amelyek a nyugat-európai államok szecialista mozgalrnaival
együtt a frankfurti szocialista Internacionálét (1950) alkotják. Ismét más az a szo
cializmus, amely a kommunizmust megelőző fokozatként értelmezi önmagát. Mínd
ezeknek az olykor éles ellentétté fokozódó nagy különbségeknek ellenére van
ezeknek az irányzatoknak egy közös vonásuk: ki akarják küszöbölni a kizsákmá
nyolást, és amennyire lehetséges. az ember ember által történő elnyomásának mín
den fajtáját. És éppen ebben vannak összhangban a keresztény, és különösképpen a
keresztény szccídüs tanítással. Csak egy "szocializmus" volt, amely ezen a téren
másképp gondolkodott és mást is akart, az ún. nemzetiszocializmus; ez egyetlen
fajta uralmát akarta az összes többire kiterjeszteni; és éppen ezzel bizonyította be,
hogy bár a "szocializmus" nevet bitorolta, valójában valami egészen másra töre
kedett. Mindazok, akik joggal nevezik magukat szocialistának, egymás között és a
keresztény tanítással is megegyeznek abban, hogy elítélik a kizsákmányolást és az
embernek ember általi elnyomását, és míndkettőt ki akarják küszöbölní a világból.

Egy tanítás, legyen az keresztény vagy szocíalísta, csak követelheti a célt, a
világ megváltoztatását; a cél valóra váltásához mozgalomra van szükség. Az ilyen
megváltoztatásí törekvésekkel szemben mindazok, akiknek eddig birtokolt pozí
ciókat kellene átadniok, ellenállást gyakorolnak. Egv tanítás szavai magukban
rendszerint nem elegendők ahhoz, hogy ezt az ellenállást legvőzzék, Ennek elle
nére mégis jelentősen hozzájárul a tanítás a változáshoz : megrendíti ugyanis az
ellenfél belső biztonságát és ezáltal döntően gyöngíti ellenálló erejét. Az N5ZK
ban évtizedek óta megtígyelhetö, ahogyan a keresztény szociális tanítás, bár na
gyon lassan, de állandóan előre haladva megrendíti a társadalmi reakció pozícióit,
és a tarthatatlan pozíciók védelmezölt belsőleg bizonytalanná teszi; ezáltal lehe
tővé vagy legalábbis jelentósen könnyebbé tette a haladó erők számára, hogy a
szociálís haladás terén egyik lépést a másik után tegyék meg. A reakció némelyik
pozícióját - egy alkalommal így fogalmaztam meg ezt - csak akkor lehetett
megostromolni, amikor a keresztény szociális tanítás szociál-etíkaí érvekkel már
ostramra éretté lövöldözte, Amellett nem szabad elhallgatni, hogy a keresztény
szociális tanítás nemritkán túl későn kezdeményezett és némely esetben talán
még csak a szavát sem emelte volna fel anélkül az erőteljes lökés nélkül, amit
a szocialista rnozgalom adott, és anélkül - ezt nvomatékkal ki kell emelni -, hogy
Marx Károly a kapitalista osztálytársadalomra vonatkozó analízisével rá ne nyi
totta volna szemét a fennálló tényekre és igazságtalanságokra.

Voltak (és vannak) szocialisták, akik félreértették az alapvető szocialista tö
rekvéseket és elárulták őket; éppen így voltak (és vannak) keresztények (persze
katolikus keresztények is), akik félreértették és elárulták az alapvető keresztény
törekvést. Az, hogy az ilyen szocialistak és az ilyen keresztények ellentétbe kerül
nek egymással, az egyáltalán nem csodálatos, de nem is mond semmit. A szocialíz
mus alapvető törekvése, hogy kiküszöbölje az embernek ember által való elnyo
mását, alapvető törekvése a keresztény és különösen a katolikus szociális tanítás
nak is, amelyet míndenkínek, aki keresztény akar lenni, vallania kell. A szeeia
lista állam és keresztény állampolgárai között bekövetkezhetnek konfliktusok;.
ezek a konfliktusok azonban mindenkor csak olyan dolgokra vonatkozhatnak,
amelyek idegenek a szocializmus alapvető törekvésétől. Azt az alapvető törekvést,
hogy ember ne nyomhass,on el embert, közösen vallja az is, aki komolyan akai
keresztény lenni és az is, aki komolyan akar szocíalísta lenni.
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HUGH O'NEILL (swanseaj a Newman Association tagja, a metallurgia nyugalmazott profesz
szora Swanseaban (Anglia):

FEJLODÖ KERESZTÉNYSÉG. Aki a kereszténységet Krisztusban élő egyház
közösségnek tekinti, fölismeri, hogy az - mínt minden épkézláb szervezet - fej
lődésen msgy át. 1924-ben, míkor egy angol egyetemi csoportot vittem a Pax Ro
mana budapesti kongresszusára. káplánunk a Szent István bazilikában prédikált,
és arra buzdította az egybegyűlteket, hogy sose dőljenek be divatos szólarnoknak,
hanem bátran merítsenek a szocializmusból, míkor a társadalom megjavításának
lehetőségeit tanulmányozzák. Egy osztrák küldöttől akkor megtudtam, hogya kor
társ püspökí füleknek ez nagyon kihívó beszéd volt - máig viszont már elég
fejlődés történt ahhoz, hogy általánosan elfogadják.

Angliában a mi Szocíallsta (Munkás) Pártunk hivatalosan nem egyezett meg
az ateista Kommunista Párttal. így most egyfajta keresztény szocializmust tapasz
talunk ki. Eredendően demokratikus úton bizonyos iparágak köztulajdonba men
tek át, és kiépült a társadalombiztosítás szociális rendszere. Mindez nem jelentett
összeütközést az egyházi tekíntéllyel, mely fönntartja ugyan az ember magántu
lajdonhoz való jogát, de embertársai nagyobb javának veti azt alá. Hiszen az
egyház példát is adott az önkéntes keresztény kommunizmusról monasztíkus rend
jeivel és a XVII. századi Paraguay jezsuita településeivel, amelyek minden bizony
nyal Morus Tamás Utópiáján alapultak. Morus pedig igazi keresztény humanista
ként hevesen bírálta korának néhány egyházi személyíségét - 1935-ben mégiscsak
kanonizálták.

A XVI. századi reformáció kísérletet tett az egyháznak egy világi társadalom
ba való beillesztésére, és ez az állam-egyháziság elvéhez vezetett. Most pluralista
társadalmunk van, amely egynél több végső. alapelvet fogad el, és a Il. vatikáni
zsinathoz hasonlóan sok változást idéz elő. Pluralista alapon például Angliában
most van egy törvény, mely bizonyos esetekben megengedi az abortuszt, amit az
egyház változatlanul kárhoztat. Az egyház viszont továbbra is betölti küldetését
a megértés új légkörében élő olyan keresztény csoportok között, amelyek kiállnak
a meg nem született gyermek jogai mellett, és föllépnek az 1967-es törvényből

eredő bármely visszaéléssel szemben.

Az egyháznak át kell hatnia a világot, mert "egy világtól elkülönült vallással
szembekerülve. az ember kisütötte egy vallástól elkülönült világ eszméjét". A II.
vatikáni zsinat leszögezte: "Az időbeni Iejlődést mindenképpen meg kell külön
böztetní Isten Országának ügyétől, de az időbeni fejlődés - amennyire csak hoz
zájárulhat az emberi társadalom jobbá alakításához - nagyon is Isten Országának
érdekében áll" (Az egyház a mai világban}. Fölismerve, hogy a modern társadalmi
fejlődés általában még míndlg XIX. századi tudományos szemlélettel társul. a
kiváló tudós, Michael Polanyi azon kesereg, hogya XX. században ez a szemlélet
veszélyezteti az ember "szellemi lény" fogalmát azáltal, hogy gépként kezeli, és
ezzel aláássa az emberi felelősséget. Ez a tudományos szemlelet olyan furcsa logí
kához vezethet, mint a biológus Jacques Monod-é, aki a Véletlen és szükségszeT'íi.
ségben mind a célt, mind a végső okokat tagadja. mégis úgy beszél az élő szer
vezetről. rnínt amely "meghaladia a fizikai törvényeket - még ha engedelmeske
dik is nekik -. s így együtt váltja valóra saját céljának keresését és betöltését".
Monod belátja, hogy az ember igényel olyan végső értékeket is. amelyekre a tudo
mány fütyül - a nagy fizikus Werner Heisenberg pedig már azért emel szót (..Túl
a fízikán"), hogy lépteinket ezek felé az értékek felé egy .Jcözpontí renddel" való
vallásos kapcsolatban irányítsuk. S az érvelés - az egyház részvételével - foly
tatódik.

Mint technológus értékelem azt az óriási fejlődést, ami a tudomány ipari al
kalmazását követte. de az ipari társadalmat Nyugaton most zavartnak. sőt pesz
szimistának látom. M. Eliade (..A tűzhely és a tűzpróba") úgy véli. hogy a XIX.
század óta "a munka elvllágiasodása valóságos nyílt seb a modern társadalom tes
tén", mert a korábbi társadalmakban a munkának ..Iiturgikus kiterjedése volt,
(mint) egy szent sajátságokkal rendelkező rítusnak". Sok fíatal a keleti vallások
felé fordul, s nemrég a pápa - míkor buddhista vezetőket fogadott - a katoli
kusokat és buddhistákat egyaránt bátorította a párbeszédre, hogy megértést keres
senek az emberi létet körülvevő misztéríumok terén. Kommunista országok ve
zetői is fölkeresik a pápát, Ilyen légkörben a zarándok egyház küldetésének tág
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tere van, különösen a megtestesülés tanának kifejtésében. Az igazi keresztény val
lás annak állítása, hogy az emberi életben nem a bajé és nyomorúságé. hanem a
reményé, igazságé, szereteté és [óságé az utolsó szó,

HARALD PAWLOWSKI (Frankfurt) a Publik-Forum dmil nyugatnémet katolikus hetilap ffi·
szerkesztóje:

KERESZTÉNYSÉG ÉS PLURALIZMUS - KISÉRLET EGY V AL...1SZADAs
RA. Ha a kereszténység jövendő lehetőségéről szerétnénk valamit mondaní, ezt a
helyzet elemzésének kell megelőznie. Mílyen eredmény adódik ebből az elemzés
ből'? Az ún. "pluralisztikus" társadalom előre halad. Ennek a társadalmi mozgásnak
élvonala az iparilag fejlett országokban található: az Egyesült Allarnokban, Euró
pában, a Szovjetunióban és Japánban. A társadalmi pluralitás (nem a "pluraliz
mus" mínt a kapitalista liberalizmus egy késői formája) átjárja a kapitalista és
szecialista rendeket is, anélkül, hogy felváltaná őket. A pluralitás felé haladás az
iparilag fejlett társadalmak három területén folyik.

Először: a vélemények és ellenvélemények sokfélesége vetődik fel, az al ter
natívák szaporodnak. A folyamat ellenzői ezt a tényt lebecsülve .véleménvanarch-
ának" vagy Ideológiai zűrzavarnak nevezik. Az "igazságok" nagy mennyíségét
kínálják fel, a kisebb igazságokat nagyként. az utolsó előttieket mint végső igaz
ságokat dicsérik. A tetőpont az az igazság, hogy valójában csak viszonylagos igaz
ságok vannak, tehát alapjában véve nincs semmilyen. Az igazságnak csak bízonyos
elemei léteznek, egy nagy halom mozaikkő, de nincs meg a nagy összefüggő mo
zaíkkép, amely a tiszteletreméltó ikon szerepét vállalhatna. Az ember olyan vízben
úszik, amelyben nincsenek cölöpök, 'Tehát nem bízhatja rá magát egyébre, mint
az úszni tudására.

Másodszor : az érdekek sokfélesége szerez érvényt magának, Gazdasági, tár
sadalmi és kulturális érdekek kerülnek összeütközésbe. A társadalmi osztályok
tagjainak helyzete döntően megváltozík: az osztályszervezetek nincsenek többé ab
ban a helyzetben, hogy érdekeket totálisan képviseljenek, hiszen az egyes ember
többé nem egyetlen érdek, az osztályérdek hordozója, hanem a különbüző, egymás
nak ellentmondó érdekek sokféleségéé munkájában is, szabad idejében is. És ezzel
még nincs is vége. A különböző érdekeket társadalmilag egyesületekké szervezik;
az egyes ember érdekei egy érdekvédelmi testület tagjaivá válnak és ez a testület
megfelelő bürokratikus szervezetet épít ki. Ezek az új társadalmi hatalmak befo
lyást gyakorolnak az egyes személy sajátos érdekeire, ápolják és intézik azt. Az
érdekvédő irodák versenyre kelnek az állami és pártbürokrácíával, A szervezett
érdekek elsősorban is "igazsoágkénf' mutatiák be magukat. Azt mondják: Krísztus,
és közben az eladandó vég vászonra gondolnak; azt mondják : Marx, és valójában
a hatalomra gondolnak Az ideológiák és érdekek összekeverednek, az elmélet és
a gyakorlat fölcserélődik.

Harmadszor: a tekintélyek sokfélesége lép fel. Minden specialista a maga szak
területén a tárgyhoz kötődő tekintéllyel bír. A szakmától idegen tekintélyt a spe
cialista elutasítja, sőt, az ilyen tekintély egyenesen nevetségessé válik. A specialis
ták partnerszerű egvüttműködését meg kell szervezni, ha a fejlett iparral rendel
kező társadalom működésképes akar maradni. A specíalísták, és nem a hiopik az
igazi motorjaí az "éss:1jerű" tekintélyellenes mozealomnak, vagy az új baloldalnak.

Mit eredményez tehát az elemzés? Az iparilag fejlett országok "plurális" tár
sadalma az ideológiák. érdekek és szaktekintélyek egyre nagyobb mérvű nluralí
tását mutatja. Az ideológiai mononóliumok elveszítík egységes érdekterületüket. és
a monopólturnok egykori "urai" társas viswnvban dolgozó koordinációs specialis
tákká válnak. különféle szakemberek közreműködésével,

Mí a jövője ezek után a kereszténységnek ebben a plurális társadalornban?
A keresztény mazatartásnak kétféle asnektusát kell itt figyelembe venni: az egyik
az "ag.giornamento", a másik a "prófétaság".

Mint kortársak. a keresztények a vélemények és kultuszformák "keresztény"
(vagy katolíkus) unifermitását egy keresztény pluríf'ormitással váltják majd fel. Az
ún. .Jcatoltkus'' üzvről és annak védelméről már csak ott lesz maid szó. ahol az
egyház .monopolízált". tehát elmaradott társadalmi formákba ütközik. Az ezvház
hierarchikus vezetőlnek olyan mértékben kell majd a társas vezető stílusra áttér
niük és koordinációs specialistává válnluk. ahogy a politikai társadalom is "plura
Iizálódík", Ebből a szempontból a "haladás" és ezzel együtt a kereszténység jövője

a politikai társadalom magatartásától függ.
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Mint próféták a keresztények a társadalmon belül tanúságtevői lesznek annak
.a folyamatnak, amely minden ember keresztény testvériessége felé halad; magu
kévá fogják tenni mindazoknak az embereknek érdekeit, akiknek a társadalomban
nincs vagy csak nagyon gyenge a képviseletük, és újra meg újra a "megkülönböz
tetés szellemének" hordozói lesznek.

A keresztények nem fogják hagyni, hogy a "teoI6~a" szellemi szigetének erriig
ránsaí legyenek, és nem lehetnek a "bensőség emigránsaí' sem. hiszen teológiájuk
nem egyéb, mint az isteni és emberi közöttí szétválasztás leküzdése; 'I'eológiájuk
ugyanakkor minden humán tudomány lényegi magja. Ezáltal a keresztények ké
pesekké válnak arra, hogy különbséget tegyenek a nem manipulálható és a fel
adhatatlan "értékek", valamint a másod- és harmadrangú vélemények között. A
keresztények fel tudják ismerni majd, mílyen érdekek vannak ellentétben a huma
nizálódással, és hogy melyek azok az alapjában véve nevetséges tekintélyek, ame
lyek útját állják a folyamatnak, amelynek célja, hogy az embert az aszociális
érdekek szövevényéböl kiszabadítsa.

Az egyház a jövőnek ilyen aspektusából nézve a keresztények számára a Krisz
tussal (és ezáltal rninden kereszténnyel) való szolldarítást és azonosulást jelenti az
ember "emberivé tételének" érdekében. Arról van szó, hogy mindazokat levegyük
a keresztről, akiket odaszögezték, és előkészítsük a "föltámadást".

GUSTAV A. WETTER SJ (Bécs) jelenleg a filozófia professzora a római Gregoriana egyetl'
men, tudományos kutatásának fő tárgya a marxizmus, erről a témáról 1968-ban a budapesti
H'ittudományl Akadémián is tartott előadást:

NÉHANY SZÖ A KERESZTÉNYSÉG HELYÉRŰL A SZOCIALISTA TARSA
DALMAKBAN. A kérdések közül, amelyekre vonatkozólag állásfoglalásomat kér
ték, csupán egyet szeretnék kiragadni, nevezetesen hogy mílyen helye van a ke
reszténységnek a szocialista társadalmakban; a rendelkezésre álló hely ugyanis a
Iegszűkszavúbb rövídséget követeli.

Azok a nehézségek, amelyek a kereszténységnek a szocialista társadalmakban
való otthonossá válását akadályozzák, javarészt onnan származnak, hogy a keresz
ténység az európai országokban hosszú évszázadokon át "államvallás" volt. Mint
ilyen nemcsak egyik formája volt a ,.társadalmi tudatnak", hanem annak dominá
ló formája, ami egyrészt rányomta bélyegét a társadalomra, másrészt ez a társa
dalom őt magát is messzemenően alakította. Ez a magyarázata annak, hogy a hit
tartalmak ftlozófíai-teológiaí rendszerezésébe sok olyan elem bekerült, amelyek nem
csak valamiképpen a kornak, hanem a társadalomnak is függvényei voltak, és
gyakran szolgáltak bizonyos körök érdekeinek igazolására, tehát ..Ideológlaí" jel
legűek voltak. Korunk mélyreható kulturális és társadalmi átalakulásai éppen ezért
az elé a szükségszerűség elé állitják a kereszténységet, hogy gyökeresen gondolja
át önmagát, visszanyúlva a "hit magjához", ahogvan az II kinyilatkoztatás forrá
saiban van lefektetve, és ahogyan az az egyház tudatában századokon át továbbadó-
dott. .

Mindenekelőtt arról van tehát szó, hogy ha az új társadalmi formákra való
áttérés nehéz..ézeít le akarjuk győzni. akkor különbsézet kr-Il t"'nni a kereszténvség
mint társadalmi tudatforma és a kereszténység mint hit között, A hitnek míridig
újra meg kell fogalmaznia mazát társadalmi tudatformaként is. TIsztán szocíoló
giaílaa nézve, az egyház mint társadalmi organizmus nem tud fennállni egységesítő

társadalmi tudat nélkül. És mínt ahogy egy társadalmi organizmus struktúráinak
az azonosság megőrzése által megszabott határokon belül mindenkor alkalmazked
niok kell a különböző történeti korszakokhoz, úgy az egyház társadalmi tudatfor
májának is a hit azonossága által megszabott határokon belül újra meg újra vál
tozásokon kell átesnie. A hitnek ilyen újrafogalmazásaikor bizonyos hittartalmak
olykor véglegesen tisztázódnak, és ezáltal minden időkre szóló érvényre tesznek
szert. De az is megtörténhet. hogy a hittartalom ilyen megfogalmazásainál bizo
nyos pontokban az egy adott korszakban uralkodó nézetek és előítéletek befolyást
gyakorolnak az egyházi tudatra és bizonyos 'I'heologoumenákhoz és az egyházban
széles körben elterjedt nézetekhez vezetnek, amelyek később aztán elveszítile je
lentőségüket, vagy éppen tarthatatlannak bizonyulnak.

851



Ha mindezt a kereszténységnek a szocialista társadalomban elfoglalt helyével
kapcsolatos problémára alkalmazzuk (és itt most kizárólag a marxista jellegű SZD

cíalízmusról szólunk), akkor néhány jelentős következtetés adódik.
A kereszténység számára mindenekelőtt annak szükségessége merül 'fel, hogy

újra meg újra felülvizsgálja: a .Jragyományosnak" tekintett tanításból mí tarto
zik a megváltoztathatatlan hitmaghoz, és mí benne az időleges járulék, vagy ép
pen ennek a lényeges híttartalomnak eltorzítása az egyház míndenkorí társadalmi
tudatának keretében. Ezáltal a kereszténység számára minden további nélkül le
hetövé válik, hogy bizonyos olyan magatartásokat feladj on, amelyeknek alapján
egy szeelalista társadalmon belül rendszerint vitatják beilleszkedési jogát. Olyan
magatartásokról és felfogásokról van itt szó, mint például egy fönnálló társadalmi
rend szankcíonálása azon az alapon, hogy ez a rend megegyezik az "örök" isteni
renddel; a magántulajdon bizonyos felfogásai. amelyek ezt a magántulajdont az
emberek közöttí elnyomás eszközévé tették; a túlvilág kihegyezett fölfogása, egy
olyan térbeli és időbeli transzcendencia értelmében, amelynek fényénél az "evilági"
terület érdektelenné és jelentéktelenné válik, olyasféle átmeneti állapottá, amelyen
a lehető leggyorsabban át kell haladni anélkül, hogy túl sok időt forditanánk rá.
vagyelköteleznénk magunkat iránta -, tehát minden olyan magatartásról, amely
megfeledkezik a keresztény embernek arról a felelősségéről, hogy a "földi várost"
emberhez méltó világgá alakítsa át.

Másrészt a szocializmus felől tekintve, a kereszténység mint társadalmi tudat
forma és a kereszténység mint hittartalom között fentebb tett megkülönböztetés
ből fontos következtetések adódnak. Míg a fiatal Marx számára nemcsak a val
lás, hanem a "tiszta elmélet" valamennyi formája, tehát a fibzófia. az erkölcs.
a jog stb. a hamis tudat értelmében "ideológiának" tekintendő, a későbbi marxista
filozófia már kezdett különbséget tenni minden egyes tudatformán belül annak
igazságtartalma és ideologikusan eltorzított tartalma között. így például, ami az
erkölcs területét illeti, az osztálytársadalomban csak az uralkodó osztály erkölcse
"ideológia". míg a kommunista erkölcs egy ",általános emberi erkölcsöt" képvi
sel, és ezáltal a minden emberre és minden időkre szóló érvényesség követelmé
nyével lép fel. Ugyanez áll a filozófia és a művészet területére is. Csak a vallás
lenne kivétel, ez ugyanis a társadalomtudat olyan formája lenne, amelynek egyál
talán semmiféle igazságtartalma nincs, és a valóságot lényegében torzított for
mában tükrözi. A vallásról szóló ilyen felfogásban azonban van egy logikai kö
vetkezetlenség. Ha már az ember a vallást mint a társadalmi tudatforma speci
fikus formáját elismeri, akkor ebből logikusan következik, hogy egy esetleges
igazságtartaimat is el kell ismerni benne. A társadalmi tudat egyes formáit ugyan
is nem az "igaz-hamis" kritériumával, hanem a valósággal kapcsolatos vonatko
zásainak sajátossága szerint különböztetjük meg. Az ..igaz-hamis" kritériuma arra
szolgál, hogy az egyes tartalmakat a társadalmi tudat egyes formáin belül ér
tékeljük. Ha már most a vallást mint a társadalmi tudat egyik önálló formáját a
fiJozófia, az erkölcs és a jog rnellett elismerjük, akkor nem szabad a többiektőI

az .Jgaz-hamís" krítériumával megkülönböztetni, hanem csak úgy foghatjuk fel.
mint amit a valósággal kapcsolatos vonatkozásának sajátossága határoz meg. Az
,.igaz-hami_s" kritériuma így a vallás esetében is csak arra szelgálhat. hogy an
nak területén belül különbséget tegyen a valódi és az ideológiailag eltorzított tar
talmak között.

Itt tehát - legalábbis a keresztény vallás tekintetében, (hogy mílyen mér
tékben áll ez más vallásokra, arról itt most nem lehet vitázni) - a fent leírt
különbségtétel a kereszténység mínt társadalmi tudatforma és a kereszténység mint
hit között, értékes szegálatot tehet. Ez a megkülönböztetés lehetőséget ad ar
ra, hogy a társadalmi tudat e formáján belül is különbséget tegyünk az ideolo
gikusan eltorzított elemek és az alapvető hit mínt valóságtartalom között. ilyen
módon megteremtődnék egy olyan plattform. amely lehetőséget ad arra, hogy a
szocialízmus és a kereszténység viszonya elveszítse antagonisztikus jellegét. Ez
által persze ismét egy sor elméleti probléma vetődik föl. rnint például az a kér
dés, mi a vallás saiátos, különleges vonatkozása a valósághoz, továbbá a fentebb
említett kérdés. hogy az előző gondolatmenet alapjául szolgáló különbségtétel mín
den vallás esetében érvényes-e, vagy' csak némelyek (rnondjuk a ki nyilatkozta
tást vallások) esetében, vagy egyáltalában csak a kereszténység esetében, és így
tovább. E rövid hozzászólás keretében azonban nincs mód rá, hogy ezekben a kér
désekben elmélyedjünk.
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NAPLÓ
KIRÁLYOK IMÁDÁSA

írta BORSOS MIKLÚS

" . " És mikor látták volna a csillagot, igen nagy örömmel örvedezének és
bérnenvén a házba, megtalálák a Gyermeket Máriával, az ő anyjával és leborul
ván, tisztességet tőnek neki és az ő kincseiket előhozván, adának neki ajándéko-
kat, aranyat, tömjént és mírhát." .

Királyok imádása... Ez a címe Leonardo da Vinci képének, mely a firenzei
Uffiziben függ, az új rendezésben végre jelentőségéhez méltó helyen. Megrendül
ten álltam a csodálatos mű előtt, harminc év múltán. Az annyiszor megfestett
kedvelt témát is arra használta fel ez a nagy szellem. hogy az emberélet értelmét
keresse. Az első, ami feltűnik és ami az összes e tárgyát ábrázoló képtől megkü
lönbözteti, hogy teljesen mellőzött minden külső pompát, gazdag ruhákat, herce
geket, királyokat, udvari népet és pórokat, ami nunden ilyen képet oly gazdaggá
tett. Ehelyett csak fejek, alakok köpenybe, egyszerű palástba öltöztetve, és az em
beri lélek legnagyszerűbb kifejezései az arcokon, malyeken végigvonultatja élet
művének valamennyi arcát, alakját.

A kép befejezetlen - de ezt csak nagyon viszonylagos értelemben fogadhat
juk el. Mert lehet-e befejezetlen olyan rnű, ami minden vonatkozásában a tökéle
tesség, a szárnyaló nagyság maradéktalan szépségét, szellemét árasztja? - Nem.
Ez a kép befejezett és tökéletes. Szerkezete és kompozíciója is egyedülálló. Két
képrnezőre osztva, az alsó előtéri sötét, barna foltban különül el a felső, világos
képrnezőtől, félkörívben foglalva össze a drámai feszültséggel telített jelenséget.
A két képterületet két fa köti össze, majdnem a középen. egy babér és pálmafa,
melyeket a kép többí részétől eltérően, botanikai tökéletességgel, követhetetlen
részletességgel is teljesen egységesen festett meg. A mű középpontjában az Anya
ül, karján a Gyermekkel, önmaga világító fényében, mosolyogva tekint a gyermek
re, ki baljával egy kehely után nyúl, mít az öreg bölcs térdelve nyújt feléje mínt
egy szírnbólumaként a későbbi átváltozásnak. Ez a kinyújtott kis kar viszi a kom
poziciót a középtől jobbra, ahol a térdelő öreg alak után sötét, gomolygó ember
tömeg mélyről jön fölfelé, mintha a majdani hegyi beszédet halló emberek len
nének, arcukon megváltó szavakat szomjazva, sírva, meglepetve, - míntha halla
nák a mai napig is teljesíthetetlennek tűnő szavakat: "Szeresd ellenségedet ..."

Egy felvillanó kéz viszi tovább a tekintetet a sötét kör peremén elhelyezkedő

.szellemarcokra, - angyalok szárnyak nélkül, királyok korona nélkül, mindenki

.egyformán ember e képen, s e szépségek kórusa egy lovas alakban folytatódik, aki
suttogva beszél egy másikkal, előttük pásztorformájú ember emeli le kalapját, vég
telen jámborsággal, kezében ajándékul hozva a mindennapi kenyeret. Majd világí
tó csoport következik, szemben a túloldali sötét alakok csoportjával, s e világító
embercsoport előterében, kehellyel a kezében, térdel a fiatal korában festett Verroc
chio-képen lévő angyal-alak, kezében a majdani kehellyel, melyet a Getsemáné
kert szenvedő éjszakáján nyújt feléje. E világító csoportot egész a kép szélén Leo
nardo sötét, hatalmas palástba burkolt önalakja zárja le, töprengve, gondolkodva
áll, tekintete arra a hátát, fejét meghajtó öreg emberre esik, aki az emberi alázat
legmegrendítőbb ábrázolása és mely pontot tesz, lezárja az egész körívű csoportot.

S mi történik e belső drámai mozgalmasságú jeleneten kivül a külvilágban ?
- Baloldalt, romok között lovasok, férfi alakok meztelenül, sietős mozgalmasság
ban jelennek meg. S az árkádok fölött egy kristálytisztán ép lépcső vezet föl külö
nös formájú, ismeretlen rendeltetésű oszlophoz és edényhez, hasonlóan a káldeus
-csillagászati eszközökhöz, melyek míntha a tudomány jelképet lennének. S e lép
cső felső harmadán ott ül töprengve a meztelen ember. A két fa lombjától jobbra
eső térben pedig folyik az embervadászat. Vérebek rohannak meg egy magányos
lovast, ki lován meztelenül, sisakosan, karddal és pajzzsal küzd a túlerővel. E
figura teljesen azonos a mí Szépművészeti Múzeumunkban levő bronz lovas figu
rával, A sziklás táj háttere a természet közönyével nyugalmat áraszt. Pillautásom
újra talán a kép legszebben festett részére esik, a fehér ló fejére, mely, mínt gö
rög márvány tündöklik fel és adja meg azt a zeneien festői alaphangot, ami el
árad a csodálatos művön, - melyhez fogható nagyságot Johann Sebastlan Bach
Karácsonyi oratóriumában érezhettünk csak.
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ZENEI JEGYZETEK
(OJSZTRAH - ABBADO - MENU

HIN) Két hétig korunk Legnagyobb mű

vészeit Láthatta-csodáLhatta a budapesti
közönség. ELőször Claudia Abbado lépett
pódiumra ,a Wiener Philharmoniloer
élén, s hallatlanul érdekes, szuggesztív
vezénylési módjával ismét elbűvölte a
jöttét már rég váró hangversenylátoga
tókat. Abbado mindenestől korunk gyer
meke. Az érzelmek kicsit hűvösen hagy
ják, a lényeget igyekszik feltárni, a ze
nei összetevőket megmagyarázni, az
egyes frázisok, rejtett hangsúlyok értel
mét földerüeni és a hallgató elé tárni.
Szinte alkotóelemeire bomlik keze alatt
egy-egy szimfónia, s az a csodálatos,
hogy az analízissel együtt a szintézis
mumkáját is elvégzi, s ízig-vérig mo
dern, vibrálóan ideges, é7·telmes képet
épít fel. Soha. olyan mélyre nem hatolt
még karmester a schuberti tragédia ér
telmezé.sében, mint· 5, a Befejezetlen
szimfónia dirigálás,a közben. Hová tűn

tek keze alatt azoka romantikus maní
rok, melyek már-már elburjánzottak a
szimfónia hagyományos értelmezésében?
Hová azok a patetikus gesztusok,' melyek
sokáig SChubert igazi ,arcát is elfödték
előlünk? Egészen új értelmezésben, ,a
Lényeg keresésével és a rejtett öss:i'ete
vők megTlagadásának ritka képességével
tolmácsolta Abbado Schubertet, s olyan
élménnyel ajándékozta meg lelkes,hall
gatóságát, melyet a nagy ovációval fo
gadott Beethoven Hetedik sem múlt fe
lül, s Brahms II. szimfóniájának már
már démonikus lendülete sem. Pedig a
nagyhírű zenekar ezúttal nem tündökölt,
sok volt a pontatlanság, a félrecsúszott
hang, a fúvósok pedig kilátástalan küz
delmet vívtak tumaszereikket. Mindez
azonban alkalomszerűvé, lényegtelenné
vált e sugárzó egyéniség fénykörébten,
amely vonzásába kerítette minden hall
gatóját, s meggyőzött arról, hogya bécsi
klasszikusok mindig tudnak újat monda
ni, ha szívvel és ésszel vallatjuk partitú
rájukat. S azt is ig,azolt,a - és Budapes
ten talán ez volt a legn,agyobb diadala
-, hogy Webern méltó folytatója e
klasszikus iskolának. Az Ot zenekari 00
",ab szinIJe klasszikusan tiszta, csiszolt
hangzásban szólalt meg keze alatt, a
közönség pedig lélegzetvisszafojtva ér
zékelte, hogy voltaképp történelmi pilla
nat részese, hiszen tanúja Lehetett annak
a percnek, amikor az avantgard "klasz
szicizálódik",ahogy történt és történik
ez a költészetben is vagy a képzőmút'é-

szet ben.
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David Ojsztrahon nem fog a múLó ídő~

Most is olyan derűs, fiatalos és elegáns,
mint negyedszázada volt, most is oly
magától értetődő természetességgeL lesz
úrrá az anyagon, mint akármikor eze
Zőtt, s most is ,azzal a tündöklő fénnyel,
apollói tbkéletesséqqel tolmácsoLja a leg
nagyobbakJat, mint bármikor ,eddig. Eb
ben a heg,edűszóban nincs probléma.
Minden megoldása tökéletes, vala7n€ny
nyi hangj,a mögött egy felülmúlhatatlan
szépségeszmény aranyfedezete van ,jpl.en.
Ezt a zenélést, s a mögüle feLs,e}lő töké
letesséaet olyan alk,aTommal fogaLmazta
meg Sik Sándor. amikor uquancsak: Mo
z,artegyik heoediinersenuét játszotta 0-;
sztmh, s külön értiekesnéae e versnek,
hogy épp tíz esztendeje íródott

Mozart hegedüverseny,
Ojsztrah játszik Stradivariusán.
Alázd meg magad, szeleburdi versem.
Némulj imára szám.

Csak egy pillantás. befelé, magadra,
Ahol e percben búg a végtelen,
Még egy szívdobbanás és megjelen
Lelked vászrian a boldog Isten arca.

A Hangversenyzenekar élén Ojsztrah
MoZ'art "másik" arcmását is felidézte.
Ekkor már nem hegedűvel a kezében,
hanem mint karmester. Talán paradox
ezt mondani, de vendégszereplésének a
Jupiter szimfónia dirigálása volt a fény
pontja. Csodálatos szépséqben, ,a hangok
tündöklő pompájában tarult ki a mil
zenei szövete, s lágy Zíl'ai pasztell színei,
kiegyensúlyozott, fenséges nyugalma a
megnyugvá,s nagy 'eposzának mutatta, az
életmű summájának. s a kor betetőzésé

nek. Az áttört, éteri hangzás talán csak
a záró részben vastagodott meg, de még
így is ,azutóbbi évek egyik legszebb Mo
zart-tolmácsolásának Lehettünk részesei.

Még visszazengett lelkünkben Bach-a
moll hegedűversenyének az a végsőkig

lekerekített finom tisztasága, ahogy 0.1
sztraii szólaltatta meg, s maris rácsodál
kozhattunk egy egészen más Bach-képre,
Yehudi Menuhinér,a. Szemünk előtt szen
vedett és tisztult meg egy ember. Fü
lünk hallatár,a szü!,etett meg maga a mű,

először kicsit tétován, tapogatózv,a, aztán
,egyre magasabbra szárnyalv,a, ,egy már
már dionüwszi mámorban, ,amelyben az
ember ráéb'11ed önön legyőzhetetlennagy
ságár'a és ereiére. Menuhin két.ségtelenül
a nagy szenvedők közé tartozik. Élete is
,azzá tette, hiszen a tündökletes csoda
gyermekség után egyszercsak rás;;nkadt
a nagy felismerés: ezen az úton nem



járhat tovább. 5 akkor lépésről lépéS1'e
1vellett megint megküzdenie mindazért,
lamitazelőtt anyanyelvi fokon beszélt.
És nagy szenvedő abban ,a vonatkozás
ban is, hogy szíve együtt dobban min
den nélkü!özőével, kiswlgáltatottéval.
Amikor kitört a második világháború,
táborról táborra járt, hogy hegedűjével

enyhítse a katonák szenvedés,eit. Európa
felszabadítása után pedig közvetlenül a
haroolók után jött, s ,egyik hangverslenyt
a másik után ,adta, hogy segítsen az el
nyomorodott, elfásult emberi lelkeken,
hogy a sokat szenvedett milliókat meg
ajándékozza a szépség igéZletével. Pá
rizsban két nap alatt rendbe hozták az
Operát, mert ott akart játsz,ani, s olyan
tömeg gyűlt össze, mínt annak előtte

soha. Olyan forró lelkesedéssel ünnepel
ték a nagy művészt, hogy majdnem el
késte azt a katonai r,epülőgépet, mely.en
Amerikába kellett volna utaznia. Végül
a pilóták szakították ki az ünneplők

karjaiból. És hálásan ünnepelték az éhe
ző indiaiak, akikért ugyancsak hangver
serujezett, a haláltáborok Lakói, akik
közé elsők között sietett. (5 ,ami talán ,a
legérdekesebb: Churchil annak idején
az any,agi segítség mellett azt is kérte
Amerikától, hogy küldj,e el Menuhint,
hogy hangversenyezzék a katonáknak.)
Nem egyszerűen muzsikus hát, hanem
jelenség, aki különös érzékket rezonál a
zene legmélyebb és legemberibb töltésé
re. Talán ezért válhatott Bartóknak any
nyim adekvát tolmácsolójává. Sokan le
írták már, hogy a magyar zeneköltőe7ő

ször idegenkedve, bizalmatlanul és 00
rátságt,alanul fogadta Menuhint. Am az
első taktusok után megváltowtt a véle
ménye, majd elragadt,atv,a így dicsérte
játékát: "Azt ,hittem, csak akkor játsszák
így a műoeket, mikor szerzőjük már
hosszú ideje halott". Menuhin pedig sok
egyéb mellett ezt írta Bartók zenéjé
ről: "Egynek éreztem magam kérlelhe
tetlen és bonyolult ritmusaival, azo
nosulni tudtam absztrakt s mégis 1'end
kívül kifejező melodikus vonalvezetésé
vel. Magaménak éreztem harmóniáinak
halLatlanul gazdag és kifejező világát
- ezt a néholegysze1'ű, máshol prob
lematikus vagy éppen ironikus világot
-, és mindenzk felett egynek éreztem
magam műv'einek világos, tiszta szer
kesztésmódjával. kivitJelezésével, amely
ben nem találhatni lényegt,elen rész
leteket, s ameluből mindenkor hiányzik
az érzelgősség leghalványabb nyoma, is".
Természetes,en nem véletlen, hogy Me
nuhin zeneloari est jének Bartók I. ,hoe
gedűversenye volt ,az egyik legsikeTe
sebb száma, s amikor a közönség rá-

... adást követelt, 'egyszerre köszönte meg
a kitűnő előadást, s köszöntötte a Bar
tók-kultusz egyik l.egnagyobb zászló
vit,őjét.

(LEMEZFIGYEL6) Ritka 'alkalmat
kapott a Hangwmezgyártó Vállalattól a
tenetséqes zongoram'U'vész, Kiss Gyula,
amikor a Ráatózenekar kíséretében le
meZre oebette Mozart c-moll zongora
versenyét (K. 491.) s az úgynevezett
"Koronázási" kancertet. Mindkét lemezen
Lehet György vezényli a zeneloart. Mo
zart zonqoraoersenuei alighanem a ze
neirodalom csúcspont jait jelképezik, s e
csúcsokon oLyan kiváló és bizonyos vo
natkozásban felülmúlhatatlan zongora
művészek uralkodnak, mint Edwin Fi
scher - akiről Vas István emlékezett
meg oly szépen a televízióban -, W,al
ter Gieseking vagy Arthur Rubinstein.
Aki meghallgatja egy poros öreg le
mezről Edwin Fisc.her lázban égő, ro
mantikus hevületű, s mégis oly plaszti
kusan finom Mozart-tolmácsolá~át, az
bizonyos lehet benne, hogy érz,elmileg
többet nem kaphat erről a világról. 5
aki meqszerzi Gieseking valamelyik le
mezét, tudhatja, hogy ez maga a töké
letesséq. Szo sincs róla, hogy Kiss Gyu
la játékát az övékhez ~ehetne hasonlí
t,ani. Am mégis nagyon szép, s még
további finomodást ígérő tolmácsolás
az övé. A c-moll koncert zokogó lírá
ját például máris pompásan átérzi, s
ezt a tüneményes szépségű művet, kivált
csodálatos Lassú téte lét iqen. jóladjaeZő.
Hasonló elismerést és méltánylást ér
demel a "Koronázási" zongoraverseny
feszes megoldása, bár az első tételben
néhányszor indolwlatlanul ingadozik a
tempó s a lemeznek ez a része felvétel
tectmikailaq sem tokéletes. A c-moll
zongoraverseny hátoldalán a Tátl'ai vo
nósnégyes és Kovács Béla az A-dúr
klarinétötöst szó~alt,atj.a meg (K. 581.).
S ha volt már [elcétel, amely "kriti
kán felüli", s amelyet csak a. legt,elje
sebb elismerés illethet - hát ez az.
Eszményi vonósnangzás, csodálatosan
puha és tiszta klarinéthanq, s mindeh
hez a zeneirodalom egyik remekil!. En
nél többet e lemezről aligha mondha
tunk. (LPX 11461 és 11511)

Az operaműfaj rajongói bizonyál'a rég
'várták már a Varázsfuvola kereszimet
szetét. Mostanában érett vagy érilc be
az ,a generáció, mely Pataky Kálmánék
óta először rendelkezik azzal a ritka
adottság(Jial, hogy Mozartot is tud éne
kelni. Réti József, László Margit, A,g,ai
Ka1'ola és Melis György jónéhány operé
ját vitték már diadalra, s rendkívül szép
hanggal áldotta meg a sors Greqor Jó-
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zseiet is, akinek csak az a balszeren
cséje, hogy szerepe ihez Székely Mihály
tündökletes basszusát asszociálja a haü
gató (bár Gregor hangszine . inkább Ko
réh Endréével rokon, s ez az elődje sem
volt éppen utolsó Mozart-énekes!). A
Varázsfuvola e felvétele bizonyára best-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Csehov darabjai a századvégi orosz
élet mozdulatlanságának drámái; a drá
mák nem hagyományos, alapvetően lí
rai konfliktusai a jövő értelmes életé
be vágyódó hősök lázadó szembenál
lását jelentik a sziirke jelenbe-záró,
életnyomoritó létezéssel. A nemrég fel
újitott Ivanova csend drámája volt, a
kitörési kisérlet utáni lassú haldoklá
sé, a Sirály a jellemet deformáló al
kalmazkodás, a megalkudni nem tudó
ijnpusztitás és a meg·alázó életet is vál
laló múltból-kiszakadt drámája, a Vá
nya bácsi a munkába menekülő narkó
zisé; a Három nővér a szépség pusz
tulása, az illúziók végső összeomlása,
de egyben tétova lépés is a meg sej
tett jövő felé. A Cseresznyéskert már a
múlttal való leszámolás és a kilépés
az új életlJ.e.

A kortalan Csehov-drámák közül is
talán a legidőtlenebb a Három nővér.

V életlen helyen, véletlen időben, módon
összeverődött emberek tétov·a keresését
mutatja a dráma; azokét az emberekét,
akik nem tudják, sorsuk mért vetette
éppen abba a városba őket, ahonnan
szorongó szívvel messzire ·elvágyódnak.
A három nővér tábornok apjuk házát
örökölve maradt ebben a hűvös, távoli
városban, sóvár vággyal fordulva szü
Lővárosuk, Moszkva felé. Olga, - a leg
idősebb nővér tanárnő, szenvedő rab
ja a kisvárosi orosz iskola lélektelen
formalizmusának, a középső, Mása há
zasságban senyved a vidámkodó, re
ménytelenül kisszerű Kuligin mellett, s
a legfiatalabb, Irina, tétlen gyötrődését

akarja felcs,erélni munkával, hiv·atással.
Nagy közös álmuk Moszkva, a gy·erek
kori fények városa, amelynek távoli
jelzései töltik be lelküket. Olga számára
menekülést jel.ent ez az álom ·a testét
lelkét fogyasztó robot elől. s talán fér
jet Moszkvában, bármilyet, csak becsü
letes ember legyen; _Irina számára vi
szonta kiteljesedett ébetet jelenti, ahol
a férfi várja.. s valami értelmes tevé
kenység. Más.a számára csupán a szép
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sellerré válik, még akkor is, ha talán a
mű a maga egészében többet mond el
a mozarti -humanizmusról, mint kira
g.adott részletei. Kevéssé lelkesítő a le
mez címlapja. (LPX 11539)

RONAY LAsZLO

távoli álom Moszkva, ahol a tehetséges,
tudósi reményekkel induló Andrej báty
juk 'egyetemi t·anár szeretne lenni. "Öböl
partján zöld tölgyfa törzse, aranylánc
cal kötözve áll ..." - Más·a lelkéből

szakadnak fel ezek a fájdalmas dalla
mú sarok, a mesék egyszerű és csodá
latosan összetett színeiből szőtt világot
jelentik, amelyet magának teremt a szo
morúvaló elől menekülő fantázia;
olyan világot, mely nincs, sohasem volt,
de ·a lélek hinni akaria, hogy elJön v·a
laha. Igy látJuk általában Mását: me":
rev m.ozdulatlanul, a dermedtség halál
nyugalmú pózaiban, csak szavai, félmon
datai jelzik, hogy fáradt testétől lelke
milyen messze van. fent repdes vala
hol a tölgyfa lombJaiban.

A dráma indításakor Olgát már kezdi
megtörni a kisvárosi tanári élet, de
még reménykedve fordul a május elején
mlÍlr fákat virágoztató, verőfényes.

Moszkva felé; Mása fájdalomba süp
pedt némasága csak l,assan oldódik a
jelenet során, egyedül Irina lelke száll
fel ujjongva, szabadon. Különböző

szintről indul a dráma elején a 'nŐvé

rek sorsa: a l:egmélyebbről Másáé, va
lahonnan középről, ahol sok a szenve
dés, de még lehet megváltás, Olgáé, s
csak Irina sorsc szárnyal fel a magas
ba, még kerülve a fájd.alom vizeit. S
ezek a különböző szintekről induló sor
sok egy szinten t.al'álkoznak a dráma
végpontJán, a kétségbeesett összefop-'id
zás vi'ágra kérdező szomorúfágán. Úgy
találkozik .a darab végén a három nő

vér élete, hogy Olgáé alig változva,
csupán a reménytelenség 'egyre bizo
nyos,abb jegyeivel terhelve süllyed erre
a tnélypontl'a, Irina élete a m,aga,ból
zuhan le úgy, hogy 'enne1c a zuhanás
nak a számára érzelmileg közömbös
Tuzenbachba való fogódzás az elsó ,je
le, s a kitörés reményét elvágó halálos
végű párbaj pecsételi meg sorsát; Má
s,a életének Versinyin megismerése ad
fényt, hotn; aztán az ó élete is bezárnl
jon a dráma eleji képbe.'

Az első felvonás elvágyódó, de még az
öröm jegyében összeálló társaságába cl
messzi Moszkv·a jelzéseit hozza el a be-



lépő új ütegparancsnok, Versinyin. Az
Ő megérkezésével ,a dráma horizontja ki
tágul; a gátlásait sértegetésekben oldó
.szoljonij és a delíriumos élete roncsain
agonizáló Cs·ebutikin helyett Versinyin
[etet Tuzenbach világot tapogató sza
vaira. Tuzenbach sosem dolgozott éLe
tében, mikor hazajött a katonaiskolá
ból, inas. húzta le lábáról a csizmát, de
most értelmetlenné válik számára ed
digi roenye éLete, ,az emberi ,energiákat
jeLszabadító munkában keresi ·az értel
mesebb, etikusabb létezés lehetőségeit.

Versinyin a még távoli jövőről álmo
dik, de a maga életét még nem képes
ehhez a megérzett jövőhöz igazítani.
Megadóan tűri felesége hisztériáit,
JJyötrő rohamai elől a nővérek társasá
JJába men,ekűl. Tuzenbach szkeptiku
sabban ítéli meg a jövőt, de a jelen
ben megpróbál változtatni sorsán. Va
lami nagy, mindenséget átfogó egésszé
áll össze a vita: Versinyin a szebb, igaz
ságosabb, boldogabb jövő képét festi,
amelynek végtelenbe szökkenő tornyá
hoz a jelen emberei rakják munkájukkal
a téglákat, Tuzenbachviszont az új,
jövőbeli élet t'/1agikumára figyelmeztet,
az élet tragikumátnak folytonosságára,
hiszen az új, kitágult lehetőségű jövő

ben a tér, idő, halál zsarnoki törvé
nyei továbbra is uralkodnak.

Az első f,elvonás egy térben-időben

elvágyódó, de mégis örömben oldódó
társaságot mutat, ,amely a maga bonyo
lultan lüktető tudatával a nővérek sza
lonjába fogja be a végtelent, a máso
dik felV<másban a házba befészkelődött
Natasa már felbomlaszt ja a társ·aságot,
s kiűz a házból mind!en örömöt; a har
madik felvonásban csak a várostűz ri
asztó lobogás,ainál verődnek össze ,az em
berek, hogy aztán az utolsó felvonás
banelváljanak örökre.

Versinyin megérkezése, And'l'ej fellob
banó szerelme még meatartotta a re
ménykedésben ,az első felvonást, a má
sodik felvonás ban az eddig csak rossz
ízléséről ismert Natasa durvasága el
uralkodik a házban; önző, állatias lé
nyének nem állít akadályt sem a kö
véredő Andrej papttcs-lomhasága, sem
a nővérek puha ellenállása. Zsarnoki
ur,alma nem változtat a dráma alapvető
konfliktusán, a belső kűzd>elmen, ame
lyet a hősök az élettel vívnak, csupán
színezi azt, jelenlétével elmélyítve az
élet tragikunnát. Jel'lemző. hogy a cse
lédekre zsugori durvaságával förmedő,

ostobán előkelősködő, barátokat .elűző

Natasa még any,ai minőségében is mi
lyen undorító: Irina szobáját kisajátít-

ja a "cukros Bobik" számára, s a nagy,
·emberek százait sújtó tűzvész idején
is csak attól fél, hogya gyerekei vala
mi betegséget kapnak a sok befogadott
szerencsétlen embertől. Már csak Ver
sinyin és Mása kettőse visz emberi me
leqet a zavartság, fájdalom képeit mu
tató felvonásba, Irina postai munkája
egyáltalán nem hozta meg a munka fel
szabadultsá.gát, Andrej is keserűen méri
fel sorsát, a moszkvai katedra végle
ges eltékozl.ását. Szétszóródás, bolyon
gó egymást keresés után Irina sikolya
már a semmit ostromolja; - "Moszk
oat . " Moszkva! ... Moszkva! ..."

Ez ,a sikoly könyörgő fájdalommá ne
hezedik a tűzvész okozta megpróbálta
tások után: Irina érzi, mint távolodik
el egyre inkább .az igazi élettől, hogy vá
lik érveImet/enné számára minden, már
Tuzenbach szerelmét is elfog,adja, csak
hogy megválhas.son régi életétől. Mása
és Versinyinegymást ke'l'eső szerelmén
is sebet űt ,az idő: már a levegőben lóg
'az eZ'I'ed távozásának hire. A tűzvész
felvonása már nem a nagy beszélgetések
izg,almait hozza, hanem az elemi erő

vel kitörő <emberi fájdalmakat: Csebu
tikin nihilista summázását, oa "talán nem
is élek már és csak úgy rémlik nelcem,
hogy megyek, eszem és alszom" filo
zófiáját, az önmagát áltatni próbáló
Andrej bocsánatkérő megadását, Irina
kétségbeesett fohászát.

A dráma vége a széthuilést mutatja:
T'lJ,zenbach csak szereine m,unkájával
elébe menni a jövőnek, kioltja életét
a golyó, V,ersinyint Lengyelországba
hurcolja a mundérban vezénylő sors,
Andrej sir,almas némasággal tolja Na
tasa v,ezénysz,avár.a a gyerekkocsit, s a
magukra mar,adt nővérek fájd-alomba
d!ermedten fogÓdzanakegymásba. Pat
'bog a katonaZ'ene vidáman, hangját egy
re távolabbról hozza ,a szél, s az egyűtt

mal"adott,aknak már csak: Tuzenbach 't'i
gasza marad hátr,a: - ..úgy érzem, ha
meghalok, én val,ahogll még mindig
részt veszek az életben."

A Vígszínház mostani felújítá~a a drá
ma e7'edeti jelentéséhez képest is egye
temesebbé tette az előadást. A rendező

Horcai István - 1954-es, Madách szín
.házbeli él·telmezésétőleltérve - most
,a szépség pusztulásán,ak lírai látomá
sa helyett az iHúziók összeomlását he
lyezte átgondolt, ironikusabb rendezé
se központjába. a kitörési kísérlet drá
maiságának S'odrására bízt,a ·az előadást.

Az ismertebb.. lí1'aibb Kosztolányi-fordí
tás helyett Háy GlIula visszafogott,abb,
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szikárabb mondatai szóltak; a nyírfás,
patriarchális melegségű szobák hagyo
mányos színpadképe helyett a szovjet
vendégtervező, David Borovszkij kopott
fák emlékét árasztó deszkapalánkkal
vette körül az egyszerre szalonként,
ebédlőként és kertként játszó színpadi
teret. A bezártság fojtogató atmoszféráját
teremtette meg evvel, az elvágyódó szép
ségnek menhelyet adó szalon helyett bör
tönt, amelyből nem is igazán Moszkvá
ba, hanem az elérhetetlen életbe, -egy
más létezésbe próbálnak kitörni a sze
".,eplők. De egyértelm'Ű-en szimbolikus je
lentése ellenére ez a játéktér nem "szó
lat meg", nem kezd funkcionálni mind
járt a darab 'elején, hagyja, hogy a nő

vérek drámája értelmezze, töltse meg
gazdag jelentéssel; így kezdi el sugá
"ozni a rendező üzenetét ,egy csendból
fel-felébredő, majd az őszi falevelekkel
végleg betemetett pianínó, e.gy rava
taUá változott kerevet, a könyörtelen,
értelmetlen magány burkaként lebegő

esoernyó, a morbidan fölényes kívülál
lást jelző emelvény. A kitörés drámája
az első felvonás szellemi izg,almakban
gazdag, intellektuális vonalvezetésű ren
dezése után a második Joelvonás fel
gyorsult ritmusával a farsa.ng-hangula
tot ellenpontozó hirtelen megdermedés
képére vált át; a szaggatott liiktetésű,

tragikus jelzésekkel terhes harmadik
felvonás - rendkívüli kimunkáltságú,
fojtott szerelmi jeleneteivel - a re
ményét vesztett lélek tombolásának pok
lává változtatta a színpadot. A negye
dik felvonás a "minden 'elvégeztetett"
csendje, könny nélküli temető képe, kü
lönös búcsú-szertartás a sosem élt ha
lottak fölött.

Ha valami zavartságunk, hiányérze
tünk mégis maradt az izgalmas rende
zés, előadás után, akkor az az illúzi
ókk,al szembenéző, halál-forg,atagú tán
cukkal a teties reménytelenségben is lá
zadó nővérek sorsának bizonyos esz
mei-dramaturgiai nivellálásából adódik,
az önmagából, önmagáért is értelmet
nyerő szépség szándékosan túlzott visz
szafogásából.

A három nővér - Wieber Marianne
kitűnő jelmezében - a drámaebején fe
hér ruhában jelenik meg, aztán a még
1'eménykedő második felvonás ban kékre
vált át a'színezés, majd a tűzvész ide
jén pírosro, hogy aztán mindent kife
joezzena záró kép [ekeiéie. Egymásba
fogódzó közös sorsot mutat, s mégis kil
lön életet játszik a három nővért meg
szólaltató színésznő. Ruttkai Éva Másá
ja tökéletes színészi 1'emeklés. A der-
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medtség, fanyar irónia bezártsá.gából a
belső erő sugárzásának, a soha ki nem
teljesoedhető életnek magaslatába emelt
a játékot, hogy aztán alázuhanjon a.
süket csendbe, a megsemmisülésbe.
Mindezt az önsajnáltatás legparányibb
gesztusa né ikül, egy más élet lehetősé
geit ismerő, de abban csak szemével,
mozdulataival, félmondataival résztvevő

ernber fájdalmával. Pap Éva játéka hoz
za a legnagyobb meglepetést a szépál
mú, lírai Irina hagyományos megjele
nítéséhez képest; neura.szténiásan érzé
keny, kétségbeesetten drámai csehovi
hősnőt formál,aldnek lényében felmu
tatja az enerváltságot, a kisszerűséqet

is. Békés Rita Olgájahétköznapías fi
nomságával, szenvedő, életet fenntartó
,akaratával is más értelmezést nyert,
más színt, helyet kapott a nővér,ek ha
gyományos értékskáláján.

Tordy Géza visszafogott, tiszta játé
ka teljesen egybe'vágott a rendezői fel
fogással, ízléssel, Tuzenbachja a ~senroes

dráma, felerősödött önirónia megvaló
sítása; alkotáan járult hozzá az önmagu
kat kívülről is szemlélő szereplők elkép
zeléséhez. Darvas Iván kitűnő Versinyin
je az intelbektuálisan vonzó, etikus ma
gaslatokba emelkedő férfi alakjában
megmutatta a megadó belenyugvást, a.
lélek ernyedtségét is. Nagyszerű volt Ta
hi Tóth László Andrej-alakítás,a: keser
nyés, groteszk sugárzása a testben-lé
lekben kövéredő csehovi figura telita
lá lata, egy a nővérekre is leselkedő szo
morú metamorfózis felmutatása. Béres
nona Natasáját nem növesztette a ren
dezés az eredeti csehovi szándéknál fé
lel'metesebben a testvérek sorsa fölé,
é~etnyornorítóanpraktikus, ragadozó ma
gat,artását a színésznő mintha nem elég
gé belülről, hanem gyakran külsődle

ges eszközökkel adta volna vissza. Ben~

kő Gyula Kuliginje karakterszínészi re
meklés- volt, minden mozzanatában pre
ciz, kimunkált játék. A modern rende
zői értelmezésben nagy szerepe volt Má
di Szabó Gábor Szoljonijának, - aki
otromba viccelődései mögül mindvégig
félelmetesen éreztette az önmaga lénye
gét kifejezni nem tudó, s ezért abszurd
dá váló pusztító erőt - s Páy,er Antal
vérfagya.sztóan nyugodt, nihilista életét
kedélyesen szétteregető Csebu.tikinjának.
Kőműves Erzsi öreg d.ajkája a múzeu
mivá kövillt régi jóság egy d.arabja volt"
Kozák László Ferapontja pedig a meg
szekott komikus vénember helyett hát
borzongatóan abszurd megjelenítés.

CZÉRE BÉLA



KtPZőMŰVÉSZET

MARC CHAGALL-TARLAT. Az orosz
.szárrnazású, fél évszázada Franciaország
ban élő, nyolcvanöt esztendős mester
nek: Marc Chagaltnak októberi budapes
ti kiállítása - bár (a horribilis biztosí
tási költség míatt) a reprezentatív Cha
gall-festmenyek ("Bella fekete kesztyű

ben", "En és a falu", "A részeg katona",
~,Önarckép hét ujjal", "A zöld rabbinus",
"Vityebszk fölött", "Purim", "Keresztre
feszítés", "Dávid király" stb.) míndegyí
két nélkülöznünk kellett - művészetí

·életünk ünnepi eseménye volt. A bemu
tatott hét - jobbára a mester idősebb

korában alkotott - festmény ("Bercy
rakpart", "Jesse fája" stb.) éppen csak
ízelítőt nyújtott "korUlIlk egyik legna
gyobb hatású rnűvészének" (Herbert Re
ad) szírnbolikus és látomásos piktúrájá
ból, a grafikai anyag rendkívüli bősége

es magas színvonala viszont felülmúlta
várakozásainkat.

Megcsodálhattuk a "Holt lelkek" círnű

Gogol-regény illusztrációit, a La Fon-
taíne-rnesékhez, a "Daphnisz és Chloé"
hoz, Boccaccio novelláihoz, az "Életem"
című önéletrajzhoz és mindenekelőtt: a
Bibliához készült rnetszeteket és rajzo
kat, amelyek az 1948. évi Velencei Bien
nálé grafikai nagydíját hozták meg Cha
gall számára. (A Szentírás-illusztrácí
-ókon hosszú évekig dolgozott; sokáig
időzött Palesztinában és Szíriában, hogy
magába lélegezze a Szeritföld atmoszfé
ráját. A Biblia végül is - Oto Bihalji
Merin jugoszláv marxista esztétikus vé
leménye szerint is - "Chagall személyé
ben páratlan tolmácsra talált.")

A kiállítás - amelyen két gobelin és
két templomi üvegablak, továbbá plaká
tok, gyönyörű Chagall-albumok, a mes
terrel foglalkozó monográfiák és a rnű

vész arcvonásait megörökítő jobbnál
jobb fotó-portrék sokasága volt még lát
ható - alkalmat adott arra, hogy meg
állapíthassuk: Marc Chagall munkássá
gát. formanyelvét erős szálak fűzik a fau
veizmushoz, a kubízmushoz, az expresz
szionízrnushoz, sőt még némileg a szür
realizmushoz is, rnűvészetének fő tánlá
Ióia azonban nem a XX. század elejének
nvuzat-euróoaí avantzarde kénzöművé

szete, hanem az ifjúkori vityebszki miHő
iránti fájdalmas nosztalgia. valamint a
XVIII. századi Orosz- és Lengyelország
ban létrejött misztikus zsidó vallásfilo
zófia: a chaszidizmus és a Krisztus irán
ti szeretet s tisztelet. (Krísztus alakját
igen-igen gyakran jelenítette meg a rnes
ter; a Krísztus-ábrázolások egész pályá-

ját végígkísérík.) A már idézett Bíhaljí
Merin joggal írja "Huszadik századi mű
vészportrék" címú esszékötetében : "Cha
galllénye legmélyén istenkeresőmaradt."

A Frank János és dr. Uryné Erdey
Ibolya által rendezett műcsarnokí kiál
lítás - a festmények csekély száma el
lenére - nagy élménnyel aj ándékozta
meg a magyar művészbarátokat; a tár
lat meggyőzőerr igazolta a katalógus elő

szavában olvasható rnéltatást: "A tiszta,
adakozó, örökifjú szívű mester művésze

tét páratlan költői gazdagság jellemzi."

BERNATH AURÉL GYŰJTEMÉNYES
KIALLITASA. Bernáth Aurél Kossuth
díjas festőnek a Budapesti Történeti
Múzeumban - a budai várban - meg
rendezett visszatekintő kiállítása az el
múlt esztendők legarányosabb, legökono
mikusabb, legszebb hazai tárlatainak
egyike volt. Bertalan Vilmos és Cifka
Péterné rendezők az idős mester életmű

vének csupán kisebbik hányadát rnutat
ták be; ezt a döntést csupán helyeselni
lehet, hiszen ily módon a közönség fi
gyelme zavartalanul irányulhatott Ber
náth rnűvészetének olyan nagyszeru da
rabjai felé, mínt a "Starnbergi tó" (1926),
a "Genovai kikötő" (1927), a "Csendélet
hezedűvel" (1929), a "Téli táj varjakkal"
(1929), a kontemplációt sugárzó "Önarc
kép sakktáblával" (1930). a mesteri szer
kezetű "Reggeli jelenet öltözködő nővel"
(1931), az elrévedő tekintetű ,,Kikötő

munkás" (1932), az istennői Iensézű ..Vé
nusz" (1932) vagy a puritán elóadású
"Anyám" (1933). Hogy e festmények a
két világháború közöttí magyar festészet
standard-művei közé tartoznak, ezt sú
lyos hiba, vétkes elfogultság lenne két
ségbevonni. - még ha nem is értünk
egyet a művésznek - mintegy harminc
esztendő óta sűrűn és nyomatékosan
hangoztatott - kombattánsan konzerva
tív esztétikai, művészetpolítikal nézetei
vel és kései - e kombattáns konzerva
tivizmussal összhangban álló - necaka
démikus munkáival.

Bernáth - a 20-as évek végén és a
30-as évek első felében festett chef
d'oeuvre-jeiben - "a szín árnyalataival
kifejezhető szubjektív hangulatok legel
mélyültebb, legdelikátabb tolmácsolója
volt. Egy-egy alapszín - barna, kék 
finom tónusaiba ágyazva varázsolt elő

egy érzékeny álomvilágot" (Kopp Jenő).

Derengő koloritú, a szemlélőben sokféle
asszoeíációt keltő, sejtelmes képei 
amelyeken kivételes szuggesztivitással
fonódik egybe a költészet és a valóság
- még abernáthi piktúraval szemben
sok tekintetben krítikus Lehel Ferencet
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is lefegyverezték : "Egy csendélete 
tokjában nyugvó hegedűvel - lenyűgö

ző áhítatot ébreszt; önarcképe - gyer
mekével a karján - az élet minden me
tafízíkaí titkát fölkavarja; nehéz nem
meglátni képeinek átszellemültségét" 
írta egyik cikkében - 1934-ben - Lehel.
Bálint Endre - aki ugyancsak sok fenn
tartással viseltetik Bernáth művészeti

eszményei iránt - színtén magasra be
csüli a posztnagybányai mester számos
alkotását: "Bernáth Aurél »Pusztaí or
szágút« című képének megható atmosz
férája és bánatos hangulata emlékezések
sorát indíltja el sivár országutakról. a
lapuló föld fölött kóválygő, szinte hall
ható csendről és távoli kocsizörgésről..."

Az olaj- és pasztellfestmények mellett

RÁDIÓ MELLETT

(A KILATÖ LEGUTÖBBI MtJSORA
üRüGYÉN) "Bemutatni" általában azt
szokás, akit nem (vagy alig) ismerünk.
F.:ppen ezért hatott meglepően a KILA
TÖ - a Rádió világirodalmi híradója 
októberi programjában már a cím is:
"Bemutatjuk Ernesto Cardenal nicara
guai költőt". Hiszen Ernesto Cardenal
művei immár négy alka~ommal is szere
pelteka Magyar Rádió műsorán (Legu
tóbb ez év októberében, másfél héttel a
KTLATÖ adása előtt). Valamennyit
(nemcsak az adott versekre, h,ane-rn a
költő személyére és munkásságára is ki
f>erjedő) ismertetés (ha úgy tetszik: be
mutatás) vezette be. A KILATÖ ismer
tető-fordítója, Képes Géza viszont más
képet adott Ernesto CardenaIról, mint
ami a korábbi adásokban elhangzott.

Képes Géza azt írja, ·hogy Ernesto Car
(i,enal "a líra, ·hősi epika és szatíra mű
velője", aki "l925-ben sziiletett, Nicara
gua fővárosában, Managuában. Már if
júlcorában részt vett hazája forradalmi
megmozdulásaiban, több ízben be is bör
tönözték. Később szerzetes lett, de radi
kális néz,eteiből semmit sem adott feZ:
Jó példája ó a kiizép-: és dél-amerikai
alsópapság és fóbeg a [iatalok elszánt
forradalmi magatartására." Hazájából si
került elmenekülnie, "Cardenal ma már
külföldön hirdeti népének a szabad élet
hez való jogát". Nos: kissé "leszűkített"
jellemzés ez.

Ernesto Cardenal valóban 1925-ben
sziüetett (nem Managuában, hanem az
ugyancsak nicartunuü Granadában). Va
lóban részt vett az 1933 óta uralmon
lévő Somoro-rendszerelleni mozgalom-
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minrbegy húsz akvarellt, gouache-t és
grafikai lapot is kiállított a két rendező.

Kiemelkedik ezek közül a művész barát
jának és műveí gyűj tőjének : Szílasi Vil
mos professzornak szénnel rajzolt arcké
pe (1927) és a "Nyár" című friss, hamvas
vízfestmény (1932), az ifjúságot és a sza
badságot jelképező boldogan száguldó
csikóval.

A sok színes reprodukciót tartalmazó
katalógus előszavát Bertalan Vilmos mú
zeurnígazgató írta. Sorait avval fejezi be,
hogy "Bernáth értékelése még ma sem
lezárt", annyi azonban bizonyosnak tű

nik, hogy "a művész neve elé joggal íl
leszthatjük »a nagy magyar Iestő« meg
jelölést."

D. T.

ban. Az 1954-ben ki.robbantfelkelés /.e
verésekor (.egyszer és nem többször) be
börtönözték, társát kivénezték, 5t isw
-nuatosan megkínozták. Kés5bb sikerült
elmenekülnie. 1957-ben hátat fordított a
közvetlen politikai ,akcióknak és aaitá
cióknak. 1960-ban belépett az USA Ken
tucl,y-államában lév5 Getszemáni trap
pist.a kowstorba. Noviciusme.~tere Tho
mas Merton volt. Akik tud-iák, mit je
~ent ,a ,.konv,erzió", azok elött nem két
séges. hogy ,a ,.konvertitát" mennvire
alo:uvetóen, testre-Lélekre-hatóan átf01'
málja, magasabb életsíkra, életszemlé
letre emeli a kegyelem. Az imádkozó
Card·enal életébe, "történoetébe" - mint
Paul K. Kurz SJ írj,a - is "be/.eavatko
zott" Ist·en. Hogy hogyan, arról mag,'} a
költ5 vall ,,'E:let a szeretetben" ("Vioo
en el amor") című könyvében (amely a
kolostorban írt 'elmélkedéseinek, lelki
feljegyzéseinek gyűjteménye és Thoma$
Merton előszavával látott könyvawkban
is napvHág·ot). Az önként válwlt szerze
tesi hallgatás - a "trappisták csöndje"
- Cardenalnak számvetést és önvizsgá
Latot is jeLentett. 'E:s ebben a küLső csönd
ben befelé Istennel beszélgetett. Eljutott
a szemlélődésnek arra a misztikus ma
gaslatára, ahol mindent Isten szemseo
géből, Istenhez való viszonylatában
szemlél a lélek. (Mennyire jellemző pél
dául, ahogyan ~omozáról, Nicaragua
diktátoráról ír: "Isten a nica7'aguai dik
tátort Ú szereti, de mint nicaragtbai dik
tátort nem szereti".) Cardenal valóban
nem ad~a fel T·adikalizmusát - abban az
értelemben, ahogyan az Evangélium ta
nítása is radikális. Mint ő mag·a mon
dotta 1970 decemberében - az uruguayi
Marcha cimű wpnak adott interjújában
-: "Most, amik01' egyr·e inkább átadom



magam a 1)aUlÍ8os életnek, pap és többé
kevésbé ezerzetes vagyok, .hiszem, hogy
a kereszténységnek fOl'radalminak kell
lennie, mert az Evangélium forradalmi."
Jogosult ugyan "a felebarátunk védel
mét szolgáló" erőszak, "de az Evangéli
um az oerőszakmentességet tekinti a ke
Tesztény embe1' legtökéletesebb jegyve
Tének: legyőzni a rosszat jóval, a gyíí
lölséget a szeretettel".

Ami pedig Cardenal "elmenekülését"
illeti: két évi noviciátus után - egész
ségi okokból és lelki megfontowsból 
elhagyta a Getszemánit és Kolumbiába
ment. Ott egy bencés kolostor tagjaként
elvégezte a teológiát, majd visszatért
hazáJába. A managuai székesegyházban
szentelték pappá, 1966-ban. (Korábban
még Kolumbiában measzerezte a dokto
Tátust is lírai költészetből.) Ma is Nica
f'aguában él, a Nicaraguai tó egyik szi
getén. So"lentinamén, ahol - néhány
szerzetestársával együtt - keresztény

kommundt létesített. "Egy alig népes te
rületen, irástudatlan indiánok között te
vékenykedik Cardenal, s vele több tár
sa, száz,adunkban ugyanúgy, mint a kö
zépkori bencés szerzetesek. Míívelik a
földet, tanítanak, anélkül azonban, hogy
valamiféle monostort akarnának alapíta
ni. A keresztény közösség új formája ez.
A munkát az indiánokkal közösen vég
zik - írja P. Kurz (Orientberung, Zü
rich, 1972, július 15). Cardenal világhírét
különben nem a "Nulla ÓTa" címú (Nica
ragua népi hősének, Sandinónak sze
badságharcáról szóló) valóban nagy köl
teménye alapozt,a meg, hanem a •.vágd
szét a szögesdrótot" címmel megjelent
- és 'eddig több minb 14 nyelvre lefor
dított - kötete, amelyben a szegények
igazságát, a modern ember istenélmé
nyét és közösségi érzését szólaltatja
meg a zsoltárok nyelvén.

BALASSY LASZLÖ

A Vatikáni Rádió 1972. október 3-I magya!' adása clemzóen foglal!<ozott Nyíri Tamás
profes.•zomak a Teológia 1972 szeptemberi számában megjelent cIkkével ("Hogyan él a
magyar papság?"); oktöber 24-1 adásában pedig Ismertette Cserháti József pécsi püspöknek
az Új Ember 1972. október 15-1 számában megjelent cikkét, melyben a püspök Nyíri Tamás
Teológia-bell tanulmányára reflektált.

Hegyi Béla, a Vigilia belső munkatár
sa lapunk képviseletében részt vett a
Párizsban 1972. szeptember 27-tól októ
ber 2-ig tartott Teilhard-szimpozionon,
melyet a Fondation Teilhard de Char
din és a Foyer International de Paris
közösen rendezett. A szimpozion tárgya
"Merre halad az élet?" volt, amelynek
keretében Norbert Ségard ("Mit akar a
neveléstudomány?"), R. P. Leroy SJ ("A
bölcsesség próbája"), Joel de Rosnay
("Teilhard után - az egység felé"), Ma
deleine Barthélemy-Madaule ("Egység,
ahogyan mi szeretnénk"), Francois Me
yer ("A jövő híperbolája") és Gustave
MarteletSJ ("Teremtés és eszkatológia")
tartottak előadást, Az egyes előadásokat

kerekasztal-megbeszélések és az előadók

viszontválaszaí követték.
Bozóky Mária Iestőművésznő. lapunk

külső munkatársa több sikeres budapesti
kiállítása után december 8-tól 2:-l-ig a
kölni Galerie Glaubban ,.Szakrális és
profán művek" címrnel mutatja be gra
fikai munkáit a nvuaatnémet közönséz
nek. A tárlat anvaza 104 grafikai mű,

köztük Kafka-itlusztrációk és a festőrnű

vésznőnek a Viglllából is ismert rajzai.

Bozóky Mária rajza
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A

INTRODUCTION A UNE ENQUETE

Au début de cette année, nos rédacteurs ont prís la décísíon d'ínvíter des
théoríciens chrétiens qui s'occupent du rapport du christianisme et du marxísme, il
exposer court leur vue sur la place et le futur du chrístíanísme, dans le cadre

. d'une socíété socialiste.
Apres avoir établi, d'un aceord commun, la liste de ceux qui allaient etre

questionnés, M. Béla Hegyi s'est chargé de I'organísation et de la réalisation tech
níque de cette entrepríse, En ce lieu, nous le remercions de son bon travail bien
efficace.

Une quantité de réponses est parvenue il nous dont le nombre surpassait d'un
pourcentage considérable nos attentes. Nous attribuons cela d'une part au theme
"excitant", ensuite - sans aucune prétention exagérée de notre part, - il I'appré
ciation internationale toujours croissant de VIGILIA et de ses actívítés, Nous y
remereiens avec reconnaissance des efforts de chaque participant qu'ils ont déve
loppés dans leur travail.

Il y en avait, naturellement, qui ne répondaíent nullement il nos questions,
soít qu'ils ne les ont pas recues, soít qu'íls n'y avaient pas le temps, soit que nos
questlonnalres furent jetés dans la corbeille. semblablement il d'autres ínvítatí
ons . .. Il y en avaient qui, aupres des excusations polies, en se référant il leurs
activités d'ailleurs bien connues, ont retenu leurs réponses. Si quelqu'un découv
ríraít done des lacunes dans notre enquéte (nous regrettens par exemple l'absence
des catholiques polonais bien experimentés) - notre réponse reste la mérne: tout
cela ne dépendait pas entíérernent de nous.

Les participants ont tous, sans exception, bien observé les regles coutumíéres
d'une enquéte et se tenaient au volume dernandé, Une réponse unique en faisalt
cependant exception, dont la signifícatíon et l'étendue surpassaíent les autres
réponses, Nous remereiens le Professeur Hans Küng de son étude excel1ente qui
vaut bien :un programme cornplet, un crédo. Nous ne pourrions pas trouver un
écrít plus digne et plus [uste pour arinoncer l'année prochaíne.

En qualité de rédacteur, je me permets eneore d'y ajouter par nécessíté quel
ques "notes pratíques", comment comprendre ce qui y suit, Tout d'abord, je voud
rais souligner que les réponses parvenues il nous, ímplíquent la vue de leurs
auteurs, et non pas celle de VIGILIA, bien mise en relief plusieurs fois. Nous
avons la confiance de ce que nos lecteurs sont en majoríté des chrétiens émancí-
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pés pour bíen comprendre ces lectures. Ils les ajusteront a leur place, dans le
vrai sens du mot, puísque les auteurs questíonnés formaient leur opínion en rap
port de leur envíronnement, de leur milieu social et ecclésiastíque, fondée logí
quemerit sur leurs propres expéríences. Autre chose est done la pensée essentí
eflement "technocrate" d'un Allemand de RFA, et d'un Américain du Sud qui
vit en plein milieu des révoltes et des contestations; autremerit nuancés sont les
réflets d'un Francats ayant l'hérítage d'un Mounier, et autrement y díffere la
vue d'un chrétien qui, dans les périod es souvent critiques et difficiles au cours
du développement du socialisme, est devenu simplement réalíste et chrétien, et
qui a déja fait la preuve de sa "fidélité double".

Nous n'en retenons et ne pouvons en retenir, aucum enseignernent, L'ensemble
contlent ses propres leeens bien importarites et son enseígnement; d'apres notre
avis, I'ímportarrt est de connaitre toutes ces vues et la sensibilité dont ces prob
lemes résonnent partout dans le monde. Le Iecteur n'aura pas besoin de nos
suggestíons pour voir que les problernes que nous autres chrétiens hongroís avons
déja surpassés, soft de propre initiative, soit par suite des réalítés historiques,
vont prendre une tournure aígué dans certains pays et dans certaínes sociétés.
Combien nos solutions sont bonnes ou moins bonnes, cel a n'y appartient pas; elles
fonctionnent et ceIa vaut plus que tout climat théorlque. Aussi pouvons-nous,
les chrétiens hongroís, aider d'aprés nos expériences, les chrétiens d'autres pays
et d'autres systémes sociaux, qui sont eneore en deca de ce que, dans un moment
donné de l'histoire, nous avons déja véeu. Eux, ils demandent "l'éehange"; les
initiatives de cette enquéte peuvent done étre consídérées comme le premier pas
fait dans la direction d'un tel "échange", nullernerit négligeabIe du point de vue
du christianisme futur. Tel échange implique d'abord la connaissanee des parte
naires.

Nous príons nos lecteurs de bien vouIoir lire ces réponses avec inteIIigence et
amour, avec une grande attentíon et avec la tolérance due il d'autres attitudes
(en tant qu' elles sont de bonne intention, mais il n'y en a guere d'autres),

Nous nous sommes propcsé la lecture intéressante de cette enquéte d'étre not
re cadeau de Noél, pour le bíen de nous tous, pour nous connaitre míeux, Nous
y ajoutons encore nos meilleures félicitations, une bonne Noél, pleine d'amour,
une No~H vraimerit chrétienne et vraiment humaíne,

INBAI.T

BEGRűSSUNG VON GYULA ILLYÉS GELEGENTLICH SEINES SIEBZlG
STEN GEBURTSTAGES (Beitrage von István Tótfalusy, Béla Czére und Ferenc
Pergel) - Gedicht- und Messetext-Übersetzungen von Gyula Illyés - ALTE
WEIHNACHTEN, NEUE WEIHNACHTEN, EWIGE WEIHNACHTEN (Beitrage von
Gellért Belon, Sándor Bálint und Miklós Borsos) - Gediehte von János Pilinszky,
Béla Csanád und Tamás Falu - IN DER GALERIE DER VIGILIA prásentíert
Mária Bozóky die Ikone von Margit Anna - Persönliche Erinnerungerr VOlll Lász
ló Possonyi - EINE ANKETE DER VIGILIA mit der Beteiligung von: Adista
(Roma), Ludék Broé (Praha), Yves Congar (Paris), Fredertek C. Copleston (Lon
don), Claude Cuénot (Paris), Jean-Marie Domenach (Paris), Gaspar Elizorido (Mexi
co), Iring Fetscher (Frankfurt am Main), Friedrich G. Friedmann (München), Ernst
J. Görlich (Wien), Wilhelm Köster (Uppsala), A. G. M. van Melsen (Nijmegen),
Robert de Montvalon (Paris), O. von Nell-Breuníng (München), Hugh O'Neill
(Swansea), Harald Pawlowski (Frankfurt), Gustav A. Wetter (Wien),

EINFUHKUNG ZU EINEK ANKETE

Am Anfang dieses Jahres entschloss unsere Redaktion eine Reíhe von Denkem
überall in der Welt, die sích mít dem Verhaltnis zwíschen Marxismus und Chris
tentum befassen und von denen eine Antwort auch zu erwarten ist, aufzufordern,
kurz und bűndig ihre Meinung über Platz und Zukunft des Chrístentums in den
sozíalístíschen Gesellschaften darzulegen,
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Nachdem die Liste der zu Beíragenden zusammengestellt wurde, war es Herr
Béla Hegyi der dietechnische Durchführung und Organisation auf sich nahm;
wir danken fül' seine gute und erfolgreíche Arbeit.

Die Anzahl der eíngelaufenen Antwerten übertraf urisere Hoffnungen. Wir
schrelben dies einerseits dem "aufregenden" Thema zu, andererseíts abel' auch 
und das ohne Einbildung - der standig wachsenden internationalen Ánerken
Dung der Arbeit der Vigilia. Wir danken herzlich allen die sich die Mühe gegeben
und mítgearbeítet haben.

Selbstverstándlich waren auch solche, die auf urisere Anfrage überhaupt nicht
geantwortet haben, es sei dass sie diese nicht erhalten haben oder weil sie keine
Zeit gehabt haben, oder abel' weil sie diese, zusammen mit anderen ahnlíchen
Fragebögen und Formularen in den Papterkorb warren, Es waren auch solche, die
auf ihre - übrígens allgemeín bekannte - Überbelastung sích berufend, höflich
ausweichten. Sollte also jemand gewísse Mángel in unserer Ankete eritdecken
(sollte jemand z. B. das Fernbleiben der offensichtlich víel nützlíche Erfahrungen
besitzenden polnischen Katholiken bedauern) so können wir nur antworten: es
lag nicht an unst

Alle Mítarbeítenden haben die ungeschriebenen Regéln solcher Anketen ein
gehalten und blieben innerhalb der Rahmen des angegebenén Umíanges, Nur eine
Antwort traf ein, die angesichts ihrer Bedeutung und - gewíssermassen - auch
im Umfang die anderén überschrítt, Wir danken ganz besonders Herrn Professor
Hans Küng fül' seínen sózusagen programmatíschen Beítrag: wir könnten mit
keinem würdigeren und wahreren Schrelben unseren náchsten Jahrgang anfangen,

Und damit könnte ich auch schon beenden, wenn ich es nicht fül' nötíg halten
würde den Nachfolgenden eine "Gebrauchsanweisung" vorauszuschícken, Ich
möchte betonen, dass die Antwerten der Ankete die Ansicht der Autoren mitteilen
und nicht den schon öfters Iestgelegten Standpunlet der Vigilia Wir glauben, d3SS
die grosse Mehrheit unserer Leser reíf genug und entsprechend erwachsener
Christ ist, um das Gelesene auf den ríchtígen Platz zu setzen. Auf den Platz im
engsten Sinne des Wortes; . es sei denn, dass über diese Fragen natürlich
und notwendígerweíse ein jeder seinem eígenen gesellschaftlichen und kirchlichen
Milieu und seiner eígenen Erfahrung entsprechend denkt, anderswie also ein
"technokratisch" denkender Westdeutsche, .anders ein zwischen standigen Gárungen
und Unterdrückungen lebender Südamerikaner, anders ein Franzose der die Erb
sehaft eines Mounier reprasentíert und wieder anderswie ein Christ der in schwe
ren und manchmal sogar krisenhaften Pertoden des Sozíalismus zu einfachen und
realístíschen Menschen, zum Christen der die Probe der "doppelten Treue" bes
tand, abgehartet wurde.

Eine Lehre haben wir nicht gezegen und wir wollen sie auch nicht ziehen.
Das Rundbild hat offensichtlich seine wíchtígen Lehren; das Wíchtigste - unse
rel' Meínung nach - war die Zurkenntsnisnahme der Ansíchten und auch die Emp
findlichkeit mit der man auf das Problem überall auf der WeH reagíert, Der Leser
wírd gewíss auch ohne Eínflüsterungen Bahr gut sehen, dass an einigen Orten,
in einigen Landern und Gesel1schaften heutzutage jene Fragen sich zuspitzen, die
wir, ungarísche Chrísten, mehr oder weniger überwunden haben, es sei denn
aus eígenem Antrieb oder infoige geschichtlicher Notwendigkeiten. Ob urisere
Lösungen gut oder nicht gut sind, das ist híer nicht die Frage; immerhin funk
tionieren sie und das ist wíchtiger als jede theoretísche Antwort. Eben deswegen
können wir, ungarísche Chrísten, aufgrund unserer Erfahrungen in vielen
Fragen den Christen anderer Lander und Oesellschatten, denen noch bevorsteht
was wir in der geschíchtlíchen Phase schon überschritten haben, behilflich sein.
übrigens wird diesel' "Erfahrungsaustausch" auch erwünscht; unsere Initíative:
die [etztge Ankete ist auch so zu betrachtenals erster Schrítt zu díesem, vom
Gesichtspunkt der Zukunft der Chrístenheít durchaus nicht nebensáchlíchen "Er
fahrungsaustausch" - ein Bekanntwerden der Partelen.

Bitte lesen Sie die Antwerten mít Vernunft, Liebe, mit entsprechendem Er
m essen, mít der geduldizen Höflichkeit und Aufmerksamkeit. die einer underen
Arisieht (soweit sie gutglaubig ist, abel' nicht gutglaubige Ansichten gibt es hiel'
nicht) gebühren.

Die Ankete ist als Weíhnachtsgeschenk gedacht zum Wohl VOlIl uns Allen und
im Zeichen des Bekanntwerdens. Und nun bleibt nichts anderes űbríg, als, uns
Allen nützli.che, liebevolle, wirklich christliche und wirklich menschliche Weih
nachten zu wünschen,

F. k.: Várkonyi Endre - 7258-12. Fővárosi Ny. 5. telep - F. v.: Ligeti Míklós
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Vigilia
KORMOS or-ro

HALALARA

lrta: Balássy László

M ost, amikor a szor noru
alkalom ú g y kív ánna, 110gy
b ú cs ú zzu n k tőled, ouo, bú
csuzzam a magam, valamint
is k ola t á r sa id , barátaid, mun
kat árs a íd és hiveid nev ében,
m égsem tudom azt m onda
ni, hogy "elk öszö n ü n k től ed

utoljára", hogy v a la mi vé
get é rt visszavon h a ta tl a n u l.

Emberileg kev és az az idő,

amit életed 48 és hivatá sod
25 esztendejéből a s zervita
ren d egyko ri te m p lom á ba n ,
a Marti n ell i- te r i Szent A n
n a tem plomba n t öl töttél. Az
ö rö k kévalóság tü k rében
még kevesebb, De ha érté
keiben nézzük, hiszem : nem
á llsz üres k ézze l Urad elé
b e. Akárcsak a b ibliabeli
sáfá r . aki j ól gazdálkodott
a r ábízott talentumokkal.
Sz íved és Isten h áza , amely
b en sz olg áltá l , n y it va á llt
m ind en k i előtt - legyen az
katoli kus vagy elszakadt
tes tvér, m ás fe lekezethez
tartozó vagy nem-hivő - ,
m e rt minden e m b e r be n fe l
ism erted és megbecsülted II

Teremtő képmás á t . Istenért,
ember t á r said jav á é r t , a lel
k e k ért soha, sem m i fá rad 
sá got , akadályt nem Ismer 
tel. A liturgia , az ö k u mené,
a p á r b eszéd : megann yi ta
lentum , amel yet bőven ka
matozt attál a Zsinat, a
k r ísztus í k öz öss éghez t a rto
zá s szell eméb e n . H a za i
t e m plomaink k ö zü l először

a Martin elli téren t e állftot
tál szobrot X XIII. J á n o s pá 
pá n a k . a nag y pápa emlé 
k ére te re n d sze res íte t ted a
..Pacem in terris" m is éket,
Es mekkora le lki é lm é n y 
ben részesült, aki veled e l
mélkedte-imádkozta végig a
n agyhét sz e r ta r tá sa it és 
mikén t ha az ősegyházban

- a h úsv é t- vas árnapra vir
radó é jszakán , az é.;féll m í
sén hallotta meg a feltáma
d ást hirdető a ttetuja t. S oha
n e m fe ledjük a szentbeszé
deldet . a m e lyek n e k példáit
n em Déldatárból. h anem az
éle tből merltetted. Ha pedi g
h iv a tá sod útiá n ér te t len s éa 
gel. neh ézs égg el tal á lk oz t ál,
a n n a k megoldá sát mí n de
nekelőtt I s ten r e b íztad. Nem
is m e r ted a tü leked ést a fő

helyekért. nem leerested a
g y ors és lá tvány os sikere
ket, Néhány n appal halálod

1972 december

Ára 9 Ft

előtt meggyóntattá l valak it ,
aki harminchat éve n em
gyónt. O mon d ta n ekem :
" Ottó nagyszerű pap!"

Utols ó találkozásunkkor
lel k ese n beszéltél tervetd r ól.
k özelg ö ez üs t rn isé d rö l. De a
te r v e k e t m á r s oha tö b b é
n em vált hatod valóra, ezüst
m is édet már s oha tö b b é
nem mon d h a tod el.

Pro h á s zk a Ottokár s zavai
j utn a k eszembe: ..S ze n t ,
mély sz o m o r úsá g napja ne
kem e z a ha lottak napja S
hitem n e m til t j a. h ogy s zt
" em le gy en - s hogy á t n e
é r ezzem a föl d la kóinak é r 
zéseive l . amit az a post ol
morid : .. n in cs itt maradan
dó v á ro sun k .. , tehát az e l 
múlás ú t ja in járun k s az e l
m úlást mezs ónajtjuk." Ma
is halotta k napja van és te
m etésed napja. Mégsem bú
csúzunk tőled . Ottó. Mert
fö ldi éle ted - e z a lezárt
s ág ában is teljes éle t - egy
még nagy obb T el je ss ég felé
mutat. A mi beteljesedő lé 
tünket - a hogy Teilhard d e
Chard in ír j a - ..egy Másva
laki s zerve zí ön m ae ába". Es
szám u n k ra - s zá mod ra ls
- ..az éle t cs úcspontja a
halál a z Egyesülésben" .

S ZÁI\1UN K m Ol. - Cz ére Béla tanár, esztéta, a Petőfi Irodalmi Múze um tu 
do mányos m un ka társa .

Pergel Ferenc (szakmája szerint eszterg á lyos-köszörűs) író, tudoná nyos kuta
tó. Az ELTE bölc sés zettudom ányi karán szerzett magyar irodalomtanár i diplomát,
It t avatták bölcsészett udományi doktorrá is . Kuta t ásí tém áj a ,.A m agyal" szépiro
dalmi könyv- és folyóira tk iadás 1941-1944 k özött" . Lapunk ebben az év be n egy
n ovellá já t és a Magya r Csillagról sz ól ó ta nulmányát közölte.

Belon Gellért ján oshalmi pl éb ános. le gu tóbb (1972 június) "Bibli ai goodolatok
az ökurnen ízmusról" cím ű tanulmányá t k özöltüle.

Bálint S ándor a szegedi egyetem volt néprajz-pr ofesszora, a vallási néprajz
euró pai hírű tudósa. 1971 februári szá mun kban "A szeged i kegyes oskola" c.
írását k özöltü le.

:\ SZERKESZTŰSf:OKÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy e16ze
lesen meg nem beszéltünk, csak akkor vá laszolunk, ha közölhetóknek vagy átdol·
~ozha tóknak találjuk. Kéziratokat nem úr zünk meg és nem küldünk vissza. Szer.
kesztőségi fogadóórák: h étfőn és csütörtökön ll-túl 1'7 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-túl 13 ór áig.
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