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CSERHÁTI JÓZSEF pécsi püspök

A hittudomány pluralizmusa
hit egysége

,
es a

A pluralizmus korunk egyik legjellegzetesebb vonása. Mindenhol találkozunk
vele, a történelem- és társadalomtudományokban, a politikában, sőt még a termé
szettudományokban, de különösképpen a szellemtudományokban, a bölcseletben és
esztétíkában, és nem csoda ezek után, ha a hittudományban is. Sokan a mai szel
lemi élet átalakulásának letagadhatatlan velejáróját vélik benne látni, elsősorban

a régi elmúlásának kísérőjelenségét, mások azonban valamilyen más előjelű meg
szerveződés sejtésében az emberi fejlődés újabb szakaszának kezdetét üdvözlik
benne.

Annak ellenére, hogy sok tekintetben a tisztázódás és a megnyugvás jelei már
kézzelfoghatók. az egyház belső életét ma mégis még inkább a változás, mint
valamilyen fejlődési végpont felé való menetelés jellemzi. Ha a belsőt nézzük, ak
kor vagy válságról, vagy forradalmi átalakulásról lehetne beszélni. Bizonyos né
zetek nehezen mozdulnak ki a helyükről és még mindig sokan a régihez makacsul
ragaszkodnak, mégis az az általános nézet, hogy megindult folyamatokat már
nem lehet megállítani. A helyzet sokszor átláthatatlan, vagy úgy is mondhatjuk,
mindennek kettős vagy több értelme kezd lenni. Kisebb-nagyobb tömegekben
olykor a megbotránkozás hulláma vonul végig: korábban tévesnek minősített té
telek ma mintha elfogadott igazságok lennének. Egyre több az új anyag és az
új tanítás. Ez is oka annak, hogy sokan bizonytalanok lettek. A teológusok ma
megkérdőjeleznek, vagyegyszerűen nyitva hagynak sok kérdést, amelyről azt hisz
szük, elkerülhetetlen rájuk a válaszadás.

S hol marad az egyházi tanítóhivatal? - kérdezik sokan. Hiányolják az egy
séges irányítást. A tanítóhivatal korábban saját tekintélyének tiszteletet tudott
biztositani. Ma hallgat, éspedig annyira hallgat, - egynéhány esetet kivéve, hogy
emiatt is egyesek egyre sűrűbb köd kialakulását látják az egyház felett. Egyesek
nek az a benyomása, hogya nép pásztor nélkül marad. Talán megvakulóban
van az egyház? Vagy megszűnt az Isten szentélye lenni? Valóban elvilágiasodik
minden? Mintha mindenről lehullana a szakrális jelleg és reális meztelenségükben
kiábrándítólag hatnak ránk a korábbi felemelő tartalmaknak vélt összefüggések.

Ma a legtöbb történetbölcselő véleménye az, hogy e krízís és megrázkódta
tás nem kizárólagosan az egyház belső megrendülése. Olyan folyamatról van szó,
amely az egész világon átmegy. Nemcsak a vallás, hanem az egész emberiség éli
ma át szellemi. életének egyik legnagyobb krízisét. Azt mondják, hogy a mai
krízis az egyházban és a világban nem más, mint kemény visszahatás az elmúlt
idők szűk, merev, külsőségekben megrekedt, formalizmusokba görcsösödott éle
tére és magatartására. Ezek közott szerepel a túlzásba vitt tekíntélytisztelet is.
Hogy visszahatásokról van szó, kiválóan mutatja a mai teológiai helyzet is. És
ha ennek tudatában vagyunk, akkor bátran mondhatjuk, hogy a remény is meg
van ahhoz, hogy a helyzet mássá legyen, fejlődésszerűen alakuljon át, mert ismert
törvényszerűségek szerint a feszültségek bizonyos idő múltán feloldódnak. A hely
zet megítélésében, illetve viselkedésében három csoport áll egymással szemben.

A konzervatívok mindent meg akarnak védeni és őrizni. Nem akarnak lemon
dani a hagyomány kincseiről. Ami bevált, azt tovább akarják vinni. Elvük az,
hogy újat csak akkor lehet hozni, ha az igazolást nyer. Problémájuk, hogyan
egyeztethető össze az új a régi hit tartalmával. A progresszívek szerint minden
ben haladni és újítani kell. A jóhiszeműele azt vallják, hogy minden krízis, minden
megrendülés mínt az idők jele, egyúttal Isten szava. Bennük az új kezdés felé
való felhívást kell látnunk. Nagyobb a felelősség a jövőért, mint a [elenért, Sze
rintük a haladás jövőbe néző programja a következő: a betűtől el kell jutni a
szellerníg, a törvénytől a lelkiismeretig, a megmerevedett tekintélytől saját ta
pasztalatainkig, a szétszórtságtól a lényeg egységéig. a külsőségektől a belső va
Ióságig, a tudomány megvetésétől és kizárásától a vele való együttműködésig, a
vasárnapi vallásosságtól és felületes jámborságtól a vallásos életíg. E táborban
a szelíd újítótól, a meggyőződéses reformátortól. a gyors változást követelő forra
dalmár-ig és a szinte rombolásig menő radikálisokig mindenféle árnyalatot meg
találunk.
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I
A maradiak és a haladók ma valóban szélsőséget képviselnek az egyházban.

Tulajdonképpen mindkét oldalon félelmet keltenek.
A két célirányos tábor között helyezkednek el a türelmesek. Nekik az a né-

zetük, hogy nyugodtan kell fogadni a megrendüléseket; sok hullámzás érte már
az egyház hajóját, de a hullámok sohasem csaptak el felette. Látva az egyház és
a mai világ sok válságát, bátor hittel merik megkérdezni, hogy miért olyan erős

a mai krízís hullámzása az egyházban. Ok a mai idők adottságaiban keresik az
erőtlenné váltakra irányuló kísértéseket és támadásokat, de ugyanígy a mai élet
arculatából olvassák ki az "idők jeleit", amelyekre XXIII. János pápa hívta fel
a figyelmet. Ezek mind hivők akarnak maradni, megoldást keresnek a kicsiny
ségre, a külsőségtől való szabadulásra, a bátorító optimizmusra, az egység meg
teremtésére. Hitük egyszerűségében realisták szeretnének maradni, és azt mond
ják, hogy a mai embernek mindig jobban hiányzik a belső szemlélődésre, a gon
dolkodásra, a belső lelki elvonulásra, az imára és a meditációra való ereje. A
belső hangulatot sokszor megfojtja a tempó, a lárma, a kíméletlen fáradtság. Any
nyi a külső behatás; a hír, az információ, hogy képtelenek vagyunk sokszor mind
ezeket valónk igazi belső magjává tenni. Mint türelmesek és béketűrők azonban
van annyi erejük, hogy ne legyenek széthasított és megrázkódtatott emberek.

Mindannyian tudjuk, hogy nem a szétszórtságban van a megoldás. E meg
oldást a szélsőségekben sem találhatjuk meg, hanem egyedül a középen. Ennek
alapja nem a kompromisszum, hanem az igazság útjának igaz keresése. A mai ember
nek az igazság és a béke emberének kell lennie. Az egyháznak minden beteg
ségen át kell mennie, amelyen a világ is átment.

Miért pluralista a mai teológia?

A teológiai pluralizmus ma letagadhatatlan tény. Fel- kell tennünk a kérdést,.
vajon a modern teológia természete vagy pedig a jelen történelmi fázis körül
ményei, vagy esetleg valamilyen új fejlődési irány kényszerítik ki a teológiai
szemlelet sokrétegűségét. A feltett kérdésekre csak úgy lehet válaszolni, ha előbb

leírjuk a mai teológiai helyzetet és e leírás után kísére1ünk meg valamilyen elvi
vagy törvényszerű egybefoglalast. A pluralizmus okát elsősorban a múltban kell
keresnünk, mert a modern teológia szinte mindenben visszahatás az elmúlt szá
zadok, de különösképpen a Tridentinum teológtájára. Ez a visszahatás inkább a
teológia belső lényegéből vagy természetéből adódik. A pluralizmus másik okát a
jelenben kell keresnünk, éspedig két irányban is. Az egyik a bölcselet válságá
ból adódik. Tudnunk kell, hogy még a hittudomány krízisénél is nagyobb a böl
cseleti pluralizmus krízise. A modern filozófusok mintha már nem is hinnének
abban, hogy egységes bölcselet egyáltalában lehetséges lehetne. Ma már csak fi
lozófiákról beszélhetünk.'A másik pluralista alap a nyelv kettősségében vagy több
rétegűségében rejlik. A teológia hagyományos nyelve más, mint a mai világ, vagy
a mai kor nyelve. A nyelv "zavara" következtében már eleve sok teológia adó
dik: történelmi, világpolitikai, forradalmi, fejlődési stb. teológia. A középkor
tól kezdve szinte századunk elejéig a teológia egységes tudás és szemléleti anyag
felett trónolt, fogalmi készletével tudományos egységbe foglalta még a tudás kü
Iönböző ágait is. Ma kétségtelenül szakadás állt elő a teológia hagyományos nyel
ve és a kor kulturális nyelve között.

A mai konkrét helyzet felületes felmérése is arról győz meg bennünket, hogy
a régi tudományosan egységes, szervesen módszeres, megtisztított szókinccsel
rendelkező teológia helyébe valami más kívánkozik, ami egyelőre csak nagy
vonalakban írható le. Nagy általánosságban annyit lehet megállapítani, hogy az
új törekvések három irányban törnek maguknak utat. Olykor úgy tűnik fel,
mintha a modern tudományosság igényével fellépő általános egzegézis kívánna ura
lomra jutni. Máskor inkább több formatörvény szerint felépített bölcseleti pár
beszédeknek vagyunk a tanúí, amelyek a hagyományos ontológiát alapul véve a
német idealizmus és az egzisztencializmus kérdésfeltevéseire akarnak választ adni.
Végül egyre sűrűbben biblikus és dogmatikus nyelvezetű hermeneutikák is jelent
keznek; módszerük azonban legtöbbször bizonytalan, és hiányzik a szükséges
önkritika. Ezeknél a kísérleteknél végül az derül ki, milyen messzire is került
egymástól a teológia és a bölcselet, és ezért is gondolják egyesek, hogy e kettő-

nek egymástól való eltávolodása vagy elszakadása a mai válság legközpontíbb
kérdése.
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A visszahatáskéni felIépő mai teológiai irányzatok
A modern teológia előbb fölvázolt három kiútkeresése mögött több azonos

jellegű, vagy még inkább logikusan egybekapcsolható alapmagatartás húzódik meg,
amelyekről egyszerű elemzéssei is kimutatható, hogy míndegyík mint a régi teo
lógiára való visszahatás lép fel. A mai teológia arculatán öt ilyen sajátos "reaktív
jegyet" lehet megállapítani. A modern teológia tudatosan felekezet feletti és plu
ralista akar lenni (itt a pluralizmust szűkebb értelemben vesszük). Továbbá a
modern teológia mellőzní kívánja a metaf'ízikát, nem kíván tekintélyi elvre épül
ni és végül a tudományosság csúcspontját a hermeneutikában látja. Lássuk ezeket
röviden egymás után.

a.) A [eiekezeteíe feletti vagy a felekezet nélküli teológia. A visszahatás vilá
gos. A Tridentinum óta a kontroverzíás kérdések felekezeti különsáncokba szorí
tották a teológiai gondolkodást és munkát, Hivatalosan ez az állapot valójában
a II. vatikáni zsinat küszöbéíg tartott. Sokan ma az egyetlen és közös keresztény
hagyaték lényeges alaptételeinek kiásását tartják a legfontosabb feladatnak, de
ettől függetlenül is, ma általános alaptendencia a különállás határainak áttörése
olyannyira, hogy még "az Isten halott" nevezetű teológiának is itt van a végső

rugója. Azt mondják, azt kell keresnünk, amiben egyek tudunk lenni; ez a ke
reszténység horizontális, a közösség felé irányuló krisztusi tette.

b.) A pluralista teológia szűkebb értelmezése szerint mint elv, két szempont
figyelembevételét követeli meg: egyrészt tekintettel akar lenni a már kialakult
és majd még kialakulóban lévő önálló keresztény közösségek igényeire, másrészt
sürgeti az általános pluralista elv létezésének az elfogadását. A pluralizmus töb
bé el nem kerülhető tény, általánossága annyiból indokolt, hogy mindenkor számot
kell vetni az egyház és az emberi kultúra aktuális helyzetével. A mai dogmatikai
tanítás nem elégedhet meg egy már megállapodott tudás továbbadásával, mert
a régi tudásnak szembe kell néznie a mai gyakorlati élet megnyilatkozásaival.
Ma a szó régi értelmében le kell mondanunk a kultúra úgynevezett "zárt rend
szeréről vagy struktúrájáról", E leküzdhetetlen pluralizmus velejárója, vagy úgy
is mondhatjuk, kiváltója az egzisztenciális szemlélet egyre nagyobb térhódítása.
így logikusan nyitva án az út ahhoz, hogy mindig több egzisztenciális teológia
keletkezzék, amelyek az emberi élet egy-egy szelvényére vonatkoznának csupán.

c.) A metafizikai hátteret meHőző teológia. A mai teológia minden ízében eg
zisztenciális beállítottságú: sok teológus rendszerének felépítésében sokszor már
nem áll metafizikai alapon. Nehézséget látnak abban, milyen nyelvezettel, milyen
fogalmi készlettel szóljanak a mai szekularizált világban élő emberhez. Úgy mond
ják, hogy korunk egyik teológiai alapproblémája az Istenre vonatkozó fogalmak
tárgyilagos tartalmának, vagyis valós mondanivalójuknak kérdése (objectivité de
Dieu). Ez "az Isten halott" teológiának igazi háttere. A másik oldalon a 30-as
évektől kezdődően egyre félel-netesebben lépett fel a Barthtól és Bultmanntól
elindított teológiai egzisztencia.ízmus. Többen. úgy vélik, hogy a hagyományos
teológia metafizikai rendszere valóban téves objektivitásra adhatott okot, viszont
a teológiai egzisztencializmus veszélye abból. adódik, hogy az isteni rnísztériu
mokat az ember érdekében "emberszabásúvá" kívánja tenni. A problémákat ala
posan felmérő mai dogmatikai teológia mindkét veszélyen túl kíván jutni. Szi
górúan ragaszkodik a kínyilatkoztatáshoz, és ebből kiindulva Isten önmagában
való létezésének lényegét (abszolútum) csak úgy kívánja megközelíteni, hogy
folyvást az Isten "értünk való tevékenységét" is szem előtt tartja. Más szóval az
Istenről való beszélgetést sohasem választhatjuk el az emberről szóló beszélgetés
től. A modern dogrnatikák éppen ezért "üdvösségtörténetek", a "realitások teológiá
ját" képviselik, mert alaptörekvéseikben át akarják hidaini az Isten és a világ
közötti metafizikai kettősséget. Innen észlelhető, miért lett a modern teológia egyik
jelszava a minél teljesebb .Jcrísztológíkus koncentráció". A katolikus táborban
nagy vonalakban eddig terjed a régi teológia körül kialakult kritika. Az új kez
deményezés valóban dicsérendő: az emberi személy mélységei felé tartunk.

d.) A tekintélyi megalapozás nélküli teológia. Sokat beszélünk ma általában
is a tekintély válságáról. A modern ember már nehezen fogad el valamilyen igaz
ságot tisztán a tekintélyi elv alapján. Innen érthető, hogy a korszerű teológia
másképpen kívánja felvetni a hit hihetőségének kérdését a kritikus értelem előtt,

másképpen lát hozzá az Isten szavának értelmezéséhez a szentírásban, és a ki
nyilatkoztatásnak a fogalmát is másképp közelíti meg, mint a régi teológiai szem
lélet. A XX. század második felének teológiája alapvonásaiban már történelmi
teológia szeretne lenni, és egyik fő célkitűzése, hogy áthidalja az üdvösségtörté-
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net és il profán történelem ellentéteit. Gondoljunk itt elsősorban a szekularizáció
teológiái ára. Valamiféle hisztoricitásba való menekülésnek vagyunk a tanúi. Ezen
az oldalon is túl akarunk jutni Barthon. aki antiliberalizmusában megszemélyesi
tette az isteni szót, de így szembefordulunk Bultmannal is, aki azért demítologi
zálta, (mítosztalanította) a kérygmát, hogy az igehirdetésnek önmagában adjon
súlyt és erőt. A teológia sok vonatkozásban valóban arra törekszik ma, hogy a
kérygma előtt, vagy azon túl megtalálja a történelmi magot, annál is inkább,
mert már túlhaladott nézet, mintha a történelmi kutatás a hit szempontjából
végzetes lenne.

e.) A hermeneutikus teológia. Ha a mai teológiáról azt állítjuk, hogy nem dog
matikus, akkor logikusan következik, hogy hermeneutikus. Régebben a teológia
feladata és módszere abban állott, hogy kifejtette az egyház dogmatikai tanítását
a szentírással és a hagyományokkal való megegyezése alapján. Ma a fő törekvés az,
hogy kiszabadítsuk Isten szavának állandó érvényű értelmét és jelentését ak
tuális dogmatikai és teológiai formalehetőséget szerint. Döntő jelentőséget tulaj
donítanak a kiindulópontnak: a teológus az embernek saját magáról és a kö
rülötte lévő világról alkotott történelmi értelmezéséből indul el és a cél Isten sza
vának az ember önértelmezésén keresztül való megragadása és személyes értelme
zése. A kibetűzés munkájáról van tehát szó.

A hermeneutika mint a szentírási szövegek magyarázatának tudománya min
dig létezett az egyházban. Amikor ma hermeneutikáról beszélünk, régi fogalmat
használunk, de új felfogást jelölünk meg vele, amikor a teológiai "intellectus
fidei"-nek, vagyis a hit megértésének tényét mint hermeneutikus aktust, vagy el
járást fogjuk fel. Nem arról van szó, hogy valamilyen igaz tételnek igazságtar
talmát bogozzuk ki, hanem arról, hogy egy régi szöveg mai értelmét szabadítsuk
ki a sok értelmezési Iehetőségből. Ebből is látszik, hogy szeros összefüggés van a
metafizikai nyelv és a teológiának mínt hermeneutikának felfogása között. A
probléma alapja a kanti ismeretelméletből mered felénk. Hogyan legyen a teoló
gia tárgya a tapasztalati világ felett álló Isten, és hogyan fejezzük ki a kinyi
latkoztatás tényeit emberi nyelven, amelyek mint az Istentől közölt tantételes
igazságok kerülnek hozzánk az egyház tanítása révén?

A teológiai hermeneutika kritikája

Az eddigiek után könnyen beláthatjuk, hogy a mai teológia elsősorban .azért
pluralisztikus, mert modern értelemben herméneutikus óhajt lenni. Az alábbi
krítíka fényt vethet az eddig felmerült összes problémára és ezek eredetére.

A modern hermeneutika pluralista már az alapmagatartásában is. Elvileg
hangsúlyozza az értelmezések sokféleséget, különbözőségeit, történelmi folytonos
ságát és tudatosan kívánja vállalni az értelmezésekből adódó konfliktusokat. Ma
egyszerűen tudományos előírás, hogy a szövegeket mindenki egyénileg megalkotott
látási média, egyedi kulturális beállítottsága, de úgy is mondhatjuk, hogy saját
bölcseleti elővételezései alapján olvassa. A biblikus szövegeknél mindig az alap
vető kérdés ez marad: nem kell-e feladni eddigi hitemet? A modern herrneneuti
kával kétségtelenül a hit közvetlensége ment veszendőbe. Mintha krítíka nélkül
már semmit sem tudnánk elfogadni! Egyre jobban a hit és a megértés hermene
utikus "circulus vitiosus"-ába zárkózunk. Már nem azért hiszünk, hogy valamit
meg is értsünk, hanem érteni akarunk, hogy hihessünk. Ez már a régi teológiai
axiómának csak a fele.

A krítíka első lépése abban állna, hogy pontosan msghatározzuk, mit is ért
sünk teológiai hermeneutikán? Ma minden tudomány és szellemtudományos prak
tikus terület hermeneutikus alapvetési problémákkal küszködik (művészet, esztéti
ka, színház, irodalom, zene, tánc, film, televízió stb.). Igen jellemző, hogy a düs
seldorfi Filozófiai Intézet 1972-ben több mint 7.000 címszót tartalmazó herrnene
Litikus szótárt adott ki. A "hermeneuein" görög ige tartalmilag annyit jelent,
mínt "kifejezni, kifejteni, magyarázni, értelmezni". Annyit már elfogadtunk. hogy
a biblikus igazság természeténél fogva kívánja meg a kommentárt, a magyarázatot.

A kritika második lépésében az ún. fundamentalis vagy "alapértelem" után
kell elsősorban érdeklődnünk. Ezen a téren a különböző egyedi elővételezésekkel

induló magyarázatok bizonyos valószínűség szerint mégiscsak az alapoknál "ta
lálkoznak". A probléma ezután egyre jobban sűrűsödik: nem lehet a magyarázó
tudat funkcióját egyszerűen az egyén személyes területére Ieszűlcíteni, Az egyház
kezdettől fogva az objektivitás álláspontját képviselte, mert mindig tudatában
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volt annak, hogyalapmivoltában, vagyis konstitucionálisan azzal a megbízatással
lett felruházva, hogyamegértetés funkcióját vállalja és így a szentírás számára a
kijelölt hermeneutikus hely és keret legyen. Ma ezt a hermeneutikus funkciót az
egyháznak természetesen a történelmiség tudatával és a világban való jelenlété
nek következményeivel kell vállalnia. Tényként kell megállapítanunk, hogy az
egyház magából a kinyilatkoztatásból vezeti le hermeneutikusan küldetését és
magyarázó tudatának struktúráját. S ez nemcsak a szentírás olvasására vonatko
zik, hanem általában is áll, amikor saját titkát is igyekszik Ieltárni a Krisztus
misztériumban. Tehát nem lehet katolikus hermeneutikáról beszélni anélkül, hogy
ne vennők figyelembe az egyház jogos interpretáló tudatát és megbízatását. Az
egyház mint egész megismerő, interpretáló és hermeneutikus alany.

Ma még nem látjuk világosan a protestáns hermeneutikának igazi alapjait
és alakulását. Az is tény, hogy a keresztény felekezetek táboraiban az egységes
hitformák és az egységes hitvallás elveszett. A hit egységének hiánya és az in
terpretáló értelem gátlásnélküli vállalkozásai mellett állandó krízisjelenségek hú
zódnak meg és néhány teológus már meg is húzta a vészharangot : egy új gnosz
tikus válság kellős közepéri állunk, amelynek jellemzője, hogy éppen úgy elveszít
hetjük a keresztény igazság organikus mivoltát, mint az első gnózísnál, mely a
keresztény egység első századaiban alapjaiban rendítette meg a krisztusí tanítást.

Egy új gnózis veszélyei

A gnózis ("magasabb ismeret") oly értelmi magatartás, amely a keresztény
vallás titkainak, egész rendszerének észelvekre való visszavezetésére törekszik. A
gnózis általában akkor jelentkezik, amikor kulturális szétesés vágy újrakezdés ide
jén az addig szilárdnak hitt metafizikai alapok megrendülnek. (A hellénisztikus
gnózis a II., a Földközi tengéri gnózis a XIII. és a mai "nyugati világ" gnózisa a
XX. század végén jelentkezik.) A gnózis úgy jelenik meg, mint a keresztény igaz
ság Ielf'orgatója, Veszélyessége abban áll, hogy csábítóan kétértelmű: a hit telii
letéből veszi nyelvét és tételeit, de azokat saját értelmezése szerint akarja elfo
gadtatni. A gnosztikus sohasem hiszi el a Credo mínden mondatát; egyes tételeket
kiemel és azokat saját szája íze szerint értelmezi. Aki eddig jóhiszeműen hivő volt,
egyszerre csak zavarba jön: mintha valami nem lenne rendjén, egyes tételek
már' nincsenek összefüggésben a dogma organikus igazságrendszerében, ellent
mondások jelentkeznek. A gnosztikus hitének alapja már nem teológiai meggyőző

dés, hanem emberi meggyőződés, praktikus értelmi tételek, bölcseleti, etikai, esz
tétikai, politikai felmérések, vagy valamilyen más tetszés .szerínti ideológiai "cse
mege". A gnosztikus e "hitével" már nem kívánja felfedezni az isteni kinyilatkoz
tatást, "hite" már többé nem személyes megtapasztalás. tapadás vagy ragasz
kodás az Isten személye felé; csak észérvek alapján hajlandó "hinni", és ezzel
elveti a keresztény hit alapgyökerét: Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint ami
lyen (és nem a mi elképzelésünk szerint).

Meg kell jegyeznünk, hogya gnózis igen jószándékú elővételezésből indul ki;
az emberiségnek hihető hitet és elfogadható morálist kíván felkínálni. Mivel azon
ban a kereszténység igazságait így radikálisan idegen perspektívába állítja, lénye
gében a hitet forgatja fel, mert nem ismeri el a kinyilatkoztatás érvényét. Amint
valaki a hit egységének és folyamatosságának tagadásával a hit apostoli normáin
túlteszi magát, a gnózis abban a pillanatban mint az isteni kinyilatkoztatástól és
az egyházi hagyománytól idegen magatartás jelenik meg. Ilyen értelemben a gnó
zis .Jietero-ínterpretátíó", "szembenálló vagy ellentétes" értelmezés.

Az új gnosztikus feltörés az egyházi hagyományt azzal vádolja, hogy ez nem
más, mint a "hierarchikus egyházi szervezet önértelmezése és önigazolása", Ezt
a vádat ma minden területre igyekeznek kiterjeszteni, ahol az egyház mint in
tézmény, vagy ahogy mondani szokták, mint "hatalmi struktura" jelenik meg. Igy
az ellentétes irányú teológiai kezdeményezések érthetően az ekkleziológia, de
egyúttal a keresztény erkölcs területén mutatkoznak elsősorban. Különböző cso
portok szinte önálló és független "tanítóhivatalt" kezdenek képviselni és arra
hivatkoznak, hogy mögöttük hozzájuk hasonlóan gondolkodó tömegek állnak. Mint
ha valóban helyi egyházak teológiái bontakoznának ki, semmibe véve az egyete
mes egyház tanítási primátusát. Erre P. de Lubac legújabban hívta fel a figyel
met és rámutatott arra a veszélyre, melyet az egyetemes egyházzal való szüksé
ges kapcsolatok feladása jelenthetne. Sokan csodálkoznak P. Pfürtnernek a ha
gyományos keresztény nemi erkölcsöt tagadó elképzelhetetlen tanításán, pedig csak
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arról van szó, hogy nevezett teológus minden következtetése a teológiáról, a dog
máról és az egyházi tanítói hivatalról vallott hermeneutikus felfogásából ered.

Ha nem fogadunk el egységes ontológiai nyelvet, akkor tiszta antropológiai
területen mozgunk és csak az egyik embernek a másik emberhez való reláció
jára figyelünk, de akkor a sajátos keresztény erkölcsöt fel kell adnunk. Amit
az egyház eddig tanított az említett két területen, arra azt mondják, hogy túlha
ladott hagyományok megőrzése és igazolása. Ma jellemző, hogy a felszentelt vagy
szolgálatí papságról szóló hagyományos egyházi tanítást azzal igyekeznek gyöngí
teni, hogy a papságot mint tekintélyi és hatalmi kasztotállítják be az egyház
hosszú történelmében szerzett hatalom ideológiai igazolására. A papságról szóló
dogma, mondják, egyedül a "hierarchia érdekében monopolizálja a Szentlélek tevé
kenységét", Igen sok példát lehetne itt felsorolni a morális területéről is. A
"forradalom teológiája" egészen radikális tételekkel lép fel: a nyolc boldogság vol
taképpen a szolgaságba szorított osztályok ideológiai gúzsbakötése. Az abortusz
és a fogamzásgátló szerek elítélése az egyház részéről még míndíg "a nő igazi
felszabadítása elleni állásfoglalás", stb. Az egyházban kevés igazságterület maradt
eddig, amely ne lett volna 'kitéve a gnosztikus támadásnak: az egyházi értelme
zések észellenesek. a modern gondolkodás számára meghökkentők, maradiak, sőt

"evangéliilm-ellenesek".

E törekvések egyik oka kétségtelenül az is, hogy az egyházban ma sokszor túl
gyors és meggondolatlan alkalmazkodási törekvések kezdenek lábra kapni. Sokan
mindenáron a rnodern szellem követői kívánnak lenni anélkül, hogy ennek mé
lyebb gyökereit, sok rejtett bizonytalanságát és aggodalomra adó okait is felmér
ték volna. A II. vatikáni zsinat egyik hatása kétségtelenül a gyorsítás volt. Saj
nos nem tudtuk korunkmélyebb áramlataiból az idők jeleinek olyan összegezé
sét elővarázsolni, amely biztosan eligazítana bennünket. Ebből azonban nem kö
vetkezik az, hogy teljesen talajt veszítettünk volna, mínt ahogyan a mai bölcse
leti és teológiai megnyilatkozások sokszor állítják. A gnosztikus irányzat meg
elégszik a felületes színtézissel (úgy hívják: Synthesis-digest). Ezt a tömeghír
közlő eszközök még jobban fellazítva, valósággal ellenállhatatlan erővel zúdít ják a
tömegekre. Ebben a helyzetben érthető, hogy a mai nagy társadalmi és ideológiai
átalakulásban a "gyanakvás" jelensége alig felmérhető szerephez jutott. Minden
gyanús, ami régi és miriden elfogadható, ami modern, Minden kétes, ami megkö
tést jelent, és minden logikus, ami szabad.

Lehetséges-e a hit egysége a mai teológiai helyzetben?

A mai helyzet egyik legfőbb [ellemzője, hogy a teológia képtelen meghatározni
saját kritéríumát. Ezért nem is találhatta még meg az egyetemes hermeneutikus
középpentot. Figyelemreméltó marad egy neves teológus kijelentése: "Nehéz meg
tudni, miről beszélnek a mai teológusok mindaddig, amíg nem tudják, hová is
sorolják tudományukat." A gnosztikus egzegézis, mint láttuk, magától képtelen
a kinyilatkoztatás megértéséhez megfelelő kritériumot előteremteni. Ameddig
nincs igazi egyházi krítéríum, a szentírás egész anyagában szétesík, sőt ellent
mondásos is lehet. Ugyanez áll a gnosztikus dogmatikára is. Itt üres ismeretelmé
letek útvesztőiben vergölödnek, ahol az egyetlen biztos ítélet: képtelenek vagyunk
elfogadni, hogy a teológia egységes nyelvű legyen. Ez a magatartás azonban igen
messzíre vezethet, mert a keresztény hit egységét meghatározó egyházi egység vagy
praxis nélkül, az egyházban a körülményektől függően mindent ki lehet mondani
és mindent el lehet hinni. Most kell rátérnünk a ma oly alapvető kérdésre, va
jon a teológia pluralitása mellett, amelynek létezését és bizonyos történelmi meg
okoltsagát tagadni nem lehet, lehetséges-e és hogyan lehetséges a hit egysége?

A mai pluralizmus kényelmetlen, de le nem tagadható tény jogosságában és
valóságában. Hogy van-e határa, és mí szabja meg határát, azt csak úgy lehet
megállapítani, ha megvizsgáljuk a hit vagy a hitvallás és a hittudomány viszo
nyát. Ezek egyek az igazságban, de ugyanakkor mindegyiknek más az iaazságossáa
hoz való viszonya. A hitvallásban is az igazságtartalom a fel nem adható alapté
fel, habár Isten a kinyilatkoztatással nem a tudásunkat akarta növelni, hanem
önmagát akarta feltárni, hogy vele életközösségbe lépjünk. Természetesen a .Jcrísz
tusi új élet" alapjaiban benne van az igazság közlése és annak befogadása is.
Mégis fel kell tennünk a kérdést: mi az, amit ahitünkkel megvallunk? Az tu
lajdonképpen "tárgyilagos~" nézve nem is tárgy, hanem olyan valóság, amely
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nem "valami", hanem Isten személyes jelenléte és valósága, amennyiben Isten az
<embernek kinyilatkoztatta önmagát. Hitünk megvallásával a személyes Istenhez
tapadunk, vele életviszonyba lépünk és azt mondjuk Istennek: Te. S az élet,
amibe beleolvadunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek belső szentháromságí élete.

Ahol valakiről beszélünk, ott is kijelentések vagy tételek állíthatók fel. A
hittételekben vagy dogmatikai tételekben is a személyes Istenről van ugyan szó,
a hitet azonban mégis a hitvallás fejezi ki, amikor egy személy mellett fogla
lunk állást. A II. vatikáni zsinat is erősen kihangsúlyozta, hogy az isteni kinyi
latkoztatásnak inkább személyi mint tárgyi jellege van. Nem vitás, hogy a hit
vallás és a teológia ugyanannak a hitigazságnak van lekötelezve. Az egyik az
igazság személyi, a másik a tárgyi oldalnak. A teológia csak azt értelmezheti,
amit hitünkkel elfogadunk. A hitvallás a teológiai munka alapja. Ebből az kö
vetkezik, ha a hitvallás mint ilyen a személyes Istenre és az általa közölt igaz
ságokra vonatkozik, akkor a teológiai pluralizmus sok változatában is, bár még
mindig jogos és lehetséges, de mégis korlátozott, mert a hitvallás szab neki ha
tárt. így keletkeznek a hitvallás és a teológia közötti feszültségek. Isten egyetlen
igazságáról van szó, és mégis különbség van, mert másképpen határozza meg
Isten igazságossága a hitvallást és másképp a teológiai kutatást, A hitvallásnak
az az igazsága, hogy Isten üdvösségtörténeti népet szerzett magának (2 Kor 5,18),
és önmagáról beszélt Jézus Krisztus által. '

Az egyháznak adott isteni igazság alapjaiban Istennek önmagáról adott vallo
mása az élő ember számára. Ezt az isteni önkínyilvánítást nem lehet úgy tovább
adni, mint valami tárgyát vagy érintetlenül maradó örökséget, amikor ugyanis
az Isten az embert megszólítja és megváltja. akkor saját tudásunk, helyzetünk
szerint kell az isteni igazságot magunkévá tenni. Ez teológiailag annyit jelent,
hogy a Jézus Krisztustól kapott igazsággal szemben konfrontálni kell magunkat,
értelmileg spekulatív módon, tehát bölcseleti módszerekkel át kell hatolni rajta.
Amit a teológia a hitvallás igazságaival tesz, nem egyéb, mint a hit igazságainak
tételekben való kijelentése, a tételek egymásközti összefüggéseinek keresése vagyis
az általános emberi tudás módszereível való igazolása. Ez az igazolás azonban
nem az isteni igazságnak mint ilyennek a bizonyítása, hanem annak demonstrálása,
hogy a hittel elfogadott isteni titok igazsága nem mond ellent az ésszerűségnek.

A teológia, bármilyen furcsán hangzik, sohasem tudja kimondani, hogya hit ál
tal megragadott tételek vagy igazságok a valóságnak megfelelnek. A teológia tör
ténelmi, bölcseleti és nyelvészeti kutatásokkal meg tudja állapítani, hogy mi
van a szentírási dokumentumokban és mit vallott az egyház az elmúlt száza
dokban; meg tudja mondani, hogy az egyes dokumentumokat hogyan kell értel
mezni és tudományosan ki tudja dolgozni, hogy az egyes korokban mi volt az
egyház hite és ez a hitvallás hogyan felelt meg az igazságnak, azonban már
ellentmondás lenne, ha nem a dokumentumok kijelentésének tartalmi igazságáról
beszélnénk. hanem az Istentől közvetlenül kapott igazságról. Hogy az egyház hit
tételeinek igazsága valóban igaz, azt csak hinni lehet, de nem lehet bizonyítani.
A kereszténység alapigazságai hittitkok, misztériumok. Ezeket logikailag meg tud
juk világítani, de nem tudjuk őket megérthetővé tenni. A hitvallás tételeinek iga
zát csak a hitben élő egyház döntheti el, természetesen a teológiai kutatás lám
pásának világításával.

Ezek után már könnyű megmondani, hogy hol van a pluralizmus határa. A
sokféle teológiai módszer és munka eredményének határa ott van, amelyen túl
nem mondanak ellent az egyház hitvallásának. E határ megjelölése azonban nem
is olyan körtnyű dolog. Nehéz tudniillik mindig hitelesen megtudni a hitvallás
egész tartalmát. A pluralizmus nemcsak az értelmezésnek sokszínűségéből. hanem
a hit tartalmának sokszerűségéből is adódik és állításait szinte az önmagával
való ellentétességig fokozhat ja.

Amikor azt mondjuk, hogy a pluralizmus a hítvallás egysége ellenére lehet
séges, akkor azt is el kell ismernünk, hogy a hitvallás egysége a pluralizmus elle
nére az egyház lényegéhez tartozó legalapvetőbb tény. A teológus, ha igazán hivő,

nehezen adja fel a hit egységét és harcol a hit egységéért. S ha szembekerülne ' a
saját állításait el nem fogadó teológussal. akkor önmagáról állítana ki szegény
ségi bizonyítványt, mert azt tagadná, amit mindannyiunknak állítani kell: az is
teni igazságokat legtöbbször csak hasonlóság! alapon és részletekben tudjuk fel
fogni, és ha olyan szerenesenk van, hogy egy kis részletigazságot már megért
hetővé tudunk tenni, akkor ez az isteni igazságnak csak megközelítése lehet, még
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mindig a félremagyarázás vagy tévedés veszélyének fennmaradásával. A teológiai
pluralizmus a Krisztusban bekövetkezett isteni önkiszolgáltatásnak, a kenózisnak
is a következménye (Fil 2, 6-8),

A pluralizmus szükségessé teszi a dialógust. Többen szólnak hozzá az igaz
sághoz más és más módon, és mégis egy igazságnak kell ebből megszületníe. Ha
azt kérdezzük, hogy a hitnek valamely tételét hogyan lehet átdolgozni,
akkor a hittétel tartalmi adottságai mellett egyformán figyelemmel kell
lennünk a teológus munkamódszerére, emberi adottságaira és 'hajlamaira,
szellemi beállítottságára és érdeklődési körére, továbbá környezetére, a szellemi
és történelmi miliőre, valamint törekvéseire és célkitűzéseire is. Éppen a mai teo
lógusnak az a kötelessége, hogy a hit igazságait ne csak megismételje, hanem küzd
jön is azokért, hogy azokat a mai ember életébe mint döntő tényezőket besorolja,

Az apostoli hitvallás teológiája

A mai teológiai pluralizmusban a középen állók jelszava lett: vissza kell tér
nünk azokhoz az alapokhoz, amelyek az apostoli igehirdetésben és a hagyomány
tól átszármaztatott apostoli hitvallásban szerepelnek. És valóban, egyre szaporod
nak azok a törekvések, amelyek az apostoli hitvallás teológiájának új feltárásáért
fáradoznak. Benne sokan a ma annyira várt teológiai megújulás egyik ígéretét
látják. Valójában a Krisztus-misztérium teológtájáról van szó. A "krisztologikus
koncentráció" feltűnő mai teológiai jelenség. Hans Urs v. Balthasar szerint a Krisz
tus-mísztéríumot úgy kell felfognunk, mint a mennyeí Atya titkának kinyilvání
tását vagy hitvallását. Az Atya teológiája azonos a Szentháromság teológiájával.

A húsvéti misztérium, a kinyilatkoztatás katolikus alapja .úgy bontakozik ki,
mint a szentháromsági hitvallás felülmúlhatatlan teljessége. Krisztus halálával és
feltámadásával az Atya igazsága mellett tökéletes tanúságot tett (Jn 5,39; Jn 18,37;
l Tim 6,13; Jel 1,5). A gnózis ellen küzdő Szent I-reneustól kezdve a katolikus tra
díció azt vallja, hogy az egyház egész lényege és szervezete szerint egyedül az
apostoli hitvallás igazságain alapszik. Amit a Krisztus titkában részesedő aposto
lok hirdettek, az a háromszemélyű Isten kinyilatkoztatása. Ezt vallja és tanítja
mindenki, és megszűník apostolutódnak, püspöknek, papnak vagy teológusnak len
ni, aki mást hirdet. Mindennek elején és végén Krísztus keresztje és feltámadása,
az Atyának Krisztus által történő kinyilvánítása és Krísztus fiúságának titka áll.
Mínden innen kap értelmet: ez egyszerre múlt, jelen és jövő. A jelen a feltámadt
Krisztusnak az egyházban a Szentlélek által valóságga lett jelenvalóságára utal.
Minden ember konkrét, megigazult léte az Atya szeretetében gyökerezik, mely a
Fiúban lett valóságga. A múlt az üdvösségtörténet egésze, a törvény, a
próféták, Krisztus életének története, mind egy középpontból indul ki, az Atya
üdvösségi tervéből. De az egész világnak, a teremtésnek is ez, a kezdőpontja és
ez a kezdőpont ad neki értelmet. A jövő perspektívája is szabadon nyílik meg az
apostolok szeme előtt. Ök Krisztussal együtt az Atyát keresik és az Atyát szín
ről színre látni fogják-. Ebben hisznek és életük semmi egyéb, mint ennek szün
telen hirdetése. Ettől kezdve a világ és az ember története Isten titkából ered
(Jel 1,S). Igy a tanítványok és követőik számára minden új lesz: a Szenthárom
ság titkának fényében állnak, mert ez a titok Krisztusban, az emberben nyilvá
nult ki, aki értünk meghalt a kereszten, és akit mint feltámadottat hirdetnek
meg másoknak.

Szent Ireneus korában a gnózis is megújulást ígért. Ennek a gnózisnak azon
ban a Krisztustól hirdetett megújuláshoz kevés köze volt. A gnózis lényege, hogy
újból és újból olyan gondolatrendszereket teremt, amelyben az ember önmagát
akarja megragadni és Krisztust akarja közelíteni saját magához ahelyett, hogy
önmagát Krísztussal azonosítaná. Krisztus maga az új élet, amennyiben az Atya
titkát és saját fiúságának titkát hirdeti meg nekünk. Az istenfiúság olyan radi
kális rnegújulás, amely az embernek saját magáról vallott eddigi meggyőződését

egyszerre borítja fel. Az embernek szüksége van arra, hogy bensőleg lásson és
bensőleg változzon meg. Csak részben képes önmagáról olyan eszmei képet adni,
amelynek erejében megújulásának végbe kellene mennie. Szent Ireneus ezt mond
ja: "Krisztus annyiban hozott úiat, amennyiben személyét előre hirdették meg,
és amit előre meghirdettek, az éppen az Volt, hogy a Krisztus által tervezett új
teremtés megújítja az embert és a világot" (Adv. Haer. III. 34,1).

A hit törvénye szerint a megújulást Krisztus személyében találjuk meg. Ez
a megújulás paradox módon a legősibb elvi forrásból ered, amely az ember te-
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remtése előtt már jelen volt és egyszerre a teremtés és a fogadott fiúság elve..
maga Jézus Krisztus. Nincsen tehát szakadék a teremtés és az istenfiúság között.
A keresztény élet újrakezdést jelentett, de ebben az újban a réginek a titka bon
takozott ki. Jézus feltételezi az Ószövetséget, viszont az Oszövetség nem semmi
sült meg benne. Más' szóval a fogadott istengyermekség fogalma bontakoztatja
ki a teremtés teljes értelmét is. S miért van szükség egyházra? Mert a keresztény
ség és az emberi gondolat dialógusa kezdettől fogva egyhefonódott azzal az egy
házi küldetéssel, melyet Szent Pál óta katolikusnak, azaz egyetemesnek nevezünk.
Az istengyermekség az egyházi keresztényi élet . alapja; így az Atya bennünket
Krisztusban "választott ki a világ teremtése előtt, ... szerétetből arra rendelt, hogy
akaratanak tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk" (Ef 1,4-3),
Ez még rriinden bűn és minden emberi alakulás előtti perspektíva: a teremtés
és a megváltás Krisztus személyében egybe van kötve.

Ime a keresztény ember és tudós számára a megfelelő hermeneutikus kiindu
lópont. Ez az istengyermekség, melyben megértjük az Atya örök üdvösségtörténeti
tervét. Ennek véglegesen be kell teljesednie az "eudokiában" az Atya szereteté
nek Fiában adott rendelkezésében, hogy mindent a Szentlélek Isten fényében tud
junk megragadni és megítélni. Az egyház az apostoli hitvallás hirdetésével nem
csak a szentháromsági hirdetés szolgálatában áll, hanem elkerüli annak veszé
lyét, hogy önmagát hirdesse (Jn 7,13). Saját igazságát tehát nem találja ki, mert
azt vallja, hogy az Atyában és az Atya által lévő kinyilatkoztatásban létezik és
él. Ebből a beállítottságból születik meg az egyház sajátos alapvető magatartása.
Mindig ugyanazt kell értelmeznünk: hogyan lehet az egyház létében és tevékeny
ségében míndenkor Isten üdvösséges megvallása.

Ratzingerrel mi is azt valljuk: "A keresztény ember mindig az összes hivő

történetiségével hisz, nemcsak a szinkron, hanem a diakron értelmében is. Ezért
hitének összegezője és egyesitője nem valami meghatározott korszak (vagy rend
szer), hanem az élő egyház mint egyetlen alany, amely a különböző századokon
át fennáll és e korokat önmagában összegezi. Tehát az orthodoxia alapvető for
májához az is hozzátartozik, hogy elfogadjuk az útközben együttlévő történelmi
egyházzal való együtthívésnek a tényét, vagyis hogy elfogadjuk az egyháznak teg
napját, és ugyanakkor nyitottak vagyunk az egyház holnapja előtt is. Hogy az
egyház a maga hitét teljessé tegye az egyház időfeletti alanyával, ez annyit jelent,
hogy a "mindennap" viszonylagos lesz, mert nem önmagában álló valami, hanem
a hit egészének nagy történetében úgy szerepel, mint egy kis töredék. Ennek a
mindennapnak a szemléletével meg kell tudni mérnie a múlt eredményeit és a
Szentlélek Isten irányításával nyitva kell lennie a jövő számára, mert a Lélek a
jövőben azt fogja velünk megértetní, amit eddig nem tudtunk volna elviselni
(Jn 16,22).

A különböző korszakoknak a hit egysége és egyedülvalósága felé való irá
nyulása (tenziója) felveti a hermeneutika kérdését. Nézetem szerint a teológiai
válaszok tartsanak ki az egyházzal mint alapvető hordozóalannyal való azonos
ságukban, mert az egyház mint tapasztalati folytonosság fennáll a történelem
egészében, és a történelem változatosságában lényege szerint míndig azonos ma
rad önmagával. A múlt és a ma közöttí összekötő kapocs elsődlegesen nem valami
gondolati erőfeszítésből ered, hanem abból a tényből, hogy a múlt tapasztalatával
rendelkező alany most is létezik, azonos marad' önmagával akkor is, ha, a legtel
jesebb lelki fejlődés, vagy olykor a hanyatlás tánúi is lehetünk. Ily módon túl
tehetjük magunkat a hermeneutikus problémán is abban az értelemben, hogy a
múltat mint "jelen aktualitást" fogjuk fel a hordozóalannyal való azonosulás mér
téke szerint. Ebből a szempontból elég megkérdezni, mikor és hogyan áll fel az,
egyházzal, mint alannyal az egység? A hit válasza csak az lehet: az egyház egy
sége elsősorban a Szeritlélekben gyökerezik, tehát pneumatikus (kegyelmi) tény
ről vagy egységről van szó és ez megközelíthető mindazokban az életmegnyilvá
nulásokban, amelyek a Szentlélek tevékenységével vannak kapcsolatban. Tehát
bátran hozzátehetjük: az egyház alapvető tapasztalatainak és élményeinek közép
pontjában tevékenykedik, és amikor a hivők Krisztussal együtt Istent Atyának
szólítják és egymást mint testvérek szeretik. Ezek után még megjegyezhetjük. hogy
az egyház akkor egyház, ha a mindenkori hitnek mint ilyennek alapvető feszült
ségében áll és él. Az egyház egységét és önmagával való azonosságát az bizto
sítja, hogy a hit és értelmezésének feszültségeit mindenkor a szeritirás alapján
kutat juk fel és rríérjük le.

A hitét megvalló egyháznak tudatában kell lennie annak, hogy egyenes úton
továbbhaladva csak az apostoli folytonosságban rejlő teológia megújításához jut-
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hatunk el ismét. Az, apostoli folytonosságot vagy utódlást nem szabad úgy fel
fognunk, mint valaminek az átadását, Az utódlás a mennyei Atya igazságának
apostoli megvallásában újból és újból elhivatott férfiak bevonását jelenti, és ezek
a püspökök és segítőik, a papok, de ugyanúgy a tanítási küldetésben részesedő

hívek is, A püspökök a szolgálatí folytonosságon keresztül az apostoli hitvallás
megőrzésében -és hirdetésében egyetlen testet alkotnak, melynek az a feladata,
hogy eszkatologikus funkcióban megvalósítsa. biztosítsa a szentháromsági tanú
ságtétel megőrzését és továbbviteiét a világ számára. (Szent Ireneus - 160 körül
- a gnosztikusok támadásaival szemben a hit egységét azzal bizonyítja, hogy
felsorakoztatja az apostolok halála után a kormányzásban egymást követő püs
pökök hiánytalan sorát). (W. Kasper az egyházi hivatal körül kialakult mai vitá
ról ezt mondja: a történelem folyamán valóban többször is előfordult, hogy vala
milyen szükségből papok szenteltek papokat; az apostoli utódlást azonban ma már
nem is a személyek, hanem az egész egyház "hitfolytonosságában" kell látnunk,
vagyis az egyházi hivatal elismerésének alapja ma sokkal átfogöbb kérdést vet
fel: az egyháznak mint az apostoli hitből jövő krisztusi kőzösségnek történelmi
valóságát. Ennek igazolhatóságában viszont senki sem kételkedik a felelősséget

érző teológusok soraiban.) Ez az apostoli utódlásra épülő egyházi struktúra a ma
ga egészében Krisztus misztériumára utal, aki sohasem beszél önmagáról, hanem
az Atyáról, akitől jött és akihez visszatért. Az ilyen kérdések: honnan jössz és
honnan ered a te tekintélyed, valóban az igazság alapvető problémáját vetik fel.
Nem is létezhet más alapigazság a hitünkben, mint az, amely küldetésből jön. A
küldetés, az apostoli hivatal végső forrása pedig a Fiúnak ,a mennyeí Atyától jö
vő küldetése. Ez a teológiai szemlélet feltárja a kereszténység szenthárornságí és
húsvéti struktúráját. Ez a szemlélet az, amely elmehet önmagunk feláldozásáig is.
Az apostoli tanúságtétel a krisztusi bűnbánat, a "metanoia" hirdetésével ismét
megítéli a világot, de csak azért, hogy azt megmentse és gyógyítsa. A mai teoló
gia, ahol komolyan törekszenek új elmélyülésre, nem idéz elő lelki megrendülése
ket, hanem felfedi a hitben rejlő remény beláthatatlan, életet adó dimenzióit.

Irodalom: J. Le Guillou: Les orientations actuenes de la Théologie (Louvain), 1972.
Claude Geffré: Un nouvel age de la Théologie (Paris, Le Cerf), 1972. - J. Ratzinger: VerfalI
der Theologie? (Münster), 1972. - H. Vorgrimler-R. Vander Gucht: Bilanz der Theologie im
20. Jahrhundert, III. kt., (Herder), 1970. - H. de Lubac: L'église dans la crise actuelle (Paris,
Le Cerf), 1970. - W. Kasper: Ökumenischer Konsens über das Amt?, Stimmen der Zeit (197:f,

,lY.), 225. '

SZÁNTÓ KONRÁD

KORSZERŰKATOLIKUS TÖRTÉNELEM
SZEMLÉLET

Ma már közhelynek számít az a megállapítás, hogy alI. vatikáni zsinaton az
egyház új képet alkotott magáról. Ennek az egyhazképnek fő jellemvonásai: a di
namizmus és a történelmi szemlélet.

A történetiség igénye nem mai keletű. Már a múlt század végén megjelent,
de még erősen egyoldalú, tévedésektől nem mentes formában, az 1907-ben elítélt
modernizrnus képében.

A zsinat biblikus alapon jutott el történetiségének hangsúlyozásához. megraj
zolva a zarándokúton járó egyháznak, Isten vándorló népének a képét.

Milyen ez a helyes, korszerű katolíkus történelemszemlélet? Tárgyilagos, át
fogó, oknyomozásra és életirányításra beállított szemlélet.

T á T g Y i l a g o s s z e m l é l e t. Minden korban, ígyamaiban is mínden
tudomány számára a legalapvetőbb követelmény, hogy tárgyát előítéletektől mente
sen, objektíven szemlélje és dolgozza föl.
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Sajnos, a higgadt tárgyilagosság terén a múltban történtek hibák. Gondol
junk például Luther alakjának befeketítésére, a trienti zsinat mitizálására, a kü
lönféle korszerűsítésre való törekvések (pl. febroníanízmusj- mindenestől való el
vetésére. Igazat kell adnunk Victor Conzemiusnak, aki a Tudományos egyházi kor
tŐl·ténet szükségessége címü értekezésében (Concilium, August/Scptember 1966.) ki
merte jelenteni, hogy az egyházi kortörténetírás (hozzátehetjük, hogy bizonyos mér
tékben az általános egyháztörténelemírás is) leginkább a többé-kevésbé emelke
dett újságírásnak, vagy a hitvédelmi irányban orientálódó dicsőítő beszédnek a
kategóriájába tartozott.

A múltban nemegyszer törekedtek történészeink arra, hogy az egyház em
beri arculatán a ráncokat elretusálják, a szeplőket elhalványítsák. Teljesen fe
leslegesen mert, ha valakinek, akkor az igazság egyháza tagjának nem kell f~l

nie az igazságtól, a történelmitől sem. Mindenfajta igazságra áll, amit Krisztus
mondott: "Veritas liberabit vos!" Az igazság megszabadít titeket (Jn 8,32l. A té
nyek igaz, tárgyilagos szemlélete megszabadít az egyoldalú, az ellenzős gondolleo
dásmódtól, atriumfalista gőgtől, és a realitáshoz, a valósághoz vezet. Élni, fej
lődni csak a valóság talaján lehet. Aki attól elrugaszkodva légvárakba menekül,
tévútra vezeti magát is, másokat is.

A valóság, az élet mindíg összetett, benne a jó és a rossz keveredik. A rossz,
a sötét vonások nyílt, kendőzetlen feltárása sokkal jobb apológia, mint azok el
hallgatása vagy szépítgetése. Minélobjektívebben mutatunk rá a fényekre és ár
nyakra, a dicsérendő és elítélendő eseményekre, annál plasztikusabban domboro
dik ki az az igazság, hogy ez a sokszor nagyon is emberi, térbe és időbe ágyazott
egyház egyúttal mennyire tér és idő feletti is, mennyire ott működik benne va
lamilyen titokzatos Erő, mely sosem engedte elpusztulni, mely a leghalálosabb
betegségéből is mindig meggyógyította, és mikor már temetésére készültek, új
ból fiatallá, időszerűvé varázsolta.

A valósághoz való ragaszkodás, a törekvés, hogy úgy ismerjük meg egyházunk
eseményeit, ahogy azok valójában megtörténtek. szükségszerűen megköveteli, hogy
ne csupán egyoldalról. hanem minél több szempontból vegyük szemügyre. Ezt a
sokoldalú szemléletet és a szerinte művelt történelemírást Giuseppe Alberígo Az
egyháztörténelem új határai című tanulmányában (Concilium, August/Septernber
1970.) "Globalgeschichte"nek, egészben tekintett, a jelenségek egész körét magá
ban foglaló egyháztörténelemnek nevezi. A korszeru történelemszemlélet tehát a
tárgyilagos szemléleten kívül sokoldalú, minden részletre figyelő

á t f o g ó s z e m l é l e i. Mikor lesz katolikus történelemszemléletünk átfogó?
Először akkor, ha az egyház történeimét nemcsak a hierarchia és ezen belül
a pápaság és a római kúria történetének fogjuk föl, hanem Isten egész népe tör
ténelmének, mely népbe beletartoznak a püspökök, a szolgálatí papság, de az egye
temes papság is. Ugyanígy ennek a népnek a része nemcsak a nyugati egyház,
hanem a keleti egyházak is, sőt a más utakon járó egyházak összessége is.

Mindenre kiterjedő, átfogó a szemléletünk továbbá akkor, ha Isten népe éle
tének minden megnyilvánulását kutatásunk tárgyává tesszük, tehát nem csupán
intézményeinek, hierarchiai formátumainak kialakulását, működését, egyházpoli
tikai eseményeinek láncolatát; tanításának történetét vizsgáljuk, hanem mínden
fajta vallásos megnyilatkozását, például népművészetét, népi ájtatosságait is.

A globális szemlélethez harmadszor az is hozzá tartozik, hogy minden olyan
gazdasági, társadalmi, politikai, művészetí tényezőt is figyelembe vegyünk, mely
lyel Isten népe a történelem folyamán kapcsolatban állt, mely hatott rá, vagy
amelyre ő gyakorolt kisebb-nagyobb, de lernérhető befolyást. Ennek az egyházzal
kapcsolatos összes tényezőnek feltárása csak akkor sikerülhet, ha az egyházat és
történetét míndig a legprecízebben abba a korba helyezzük, amelyben Isten népe
élt, küzdött, vándorolt az égi haza felé. Ezért az átfogó szemlélet kortörténeti, korba
ágyazott. Az egyház élete nem valamilyen titokzatos, a hétköznapi események
fölötti régiókban folyik le, hanem nagyon is bele van gyökerezve a mindennapok
miliőjébe. Ahogy nem lehet az élő szervezet valamelyik szervének működését tö
kéletesen megfigyelni, ha a szervezetből eltávolítjuk, és külön. próbáljuk mű

.l,ödtetni, hasonlóan az egyház egyes szerveinek, sőt magának az Egyháznak az
életét sem tudjuk rekonstruálni, megérteni és megmagyarázni, ha korából" ko
rának gazdasági, szellemi áramlataiból, társadalmi törekvéseiből kiragadjuk.

A teljességre való törekvés ezt a megértést, megmagyarázást, az okok nyomo
.zását, a mozgató rugók feltárását is megköveteli. Nem elégséges, hogy tárgyi-

443



lagosan kimutassuk, mi mínden történt Isten népével, hogy milyen körűlmények

közt zajlott le bizonyos korszakban az élete, hanem azt is ki kell derítenünk.
míért, rnilyen tényezők hatására alakult történelme. A korszerű történelemszemlé
let tehát értelmező

o k n y o m o z á s r a b e á Z Z í t o t t szemlélet. Anton Weiler Az egyháztör
ténelem és a történelemtudomány új tájékozódási törekvései címü tanulmányában
(Concilium, Augusf/Septernber 1970.) hangsúlyozza, hogy a történelemtudomány
interpretáló, magyarázó tudomány. "Mindej1. történész feladata, hogy a forrásku
tatások eredményeit magyarázó, az események okaira, rugóira rámutató összefüg
gésekbe hozza."

Az egyháztörténésznek ki kell bogoznia. fel kell derítenie, hogy Isten népe
életében hogyan érvényesültek az illető kor gazdasági, társadalmi törekvései, ho
gyan hatottak rá az adott korszak művészi, szellemi áramlataí, mindezek mennyíre
befolyásolták tanítását, intézményeinek, jogrendszerének módosulását, mennyire
járták át liturgiáját stb. E nélkül a profán behatások kiderítése nélkül nincs tu
dományos egyháztörténelemírás. A vallás és a profán kultúra, a hit és a termé
szettudomány, a gazdasági élet és a liturgia, a politikai struktúrálc és az egyházi
jogrendszer, a technika és az erkölcs mínd-rnínd állandó kölcsönhatásban állnak
egymással, egymás erőterére hatva viszik előre a maguk törtérielmét. A korszerű

katolikus történelemszemlélet az egyház életmegnyilvánulásait úgy szemléli, mint
az illető korszak gazdasági, társadalmi, szellemi törekvéseinek a vetületét is. A
hangsúly az "is" szón van. Az egyház történesei nem csupán a gazdasági alap
okozatai, tanítása nem pusztán felépítmény, de bizonyos mértékben az is. Az egy
ház adott térben és időben élő emberekből álló történelmi formáció, és mint ilyen
szükségszerüen magán viseli az illető kor bélyegét is.

IX. Pius pápa "Syllabus"-át, melyben 1864-ben 80 nézetet elítélt, csak korá
nak történelmi, gazdasági, társadalmi helyzetéből, főleg Itália akkori állapotából
lehet igazán megérteni és megmagyarázni, mert a jegyzék csak úgy duzzad az
akkori Európa gazdasági, társadalmi, irodalmi helyzetére, törekvéseire való utalá
soktól. Ugyanezt lehet elmondani a természettudományok szekularizációjának és
az egyházellenes felvilágosodás kialakulásának hosszú és tragikus folyamatáról, és
az egyház számtalan más eseményéről is.

Mindezzel kapcsolatban azt vethetné szemünkre valaki, hogy ha az egyház.
eseményeit túlzottan a profán történelmi helyzetből. gazdasági, társadalmi, politi
kai, szellemi behatásokból próbáljuk megérteni és megmagyarázni, ezzel tulajdon
képpen szekularízáljuk az egyház történelmet, azt a profán történelem nívójára
degradáljuk.

"Elismerem - írja Alberigo Az egyháztörténelem új határai című már emlí
tett tanulmányában -, hogy az az índítványom, mely szerint az egyház esemé
nyeit elsősorban a profán történelemből próbáljam megérteni és megmagyarázni,
erősen szekularizálja az egyháztörténelmet abban az értelemben, hogy teljesen és.
elkötelezett módon illeszti bele a történelemtudományok dialektikájába. Ugyan
ekkor ez a szekularizáció megszabadít a pozitivista gőgtől és antiklerikális salak
tól, visszautasítja az álteológiai csábításokat, és felrobbantja a felekezeti gátakat."

Alberigo találó megállapításaihoz még hozzátehetjük, hogy ha az egyház élet
megnyilvánulásait elsősorban természetes, emberi tényezőkre vezetjük vissza, ha
történeimét a dialektikus módszer segítségével próbáljuk megmagyarázni, ezzel a
benne működő isteni Elemet, a Lélek éltető hatását egyáltalán nem tagadjuk, sőt

nem is csökkentjük. Az Alberigo által is javasolt dialektikus szemlélet és mód
szer az egyházról a következő megállapításokat teszi, illetve a következő alapvető

szempontok szerint magyarázza az egyház történelmet:
Az egyház állandóan változó, fejlődő történelmi alakulat. Ez az általános vál

tozás, alakulás, fejlődés két alapvető tényezőre vezethető vissza. Az egyházban fel
lépő Ieszűltségekre és belső, ellentétes erők harcára; illetve az egyházat érő ál
landó külső: politikai, gazdasági, társadalmi, szellemi stb. behatásokra, és az
ezekre történő reagálásokra, kisebb-nagyobb visszahatásokra.

A.z egyházban feszülő belső ellentétes tényezők (pl. centralizálásra, illetve de
centralízálásra törekvő erők, haladó vagy visszahúzó erők stb.) között a legszem
betűnőbb a természetfeletti és a természetes; az isteni és az emberi elem közti
ellentét. Természetfeletti erőtényezők például az emberi lehetőségeket meghaladó,
magasabb rendű életre képesítő erőforrások, melyek az egyházból mint Krisztus
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által alapított alapszentségből fakadnak. Jelentős mértékben az egyházon keresztül
érvényesül Isten üdvözítő akarata. Ezzel az üdvözítő szándékkal gyakran szöges
ellentétben áll az egyháziak sokszor nagyon is· evilági, földi törekvése. Az isteni
elemhez tartozik például maga a Krisztustól létrehozott egyház, és annak a Krisz
tus által kinyilatkoztatott dogmatikai és erkölcsi igazságrendszere.

A dialektikus, kisarkító módszer alkalmas arra, hogy ezekre az ellentétes erők

re, belső feszültségekre nyomatékkal mutasson rá, és segítsen meghúzni a határ
vonalat az egyházban az isteni alapítás o és az emberi kezdeményezés, a Krísz
tustól elindított fejlődés szerves folyománya (pl, a hierarchia kialakulása), és egy
merőben adott történelmi helyzet következtében kialakult létesítmény (pl, az egy
házi állam) között.

Az objektivitás szellemében történő efféle határmezsgye-megvonás csak hasz-
o nára lehet az egyháznak, mert ennek eredményeként még markánsabban raj
zolódik ki az az igazság, hogy a természet erőivel megmagyarázható történé
seken kívül az egyház életében vannak olyan jelenségek is, amelyek semmiféle
evilági erőforrá!fokra nem vezethetők vissza. Ilyenek például a szentségí erőfor

rásokból merítő szentek és vértanúk emberileg gyakran megfoghatatlan. élete, hősi

essége, a történelem folyamán az egyházban időnként felvillanó és a természet
energiáira vissza nem vezethető rendkívüli események, csodák láncolata.

A történelem, amikor feltárja az egyes események köztí összefüggéseket, ami
kor rátapint a történelem titkos rugóíra, mozgató tényezőire. a belső feszültségek
és ellentétes erők történelmet formáló szerepére, mindezt nem l'art pour l'art
cselekszi, nem pusztán azért nyomoz az okok, a ható tényezők után, hogy száraz
vagy érdekes megállapításokhoz jusson, és azokat különböző terjedelmű történelem
könyvekben elraktározza. A történész tisztában van azzal, hogy a történelem az
élet tanítómestere, ezért a múlt tanulságait, tapasztalatait mindig hasznosítania
kell a mában, a modern idők problémáinak megoldásában. A korszerü történelem
szemlélet tehát

é l e t i r á n y í t á s r a b e á l l i t o t t s z e m l é l e t. Anton Weiler írta a már emlí
tett Az egyháztörténelem és a történelemtudomány új tájékozódási törekvései című

cikkében: "Az egyháztörténész meggyőződésének és hitének szilárd talaján állva
azzal a feladattal van megbízva. hogy mindent, amit az egyház tett, vagy a múlt
ban a jövő feladataira való tekintettel hátrahagyott, élénken eszébe tartsa, és a
modern embert a világ minden problémájára előkészítse!"

Az egyház történelmének helyes szemlélőire és szakszerű művelőire igen ko
moly, életirányító, az egyház sorsába is beleszóló feladatok várnak. Ezeket az
életirányító feladatokat Hanz Grotz Az egyháztörténelem tudományelméleti hely
zete manapság című hatalmas tanulmányában (Zeitschrift fül' katholische Theolo
gie, 1970jHeft 2.) a következőkben körvonalazta.

Az első életbevágóan fontos feladat a kontrollálás, az ellenőrzés. Az egyház
történelem segítségével kell megállapítaniok, elsősorban az egyház hivatalos vezetői

nek, hogy egy újonnan felvetődött tanítás, erkölcsi törekvés, új szokás stb. mennyí
ben volt az idők folyamán az egyetemes egyház felfogása, tanítása, gyakorlata,
mindezzel mennyiben állt összhangban, mennyiben egyezik meg 'az egyetemes egy
ház közérzésével. Az egyháztörténelem lsten népének örök, eleven lelkiismerete,
mely mindig önvizsgálatra, önellenőrzésre késztet.

Az egyháztörténelem másik életirányító feladata, hogy szüntelenül rnutasson
rá bizonyos iálláspontok, intézmények relativítására, időhöz kötöttségére. az egyház
történetiségére. mert az egyház bizonyos mértékben állandó változásoknak alá
vetett történelmi alakulat, mely mindig egy meghatározott korszakban vándo
rol az örökkévalóság felé. A történetiség ténye megköveteli, hogy az egyház min
den életrnegnyilvánulása, mint maga az egyetemes emberi történelem is, állan
dóan fejlődjön, az emberi átalakulással, haladással formálódjék és haladjon. Az
egyháznak dogmatikai tételeit míndig saját korához igazítva, saját kora nyelvén
kell előadnia, törvényeit, szabályait, liturgiáját kora igényeihez alkalmazkodva kell
átdclgoznia, és ahol lehet módosítania.

Igen: a történetiség ténye állandó alkalmazkodást, állandó korszerűsödést kö
vetel. A nagy törések, katasztrófák, a nagyszerű lehetőségek elmulasztásai akkor
következtek be, amikor az egyház vezetői a történelem során szerzett pozícióikból
sehogyan sem akartak engedni, az idők folyamán kialakult nézetekhez mereven ra
gaszkodtak, vagyis amikor nem akartak vagy nem tudtak korszerűsíteni. Gon-
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doljunk például arra, hogy az ún. alkalmazkodó módszer elítélése és eltiltása a
XVIII. században mennyi kárt okozott a missziók ügyének Indiában és Kínában.

Bizonyos előírások, jogi keretek, intézmények, istentiszteleti formák a törté
nelem egyes korszakaiban fontosak, üdvösek lehettek, de a változó idők hatására
sokszor elvesztik jelentőségüket. Ebben az esetben már csak gátolják az egyhá
zat abban, hogy történelmi szerepét egy egészen új, egészen más intézményeket, jo
gi szabályokat, istentiszteleti formákat, igehirdetési módozatokat, sőt amennyiben
ez lehetséges, módosított erkölcsi szabályokat is megkövetelő egészen új világban
betölthesse.

A Krisztus Urunk által kinyilatkoztatott örök és változatlan igazságok nem
élettelen,mozdulatlan, kihúlt csillagok, hanem élő, eleven, éltető valóságok, me
lyeknek az a rendeltetése és szerepe, hogy míndíg egy meglévő történelmi hely
zetben élő emberiséghez széljanak. Egy meglévő történelmi szituáció pedig sosem
olyan, mint az előbbi volt, mert a történelem mindig belépés valamilyen isme
retlen, eddig még soha meg nem történt valóságba. Ebben az eddig még soha
meg nem történt új helyzetben az igazság mindig aktualizálódik, mindig az új
helyzethez szól, és így mindíg megújul. És míhelyt valami megújul. aktualizálódik,
benne mindig valamilyen új vonás jelenik meg, olyan kép rajzolódik ki, amilyent
az előbbi korok, mivel az számukra vagy nem volt szükséges, vagy nem rendel
keztek kellő fejlettséggel az új vonás meglátására, egyáltalán nem vettek észre,
vagy pedig nem láttak meg eléggé világosan.

Az örök, a gazdag, sokoldalú igazság új vonásainak meglátására, az idők

sürgető jeleinek észrevételére és a szükséges módosítások megtételére a korszeru
történelemszemlélet ad kellő érzéket és képességet, mert ennek a szemléletnek lé
nyeges sajátossága a mindenre kiterjedő, a titkos történelmi rúgókat is feltáró
éleslátáson kívül a gyakorlatiasság, az a készség, hogyamúltból leszúrt tanulsá
gokat a mában, az állandóan más történelmi helyzetben bölcsen, életirányítóan
hasznosítsa.

Tarnóczy Zoltán: Japán táj
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LUKÁCS LÁSZLO

PILINSZKY JÁNOS "VILÁGMODELLJE"
I.

József Attiláról mondja el, de önmagán is megfigyelhette ezt az ellentétet.
(vagy szintézist?): "Katonája a míndenségnek, bakája a nyomorúságnak." Az em
ber örök sorsa ez a kettősség - mindnyájunknak végig kell járnunk azt a pokol
járó utat, amely mostani életünktől a halálig vezet, s onnan a mindenségbe nyí-
tik. . ,

1. Kezdetben (l944-ben, 23 évesen) volt "a fiú", "sírása hideg tengelyében".
"A semmi szülte és szoptatta", "az égi semmi habja" játszik vele. "Kihűlt világ
ban", "senkiföldjén", "sötét rnennyország" alatt, "elítélt fegyencként ül az ég
korlátain". Igyekszik "bátran viselni magányát", légtornászként feldobni magát a
semmi "trapézára" - játszik magával, "összefekszik tulajdon árnyékával", bele
kapaszkodik a szerelembe. Hiába minden: "szíve alján embertelen árva", "foga
közt magányosság vacog", "szeméből mint gazdátlan ág, kicsüng a pusztuló világ".

Mi az oka ennek a magánynak? Egy sivár gyermekkor? A világháború bor
zalmai? Szerelmi csalódások? Magányos alkat? Pilinszkyt - első versei alapján
- antifasiszta költőként tartották számon. Az is. De szolidaritása nemcsak a há
ború áldozatait öleli át, hanem "ab ovo" minden embert, tiltakozása nemcsak a
fasizmus szörnyűségeít támadja, hanem az egész emberlét abszurdítását, megol
datlanságát, "Verseiben az elképzelhető legáltalánosabb, mondhatni: kozmikus fáj
dalom válik csillapíthatatlan személyes szenvedéssé." (Domokos Mátyás: Senki
földjén. Tiszatáj 1972. jún. 74. 1.)

2. A "lét kihívására" Pilinszky a hitben keresi a választ.
Az "idegen egek alá betemetett" magányos didergő szeme túlpillant a csil

lagokon, kérdései és sírása áttörnek "a némaság torlaszain", a "kisfiú kijut a
tengerpartra", és' meglátja a tengert. "Vékonyka földi jelenléte" ettől fogva "mu
tální" kezd: két hangon kezd egyszerre szólni, a halálos életnek és az életes ha
lálnak: evilágnak és túlvilágnak a hangján. A "Számíthatok rád, Istenem?" pe
reskedő-panaszkodó, tétova korszakában a domináns még a férfi rekedt hangja,
de már bele-belesikerül a csecsemő, a kisfiú tiszta gyerekhangja is. A "Senki
földjén" áll még mindíg, de egy-egy elragadtatott pillanatra föltárul előtte "a
meleg úr" "megismételhetetlen nyugalma", elnyugtatja "a kicsinyek nagy álma".
(Először a Senkiföldjén c. vers néz bele ebbe a fénybe nyíló éjszakába.) A meg
talált atyai ház, a pusztulásból fakadó élet - ősi, megszokott nevén: Isten 
öröme "édes napszúrásként" éri: .Jcíkönyököl a szeles csíllagokra", "néma csecse
mőként forgatja kezében a mindenség titkát". Tékozló fiúként az atyai házat ke
resve "tudja már nevét az árvaságnak", az öröklét látványa nyomán "ismeri a
mulandóság ráncait".

A magasba a mélyen át vezet az út, az élethez a halálon át: vak rovarként
maga van a "világárva papundekliban". De Krisztus szenvedése óta minden szen-··
vedés: passió, minden agónia: christiana, minden halál a feltámadással teljes:

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

A költő nekiindul az ember halálos nagy kalandjánakt

Igy indulok. Szemközt a pusztulással
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije. Árnyéka van.
Meg botja van. Meg rabruhája van.

Túlélheti-e az ember a pusztulását? Eljuthat-e a szóból értő ember Isten be
szédes csöndjéig? Atmelégíthetí-e múló életünket az öröknek öröme, költészetté
lehet-e az elnémulás? A Novemberi elízium csillantja föl először az új örömöt:
bátortalanul és ujjongón.

Igy él a Nagyvárosi ikonok költője csaknem két évtizeden át, együtt a vég
leges és tökéletes elnémulás kockázatával.



Hogy mi történt ezalatt Pilinszky Jánossal, az emberrel, hogyan és miről

gondolkodott, azt az Új Emberben írt cikkeiből tudhatjuk meg. (Rendszeresen
jelennek meg itt cikkei: néhány úti- és élménybeszámoló, elmélkedések az egy
házi évről, a keresztény életstílusról. "Egy lírikus naplója" címen közölt gondo
lataiból pedig az évek során egyre határozottabban bontakozik ki költői világképe.)

Azonos-e a Nagyvárosi ikonok költője az Új Ember cikkírójával ? Igen is, nem
is. A költő magáról vall, a cikkíró a kinyilatkoztatást értelmezi. A költő a sen
kiföldjéről indul, szemben a pusztulással keresi az utat hazafelé, hosszú, magányos
didergés után. A cikkíró kezdetben a költőnél ismeretlen "bőbeszédűséggel",apré
dikációk buzdító hangján tolmácsolia a hit titkait. Hogy a kettő ugyanaz: a ver
sek és a cikkek azonos képvilága mutatja csupán: a természet nagy látványai,
a tenger meg a csillagos ég, és példaképei a misztikában és a költészetben (az evan
gélium és a liturgia; a filozófusok közül Simone Weil, az írók közül Dosztojevsz
kij). De a két kép nincs fedésben egymással. Mint a fényképezőgép rosszul beállí
tott Iencséje, kettős, homályos képet mutat. Halálos válság ez (ennek vallja még
az Élet és Irodalomnak 1969-ben adott interjújában is), de ez a halál a megval
tásé és az életé.

3. A [ordulat az 1970-71-es évben következik be. A cikkek fogalmai-fogalma
zásai egyre tisztábbak, egyre tömörebbek (a Pilinszky-versek tömörségi mércéjé
vel is. egyik-másikból egész sorok kerülnek át egy-egy versbe!), egyre kevésbé
buzdítanak, inkább 'látnak és láttatnak. Az elnémulással viaskodó költő pedig,
akinek egész addigi életműve - 50 éves már! - egyetlen vékonyka kötet: egy
esztendő leforgása alatt egy egész kötetre való új verssel jelentkezik.

Mi történt? A tudatos hit és a tudatalatti magány egymásra talált. A tékoz
ló fiú luizaérkezett, Gyerekkorunk kereegélő játéka (költői képben is!) valóságga
lett Pilinszky életművében: "Hideg! ... Langyos!... Meleg l ... Forró! ... Tűz!"

A magány, majd a keresés korszaka után végre rátalált az atyai házra. Vas Ist
ván szellemes költői levelében (Élet és Irodalom, 1971. január 2.) "hivatalból"
sportszerűtlennek tartja a "verselemzésbe, mínt munkahipotézist, bevetni az Is
tent", mégis, csak így tudja érteni Pilinszky verseit: "Pilinszky, igaz, ablaktalan
szobában ül, de ez a szűk szoba a mennyezet helyén a Magassággal érintkezik."

A Szálkák költője már "kozmikus ember", "az univerzum küldönce" : "Az em
ber nemcsak a föld lakója, hanem a mindenség polgára és lsten gyermeke is."
Verseiben és cikkeiben egyaránt "ott az univerzum jelenléte, amely minden föl
di direktséget (elkötelezettséget) a fecsegés ügyetlen nyelvén, foghíjas Jákob lét
ráján, az egyetemes igazságok egébe kalauzol." Költészete ekkor már "az egészról
készült híradás, a teljesség lélegzetvétele, cellája - mint a karthauziaké - a
mindenség meleg jelenlétével bélelt." Korábban tékozló fiúnak tudta magát 
most a fiát kereső Atya szívével érez. Panaszkodó kérdéseit újra meg újra elhall
gattatja a hálás öröm: "Istenem, betakartál régen." Az öröklétbe most már nem
csak éjszaka lát bele az álom egy-egy csecsemőpillantásában, hanem napfényes
látomásokban is.

Kőfal és ünnepély - ez egyik versének címe. Eddig "sírását mázolta a falra",
"a hamunéma falra", "a falakon hideg lobogott". Most már nemcsak azt keresi,
mi van "a fal előtt" - rátalált arra is, hogy mi van "a fal után": a "fal előtti"

sírásnak "ünnepélye" kezdődik ott: a megváltozott földi létnek örök boldogsága.
Eddig reszketve kérdezte: "ki nyitja meg a könyvet? az ismeretlen tűzvészé

be ki merészel nyúlni közülünk?" Most "a megölt Bárány halálába" beöltözve már
maga is mer hírt adni a mindenségről : a fal előtti világról éppúgy, mint a fal
utániról. Egy XX. századi misztikus világa ez.

II.

1. Világa centrumában az ember áll, akinek szívében a különböző jelentések
átragyogják egymást. Az ember "a beteljesülés reményének és a megsemmisülés
fenyegetésének kettős hivatásában él". Léte drámai: múló időbe-térbe zárva él,
haJ.álra ítélten - de örök, időtlen realitások polgáraként. E kettősségből indul el
,.pusztulás és születés párbeszéde". "Tér és idő keresztjére vagyunk mi verve em
berek." "A por meg az idő súlyos buckákat emel közénk." "Keresgéljük az el
veszett bádogkanalat a nyomorúság limlomtájain." "A teremtés ólnál is szűkösebb",

s az ember "halálra ítélt fegyencként" "él a teremtés veszendő mezejében". 
De "a töredék foglalatában" az Atyaisten ígéreteként "a gyönyörű egészet" tartja
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kezében, "az idő minden ütése kopása hó alá kerül abban a végső feledésben, amit
az Atya küld a világra". "Csatavesztésünk" "honfoglalás" is, "a füvek lemondó
életében" "Isten nyugalmas boldogsága" készülődik. "A föld apálya" "az ég da
gálya" is, "a haldoklók" és "az újszülöttek ingét" viseljük egyszerre.

2. Idő és örökkévalóság halálunkban és feltámadásunkban érintkezik egymás
sal. Halálunk: "monstrancia", az Isten hordozója a földön.' A gonosztevőként meg
ölt, .Jcözprédává", "vérző tárggyá" lett Jézus Krisztus óta a kereszten átdereng
"Isten csendes, észrevétlen dicsősége": "Ecce Deus az Ecce Homo után. Itt talál
végleg egymásra a kreatúra és a kreatúra-sors öt sebét magán viselő Isten." A
vesztőhely - mindnyájunké, halálraítélteké .- azóta teli lett az örök örömök illa
tával. "Sokféle vonzások, felemás érzések közt élünk", pedig "zuhanunk, mint
a kő, egyenesen és egyértelműen". "Labirintusnak" látszik az életünk, pedig
"nyílegyenes forró folyosó", amely a Szeretet egységéhez vezet. Nem "hideg űrben

ragyognak többé a csillagok", "az égbolt teljes lett és élő". Az örök boldogság
olyan, mínt a tenger, időnek és térnek veszendő hullámaival: "hullámokrá osztott
végtelenével egyszerre viseli a pillanat és az örökkévalóság szépségét, terhét, har
móniáját, meghasonlottságát". Olyan, mínt az intim, puha hóesés, amely beborít
ja a vesztőhelyet, hogy elkezdődhessék az ünnepély a halál csukott ajtaja mögött.
Olyan mint egy hatalmas, boldog lakoma, ahol már csak "azt mondjuk: szeret
lek. Azt mondjuk: nagyon szeretlek."

3: Létünk és az öröklét azonban már a halálunk előtt is egybekapcsolódhat.
A gyermek egynek érzi "a világ makulátlan szövetét". A felnőttek "törik" csak el.
A gyermekkorban, .életünk csúcspontján, akár a paradicsomban, minden - evi
lág és túlvilág - egységben van. Az eredeti bűnnel - és a felnőttkor mély
pontján - megszűník ez a nyilvánvaló egység, "meghasadtak az evidencíák".
"Azóta mindenkor valamiféle elvesztett paradicsomi evidenciának, mezítelenség
nek" kiküzdéséről van szó. Pilinszky nem az életben ügyetlen felnőtt nosztal
giájával vágyik vissza a gyerekkorba. hanem a paradicsomi tökéletesség eszmé
nyét látja benne. Amikor panaszkodva szólítgatja édesanyját, akkor ebbe az egy
ségbe vágyódik vissza. "Van a gyermekkornak valami sajátos tudása, amit ké
sőbb elf'elejtünk, mintegy visszahelyezünk Isten kezébe". "Egy hosszú-hosszú éle
ten keresztül hiába próbáljuk vakon és süketen összefércelni a világ makulátlan és
eredendő szövetét."

4. Isten öröklétére nemcsak a gyermek szeme nyílik rá, hanem az ünneplő

emberé is. Ünnepek nélkül "a tagolatlan idő iszonyata, a ritmusától megfosz
tott, puszta mulandóság őrjítő monotóniája szakad ránk", nélkülük a világ olyan,
"mint egy koporsó, föl-lejáró örökmozgó, holtfáradt, óriási kísértet". "A mulan
dóság monotóniájában egyedül az öröklét ajándékozhat meg bennünket reális tar
talommal": a .Jcozmtkus költő" tehát "nem a mi időnket" méri, hanem "a földi
időnk ellentmondásaiban derengő öröklétet",

Az ünnepek nem pusztán píhenőnapok, hanem az Úr napjai is. Ezek a napok
hordozzák-jelzik az ember drámájával összefonódott isteni drámákat, a megváltás
nak az eseményeit: ezek a legfontosabb "csillagképei" Pilinszky horizontjának.
"Pillanatonként kimerülő egzisztencíánkra egy másik simul rá, hogy örökösen
megújitson" - s e két egzisztencia csatlakozópontjai az ünnepek.

Az Új Emberben megjelent cikkeinek csaknem' fele. Isten ·drámájának egy
egy jelenetét veszi szemügyre: Jézus életét, hiszen benne ai atyai ház tárulkozik
föl előttünk. "A mi Jézusunk valamennyiünk Jézusa. Örökös testközelben, min
dig és mindenütt jelen van. De sokszor egy egész emberi életen keresztül kell
várakoznia egyetlen gesztusért. egyetlen mozdulatért, amiről végre - annyi
mindenki közül - végre fölismerjük őt, az örök vándort, az örök ácsorgót, a
míndörökre félénk jegyest, isteni szeretőt, A bárányt: szemérmes megváltónkat."
(Vagy versben: "Elég egy arc látványa, egy jelenlét ... Elég, igen, egy kéz elég,
amint megkeveri a kávét, vagy ahogy visszavonul a bemutatkozásból ... és ami
van, hirtelenül kitárul... elfogadjuk az elfogadhatatlant.")

A versekben egyetlen egyszer sem írja le Jézus Krisztus nevét (ahogy pél
dául Pilinszky János nevét sem). Szemérmes jelenlétét mégis ott érezzük csaknem
minden versében: a nyomorúságról vallókban csakúgy, mint a "jövendő tűzvészét

megpillantókban". E versek képeiben Szent János Apokalipszisének látomásai kel
nek életre.

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül Ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren,
és trónra száll. Es megnyitja a könyvet.
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5. Isten Krisztusban tárja föl előttünk szeretetét: "a teremtés - a megteste-·
sülés óta - a szeretet bensőségességével szél hozzánk". Mi pedig az alázat és az:
imádság kettős karjával fogadjuk el a felénk hajló Istent. "Nem elég az aján
dékozó Isten s az ünnepi ajándék - mi is kellünk hozzá: elfogadás, együttér-
zés és együttélés."

Valójában két szó, mit ismerek:
bún és imádság két szavát.

"A dolgok természetes alázata híven tükrözi Isten természetfölötti alázatát". Az
"alázat mélypontját" azonban Jézustól tanulja: "Ennek megtapasztalása nélkül Is
ten nem emelte volna föl a kereszt magasába, oda s azon is túl, az Atya öröktől

széttárt és öröktől várakozó karjai közé a világot."
Az alázatos ember nem dekadens vagy pesszimista, hanem reális és optimis

ta -csak a teljes valóság dimenzióiban gondolkodik. (Amikor az Élet és Iroda
lom riportere megkérdezte tőle, pesszimistának tart ja-e magát, ezért válaszolt
határozott nem-mel. "Optimisták vagy pesszimisták csak belátható távlatokban
lehetünk. Az ember a maga beláthatatlanságával mindkét fogalmat meghaladja ...
Ha ebben a kérdésben valamit is szememre lehet vetni, inkább az embernek gyer
mekien csökönyös bizalma, aki még a kifulladás árán sem akar fölébredni.")

Semmiségünk tudatához hasonlóan "elviselhetetlen súllyal nehezednek ránk.
bűneink". "Nincs erény, mely pontosabb, gyökeresebb leckét adhatna nekünk az
alázatról, mint épp a fölismert és megazenvedett bűn kétségbeesésig ható terhe ...
Ennek gyötrelmére egyedül az ártatlanul szenvedő Isten bocsánata hozhat föl
oldozást és gyógyulást." A Bárány "békéje" ."tökéletesen ingyenes" ajándék:
"egyedül azzal vásárolhatjuk . meg, hogy elfogadjuk".

6. Ember és művész egy Pilinszkyben: az alázat és az imádság adja két sark
pontját a nagy művészet ars poeticájának ls. Legfőbb meghatározója "a Mú me
zítelenségí foka", amely az alázat éleslátásával képes megláttatni a világ paradi
csomi (vagy gyermeki) evidenciáját: a világ, "olyan, mint a megunt és elhagyott
atyai ház, amely hűtlenségünkben is lankadatlanul egész egzisztenciánk legmé
lyebb megértését kínálja fel számunkra".

Művészet és misztika egy tőről fakad, "minden müvészet vallásos". A művé
szet "alapvetően természetfölötti küldetése szerínt" a világ egyetemességéről ad
hírt - egy darabjaira szakadt világban: így válik a repedések krónikásává, s ép
pen ezáltal a teljesség tanújává. A költészet -' akár az imádság - megpróbálja
ráhangolni az ember szavát az Isten csöndjére. "A nagy költészet Isten csönd
jébe visszahajló egyetemes beszédet teremt". Innen sejthetjük meg a mennyíségre
oly szegényesnek tűnő Pilinszky életmű gazdagságát, s a rnögötte rejlő emberi
és költői kockázatot: "Az ember akkor szólalhat meg, ha belenémul a kifejezés'
reménytelen erőfeszítésébe. belehal vállalkozásába. Atkel a puszta létezésnek a
kifejezés számára halálos zónáján, hogy túljutva és föltámadva csakugyan földön
túli nyelvvé válhasson." A "csupa félelem és csupa alázat" költő "a rongycsomók
közt keresgél", "az eltaposott fűben olvas", olvassa "az istenek és köztünk ernyedő

fonal irányát". Egyetlen költői célja, hogy írnokként hírt adjon az öröklét mozdu
latairól a mulandóságban, egyetlen emberi célja, hogy összeomlása a bárány ha
lálához legyen hasonló. "A többi kegyelem."

Valódi

Valódisága fekhelyéül
fekszik bennem kilenc halott
fekszik bennem míg meg nem kékül
mint lassan húlő csillagok
fekszik a lÍ!nyük bennem és ül
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Csak én hitelesítem őket

másoknak ők kicsik nagyok
másoknak ők emberszerúek
s halotflaságyuk vagyok
és szeretem és őrzöm őket

mint az ég néhány csillagot.
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TtJSKÉS TIBOR

Kodolányi János ÉN VAG,YOK
Kodolányi írói pályáját az első világháború utolsó éveiben prófétikus hangú,

bibliai témájú, zsoltárosan áradó, Füst Milán költészetére emlékeztető versekkel
kezdte. Két és fél évtized múltán az idősödő író újból, visszatért ehhez a korai
indításhoz, de most már a regény műfajában örökítette meg az antik világot föl
idéző látomásait, s a nagyepika adott keretet bibliai, sőt mitológtaí időkbe kalan
dozó érdeklődésének. A Gilgames-mítoszt regényesítő Vízözön (1946) és Új ég,
új föld (1949) után, valamint a Mózesről szóló, 1953-ban keletkezett Az égő csip
kebokor előtt, 1950-51-ben született meg az Én vagyok.

A regény a kereszténység történetének első éveirŐl szól. A cím Jézus két sza
vát idézi, mely különböző szövegösszefüggésben többször elhangzik a regényben.
Kodolányi Jézusa az evangéliumok Jézusa: elfogadta azt a képet, melyet a négy
újszövetségi szerző rajzol Jézusról; ezenkívül figyelembe vette az apokrif evan
géliumokat, s a keleti misztériumok Jézus-korabeli töredékeiből is merített. De Ko
dolányi nem tudományos szentírásmagyarázatot írt, nem a vallástörténeti mun
kák számát akarta eggyel szaporítani, nem pro vagy kontra érvelő apológiát szer
kesztett. Kodolányi nem tudós, nem teológus, nem hitelesíteni vagy cáfolni akarta
mások véleményét. Mindenekelőtt regényt írt: az evangéliumok nyomán kialakult
látomását akarta megformální, a történelem színpadán kétezer éve fölbukkant ma
gatartásformák korszerű jelentését kutatta, s a mai olvasóban mint író kívánt ér
zelmeket kelteni.

A téma nem előzménytelen az irodalomban, ellenkezőleg: se szeri, se száma
a Jézusról szóló, különféle indíttatású és szándékú műveknek. Kodolányi megkö
zelítése eltér a legismertebbektől: nem követi Renan szkeptikus, a természetfeletti
/léget tagadó, pozitivista munkáját, aki a racionalista tudományosság oldaláról,
történetíróként közalített Jézus alakjához, a csodát és a látomást nem fogadta. el,
illetve természettudományos magyarázatukat adta, s a kereszténység születésében
a "legbámulatosabb népforradalmat"látta; s eltér az örökké élő Krisztust ábrá
zoló Papini apologetikus elmélkedésétől is, aki könyvében a betlehemi istállótól a
betániai felhőkig sorakostatta föl az eseményeket és fűzött hozzájuk magyarázatot.

Kodolányi nem kezd vallástörténeti vítát, nem bonyolódik filozófiai meditá
ciókba. Szépirodalmat, igazi epikát, művészi alkotást akar formálni. Az események
sorrendjében és a tanítványok jellemzésében elfogadja az evangéliumok' menetét.
Öt az árulás és a szeretet, a hűség és hűtlenség, az anyagiasság és szegénység,
az elvakult nemzeti ambíció és a szolgálat nagy ellentéte izgatja. Amikor a re
gényt írta, élete legnyomorúságosabb éveit élte: személy szerint is menedék és
oltalom volt számára a krisztusi alázat és szegénység elfogadása, a szeretet igazi
vállalása.

Még a katolikusok és protestánsok, a keresztények és keresztyének vitáiába
se megy bele (pl. a konszekráció, az átváltoztatás mísztériumának értelmezésébe).
Kodolányi Jézus emberi, történelmi arcának megrajzolására törekszik, illetve a
kereszténységnek azt a tanítását emeli ki, hogy minden emberben ott él az Isten.
"Ti hisztek bennem, azonban aki énbennem hisz, nem bennem hisz, hanem az
Atyában, aki engem küldött. Ti tudjátok, hogy az Atya tibennetek lakik, menje
tek és mondjátok meg ezt mindenkinek. Ti az Úr lakása vagytok. Én és az Atya
egy vagyunk. Tudjátok, hogy én tibennetek vagyok és ti énbennem vagytok. Ez
az a szeretet, amit én hoztam nektek" - mondja Kodolányi regényében Jesuah
- Jézus. A csodákat sem akarja megmagyarázni, racionális és természettudomá
nyos alapon értelmezni. Ebben is az evangélísták elbeszélését követi. Legföljebb
egy-egy hasonlattal, képpel, egy "minthá"-val oldja fel őket. Jesuah elnémítja sza
vával a káromló embert: "A kaján férfiú ebben a pillanatban megtántorodott,
mintha ütés érte volna". Jesuah ismeri az emberek titkos gondolatait: "Jesuah
úgy járt a városban, mintha míndíg itt élt volna". Jesuah meggyógyítja a vakokat:
"Az öreg elejtette botját, karja lecsüngött, a fiatal a szeméhez kapott, mintha
tűz csapott volna bele." Jesuah kiűzi az emberből a gonosz szellemet: "A vadem
ber. megtántorodott. Mindkét kezét az arcára csapta, mintha láng, lobbant volna
bele." .
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Mindezen persze nincs csodálkoznivaló. Kodolányi végül is hivő volt, hitt a
természetfeletti erőkben, az égi jelekben, sőt abban is, hogy az emberi történés
összefügg a csillagok mozgásával, Egyszerűen nem írhatott mást, mint amit megírt.

Olyan Jézust- rajzolt, amilyent az evangéliumok megőriztek. Hatalom van a sze
mében, szavai' lenyűgözőek, ellenállhatatlan hatása van az emberekre, otthagyják
érte régi életformájukat és követik. Alázatos, engedelmes és bizakodó, de tud
kemény és könyörtelen is lenni. Ö a második Mózes. Megjelenésével új korszak
kezdődik az emberiség életében, amint annak idején Mózes is új szakaszt nyitott
a történelemben. Eltűnt a Kos, a világ a Halak jegyébe fordult, s ennek az új
korszaknak Jézus a Szabadítója, a Messiása. Ezt mondja róla Máriának a vén
Simon, aki a csillagok útját vizsgálja és ismeri: "Betelt az idő, eljött a csillag, ami
nek eljövetelét régóta vártam." S ilyennek látja Jehuda, ha ellenkező értelemben
is: "Hoi, hiszen ahogy Mósze vándorolt a pusztaságban, úgy vándorolt velünk
is Jesuah, de az ellenk~ző irányból. Ahogy, Mósze kovácsolta össze a népet, úgy
kovácsolta őket Jesuah is eggyé .. ." '

Emellett Kodolányi az elkövetkező kor, a harmadik évezred küszöbére lépő

ember modelljét is megrajzolta Jézusban, a jövő kor emberét, aki lemond kapzsi
szenvedélyéről, önző ösztöneiről, aki - Weöres Sándor szavaival - "zárt, véges,
egzisztenciális énjét... nyitott, szociális, kozrnikus, végtelen énné" rendezi át,
aki "ráeszmél a birtoklás, rang, erőszak kényelmetlenségére, külső érvényesülés
helyett testi-lelki önmagát emeli egyre értékesebbé".

Persze Jézusról regényt írni éppen hivő embernek a legnehezebb, a források
közül éppen az evangélium köti meg leginkább a regényíró kezét. Jól látta ezt
Kodolányi is. Tudta" ha a kereszténység kezdeteiről regényt akar írni magas rnű

vészi színvonalon, akkor az nem lehet Jézusról szóló életrajzi mű. Megtalálta a
megoldást. Bár a regény címe Jézus szavaira utal, Jesuah csak formailag áll az
események. középpontjában, a regény igazi főhőse Jehuda bar Simon, azaz Júdás,
Jézus ellenlábasa. Míg Jesuah bar Jószifnak főként csodálatos tetteit és tanításait
beszéli el, Jehudának belső drámáját ismerjük meg. Míg Jesuaht mindvégig kí
vülről, az áruló ember, Jehuda szemszögéből ábrázolja és sosem mond róla olyas
mit, hogy "legfőbb célja volt", Júdásnak egész belső, lelki működését föltárja.
Míg Jesuah gyermekkorát csak úgy ismerjük meg, hogy anyja, Mariam gondolat
ban visszapörgeti a múltat, Jehuda előélete egy nagyszeru belső monológban,
a regénybe betétként illesztett visszaemlékezésben tárul föl. (A mű e részlete Jehu
da bar Simon emlékiratai címmel 1957-ben jelent meg először.)

A regény akkor kezdődik, amikor Jesuah férfikorában visszatér az emberek
közé tanítani, amikor a halászok, az első tanítványok, Simon, Andreas, Jákób, és
Johanan melléje szegődnek és emberhalászokká válnak. Az első félszáz oldal
ezt beszéli el. Aztán következik Jehuda bar Simon fiktív emlékirata, egy csaknem
másfélszáz oldalas, a regény terjedelmének egyötödét kitevő "betét", mely egyes
szám első személyben Júdás életéből a Jézussal való találkozás előtti szakasszal
ismertet meg. (Érthetetlen, hogy az új kiadás az "emlékiratot" az író intenciójával
ellentétben kiemélés és külön cím nélkül, folytatólagosan. mindössze új fejezet
számmal jelölve iktatta a regény szövegébe.) Attól kezdve, hogy Júdás belép a
történetbe, ő lesz a regény igazi hőse, s Jézust is többnyire abban a homorú
tükörben látjuk, amelyet az ő tudata, tár az olvasó elé.

Jehuda bar Simon lábbal előre jött a világra, innét a neve: Lábbalszületett.
Testi fogyatékossága míatt nem lehetett nazir, azaz fogadalmak által bizonyos ön
megtartóztatáara kötelezett férfi. A "titok" kulcsának keresése fűti már a görög
Gorgiasz iskolájában, saz indulat, az "idegen" gyűlölete hajtja Jesuahhoz. Hatal
mat akar szerezni, amit saját céljai szolgálatába állíthat. Kodolányi mindenek
előtt,azt az utat, azt a lelki folyamatot.ianalizálja nagy biztonsággal és érzékenység
gel, pszichológiai erővel és hitelességgel, melynek eredményeképp Jehuda áruló
lesz, Az okok között szerepet játszik szerencsétlen születése, testi hibája, vágyai,
hajlamai, a körűlmények, a kor, Az író helyet szán a véletlennek, a hős kereskedő

hajlamának, anyagíasságának, a pénzhez való vonzalmának Jehuda eleinte sike
res üzletember, keresi a kockázatot, vállalja a veszélyt. Az árulás vádja korán át

.vtllan rajta: Judith, nagybátyja felesége miatta öli meg magát. Ebben a mélyre
süllyedt állapotban találkozik a "különös nabíval", akinek tanítványává szegő

dik. A bűnbánat viszi Jesuahhoz, ugyanakkor fél bűne lelepleződésétől, az őszin

teséget nem meri vállalni: eltitkolja régi életét. Mindenáron a "titok" közelébe
akar férkőzni, amikor ennek megismerése késik, egyre türelmetlenebb, egyre gya-
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nakvóbb lesz. Az "emlékirat" arra válaszol, Jehuda miért csatlakozik Jesuahhoz.
A regény többi ötszáz oldala az árulóvá válás folyamatát tárja föl az analízis,
a tökéletes Jellemábrázolás eszközeivel. Jehudában a pusztulás lakik. Nagyravágyó,
anyagias., szeretí a hasznot. Mindig aggodalmaskodik, állandóan kételyei vannak.
Ha Kodolányi Jézusa az új Adám, akkor Júdása Lucifer utóda. A regényben ők
ketten egymás igazi ellenfelei. Míg a tanítványok Jesuaht elfogadják "az élő Isten'
fiának", Jehuda csak az igazi Szabadító előfutárának, egyszerű nabinak, közönsé
ges ácsnak tartja. A végső árulást újabb és újabb mozzanatok készítik elő. Elő

ször csak átvillan benne: "milyen könnyű volna őt elhagyni"; majd a félelem
keríti hatalmába. Először még megmagyarázza önmagának tetteit, sőt megvásár
lói előtt ravaszságát fitogtatja, aztán gyűlölettel fordul azok ellen, akik kivették
belőle titkát, végül meggyűlöli önmagát. Beteljesedik rajta a Nebó-hegyi eszelős

asszony jóslata: "Akkor leszel boldog, amikor mindent elvetsz magadtól, még
tennenmagadat is, akkor emelkedsz magasra, amikor lezuhansz ..." Kodolányi Jú
dása a Kálvárián még egyszer találkozik Jézussal, a szenvedő arca mintha ,elmo
solyodnék, mintha megbocsátana. A bűntudat drámájában, a lelkiismeretfurdalás
tüzében jut el Jehuda a teljes fölísmerésig. A regény befejezése szinte a miszti
kusok hitével érintkezik: Júdás árulása "felix culpa", azaz boldog bűn; Júdás ís :
beletartozik az üdvősségtörténetbe; a bűnnek is helye van a megváltásban.

Bár a regény mindvégíg a történelmi múlt hiteles megragadására törekszik,
a történetet az író személyes vallomása is átszínezi. Jehuda vidám, hangos, ének
lő nagybátyja mögött valódi alakra, élő személyra ismerünk. Hannának; ennek
a folyton nyomatékkal, kurziváltan beszélő, zaklatott asszonynak ("ki mintha
akkor is futna, ha egy helyben ül") élő modellje van. Amikor Mürmekidész és
Thoász beveszik harmadiknak Jehudát kereskedelmi vállalkozásukba,beszélgetésük
olyan, mintha egy nagykapitalista cég dörzsölt tulajdonosai tárgyalnának új üz
lettársukkal valamikor a két világháború közötti években. A regény egy-egy cél
zásában, utalásában ráismerünk Kodolányinak az állatok, főként a kutyák iránti
szeretetére, s a nőkről, az asszonyokról való nem éppen hízelgő véleményére.
("Elvégre az asszony mindíg ragaszkodik a házához, a munkájához, a törvényes
állapothoz, mindez fontosabb is neki, mint az ura." "Testvér, nekem az a véle
ményem, hogy inkább ülök magányosan egy háztető ormán, mint bent a házban
egy házsártos asszonnyal." "Mit, kezdjek egy asszonnyal, aki a jót képmutatásnak
látja bennem, az igazat hazugságnak, s ha szólok ,hozzá, kicsúfol, de még a húst
sem tudja becsületesen megsütni ? Bizony, atyámfia, az embernek magának kell
az Útra lépnie!")

Persze az író közvetlen tapasztalatai csak nagyon közvetve és áttételesen
vannak jelen a regényben; Kodolányi személyes élményei csak egy-egy motívum
mal gazdagítják az ábrázolást. A regénynek nincs kulcs-értéke. A megelevenítő

erőnek nagyobb szerepe van a műben, mint a "másolásnak".
Kodolányi legszemélyesebb vallomását a regény két főalakja hordozza, A benne

is élő kétféle embert, a-' jóra és a rosszra való hajlamát írta meg a műben, Jesuah
ban a tisztaság utáni vágyat, az eszményi embert ábrázolta; Jehudával kiírta
magából élete salakját, a benne is meglévő gyengeséget, rosszat, gyanakvást és
gyávaságot. Anélkül, hogy a lapos azonosítás tévedésébe esnénk, lehetetlen nem
rámutatni azokra a pontokra. ahol a regényben elbeszélt történet az író személyes
sorsával, egyéni vallomásával érintkezik. Jehuda gyermekkorában, a szülők vitat
kozásaiban, az apa alakjában, a család költözéseiben, a tanulás mozzanataiban,
tanítóiban, beteg lábában az író életére ismerünk. Jehuda bar Simon visszaemlé
kezesének ~gy-egy részlete olyan, mintha Kodolányi önéletrajzában olvasnánk.

"Csendes éjszakákon, mikor azt hitték, alszom, gyakran hallottam szüleim halk
vitáit és önvádjait, de valójában egymást vádolták. Később nyíltan is tették.
Heves suttogásaik eleinte inkább keserű sóhajtások voltak az Úrhoz: »Mível is
bántottalak meg? Mit vétettem ellened tudva-tudatlan?« Idők folytán azonban
ki-kitört belőlük a fojtott indulat: »Talán inkább te vagy az oka, nem is én! Ha
pedig nem te, hát az atyád, a nagyatyád vagy az anyád!« Elsorolták egymás tet
teit. A szobarnegtelt kísértetekkel, s a kísértetek dühödten osztoztak azon, amit a
sírokból hurcoltak elő. A szavakból alig sikerült elfognom itt-ott egyet is, amit
összeraktam belőlük, szakadozott és értelmetlen volt, s gyermekfejjel magam adtam
neki olyan értelmet, amilyet tudtam. Ezeken az éjszakákon mintha az Alvilág
ba pillantottam volna. Vacogott a fogam, féltem. Gyakran töprengtem olyan ter
veken, hogy titkon batyut kötök, s elmegyek vílággá. Messze, hogy sohase talál-
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janak. meg. Terveimet többnyire a városon kívül, magányosan, a patak partján
szövögettem.

Hallgatag, gyanakvó lettem, kerültem az embereket. Majd meg mohón keres
tem őket, de ilyenkor sem tudtam megszabadulni éber gyanakvásomtól."

Néhány oldallal később:

"Akármint büszkélkedtem is a lábammal, néha nagyon keserű napjaim vol
tak. Félrevonultam a játékból, s égő könnyeket sírtam. Különböztem tőlük, s ez
büszkévé tett, nem lehettem olyan, mínt ők,. s ez fájt. Okosabb voltam, mint
ők, ha valamilyen játékot, csínyt kellett kitervezni, vitában dönteni, hozzám fo
lyamodtak. Deazért alkalmat találtak hogy bántsanak. Osztozkodásnál kisern
míztek, mert egyedül álltam velük szemben. Megvertek, látszólag véletlenül a
vízb!'! buktattak, bekentek sárral, békát dugtak a kuttonethembe, lefogtak, mintha
ki akarnának herélni.' Végtelen ötletességgel találtak ki új meg új kínzásokat,
csúfneveket. kaján tréfákat, megalázó helyzeteket. Lányok jelenlétében versenyfu
tásra, birokra hívtak ki. Ma is gyötörnek ezek az emlékek. Később kinőttünk eb
ből a könyörtelen korszakból, de mindig éreztem, csak tessék-lássék barátaim,
valójában .lenéznek és irigyelnek. Ok mások voltak, s én is más voltam. Ez ki
mondhatatlanul fájt, gyakran fásultan hevertem kedves búvóhelyemen, a part
mélyedésben, s közben a víz hullámzását bámultam, s szerettem volna meghalni."

Jehuda könnyei és panasza a születése óta hordott testi hiba miatt: az ő

könnyei; Jehuda sóvárgása az emberi közösség melege után: az ő 'sóvárgása; Je
huda vágyódása, majd visszatérése gyermekkora színhelyére: az ő kívánsága; Je
huda kérdései és kétséget Jesuahhoz: az ő gondolatai; Jehuda gyöngesége, útke
resése ésbűntudata: az ő szenvedése. Jehuda bar Simon emlékiratának utolsó mon
datait Kodolányi a maga nevében is megfogalmazhatta volna 1950-51-ben:

"Ki láthat az emberi szívbe, az ember máját és veséjét ki vizsgálhatja?
Egyedül Adonáj, áldassék a neve mindörökké. O tudja, hogy valóban gyáva, ha
zug, gonosz vagyok-e. O tudja, miért kellett annyiszor az Alvilágba zuhannom,
valahányszor fel akartam emelkedni. O tudja, miért távozik a lelkem álmomban a
sötét barlanghoz, fekete vizek közé. Én csak annyit tudok, hogy szeretném újra
kezdeni az életemet a születésemtől fogva, újra kijönni a magzatvízből. hogy
jóvátegyek mindent, amiről tudok,s amiről nem tudok."

AZ író nemcsak a főalakok bemutatására, jellemzésére fordít gondot; a kort,
a történeti viszonyokat is árnyaltan ábrázolja. Már a Vízözön és az Új ég, új föld
írásakor gazdag Kelet-ismeretre tett szert; ezt a legujabb ásatási eredményekkel
és a kimret-qumrani leletek ismeretével egészíti ki. "Az idők teljességet", . a mes
siás-váró korszakot sokoldalúan mutatja be, "Az ernberek várnak valamit vagy
valakit, maguk sem tudják, mit és kit." Mozgalmak támadnak a római biroda
lom keleti sarkában, hogy megtísztítsák Jiszráelt a pogánytól, a római és' a
görög "gyarmatosítóktól". Szaporodnak a Túlzók támadásai az idegenek ellen.
A Szabadító utáni mohó vágy, igazságkereső szenvedély él az emberekben. Kodo
lányi a kor filozófiai iskoláiban, a római és a görög kultúra elemei között, az
Ószövetségi tanításokban is járatos.

Remek életképeket rajzol az ókori közel-keleti emberekről, szemléletesen és
pontosan írja le az épületeket, a szokásokat, a ruházatot, az ételeket. Érzéklete
sen beszél például a keleti elefántcsont kereskedelernről, de egy városkapun kivüli
fogadót is hitelesen mutat be. Költött alakjai, vagy a regénynek azok a részletei,
amelyekhez nem talált adatot forrásaiban, ugyancsak elevenek, élők. Pedig sosem
járt Keleten, a Genezáreti tó partján, Jeruzsálemben. Még az sem adatott meg
neki, mint az antik Rórnát a Néró, a véres költőben megidéző Kosztolányinak,
hogy legalább a regény megírása után eljusson a történet színhelyére. Kodolá
nyit a felhasznált segedkönyvek mellett költői képzelete segítette, hogy hitelesen
és árnyaltan elevenítse föl a régi. dolgokat. Nem· a látványt, hanem látomásait
örökíti meg: De nem hagyja magát a képzelőerejétől sem elragadni: realitásigénye,
életszeretete mindig az érzékelhető valósághoz köti.

Nagy dolog csaknem hétszáz könyvoldal kompozíciós egységét megteremteni.
írás közben folyamatosan kézben tartani, a napi "penzumot", egy részletet, egy
jelenetet úgy megírni, hogy szervesen beleilleszkedjék a regény egészébe. Kodo
lányi nem ösztönösen szerkeszt, míndig előre látja műve várható' terjedelmét, sőt
az írás elkészülésének lehetséges idejét. A két főalakra komponált regény szerke
zete két szálból szövődik; nem mechaníkusan, de különösen a regény vége felé
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már eléggé elhatárolódnak az egyes cselekményrészek: az egyik fejezet Jesuah
ról, a másik Jehudáról szól. Egy-egy fejezet általában tíz nyomtatott oldalt tesz
ki, s a könyv utolsó, 682. oldalán éppen a regény 68. fejezete ér véget. Ez a mo
zaíkos szerkezet következménye annak az írói szándéknak, hogy a regényben el
sősorban az árulóvá válás folyamatát ábrázolja; másfelől az arányos- tagolás biz
tosítja a regény egyenletes ritmusát, a. kényelmes és részletező ábrázolás a lélek
és az élet valami ki~ondhataUan, végtelen békéjével tölti el az olvasót.

Természetesen egy hétszáz oldalas könyv minden részlete nem lehet azonos
színvonalú, Különös módon a regény ott fáradtabb, ahol az író szorosan az evan
géliumi elbeszélőkhöz tapad, ahol az ismert adatokra támaszkodik. (Ilyen például
Hanna meggyógyulása. vagy Jesuah vitája a farizeusokkal.) Viszont számos kitű

nő részletet találunk a "költött"- események és. a "kitalált" jelenetek közott. Az
ábrázolás remeke Jehuda bar Simon emlékiratszerű visszaemlékezése; szuggesz
tív kép Jehuda és Jesuah első beszélgetése s Jehuda megmerítése a: folyóban;
kitűnő a város vezetőinek tanácskozása Eliézer házában; emlékezetes marad, ami
kor Jehuda első tanító útjára indul Philipposszal, a Göröggel és betérnek Khus
házába; Babits nagy verset, . a Jónás kPnyvét juttatja eszünkbe, amikor Jehudá
nak az igét kellene hirdetnie, Tiberiasban; telitalálat a hatalom embereinek, a fari
zeusoknak, az írástudóknak, a főpapoknak a jellemzése; az olvasót sokáig elkí
séri Jesuah és Jehuda kafarnahumi nagy beszélgetésének emléke; aztán az a má
sik beszélgetés Jószif bar Jónáh házában, amikor Jehuda följelenti a Mestert. A
legmegrendítöbb a könyv utolsó negyven oldala, Jehuda utolsó éjszakája a Mis
leán alatti kőfejtő üregekben egy, az árulás pénzén megvett nővel, majd talál
kozása a keresztet hordozó Jesuahval, végül keserű bűntudatra ébredése.

Az Én vagyok Kodolányi stílusművészetének érett darabja. Szinte kínálja az
alkalmat nyelvi eszközeinek tanulmányozására. Kodolányinak sikerült elkerülni
a téma csábítását, a szónokiasságot, a retorikát, a pátoszt, a prédikácíószerűséget,

mindazt, ami például Papini Krisztus-könyvét ma már' idegenné teszi. Az egy
szerű, tömör mondatokat kedveli, ha körmondatokban fogalmaz, akkor is mellé
rendelő szerkezeteket használ. Szinte megszámolhatóan kevésszer írja le a "hogy"
kötőszót, _Amivel mondatainak terjedelmét megnöveli, az a hasonlatok és jelzők

bősége, a több azonos mondatrész, a felsorolás közbeiktatása. Stílusa helyenkint
költői, szinte ritmikus prózába lendül: '

"Anélkül, hogy nézte volna, melyik utcákban jár, rohant. Itt' be, ott ki. Sö
tétből fénybe, fényből sötétbe, forróból hidegbe. Meredekről völgybe, onnét föl
felé. Porba, kövekre, kátyúkba. Embereknek, szamaraknak .ment neki. Tevék
közé gabalyodott. Itt ráordítottak, ott megragadták, félrelódították. Emitt halas
kosarakba gázolt, amott narancshalmokat döntött. Vén, vásott lépcsőkön zihá'it föl
felé, penészes falnak dőlt ereje fogytán. Csak futott, futott, sántikált, s egyre haj
togatta: - Megkezdődött."

Az archaizálás nyelvi eszközeivel él, amikor a személy- és helyneveket az erede
ti kiejtést közelítő alakban használja (pl. Johanan: János, Jerusálim: Jeruzsálem),
amikor a tárgyakat, ruhadarabokat eredeti heber nevükön. nevezi (pl. simla,
kuttoneth). Néha egy-egy régiesebb magyar nyelvi fordulatot is megenged: ada
tott, megy vala, kérvén. A tipográfiát is a jellemzés eszközévé teszi, amikor Han
nát kíemelt, kurzivált szavakkal beszélteti. Elutasítását, alakjai iránti ellenszen
vét a kidülledt szemek, festett szakállak, lespedt ajkak szinte eposzí jelzőként

való ismétlésével fejezi ki. A gúny eszköze, amikor hősei beszédébe idegenes nyel
vi elemeket, kifejezéseket kever: zrí, pasas, link hadova, szeretem a hajnalt.

Kodolányi a korábban írt műveit az újbóli kiadás alkalmával általában utó
szóval szokta ellátni. Az Én vagyok megjelenését több mint két évtized választja
el megírásától. Megjelenését már nem érhette meg. A posztumusz művet Csúrös
Miklós jegyzete zárja. A regény értékeit így summázza: "A látomásait az ókori
Kelet világában vetítő Kodolányi pályáján a Júdás-regény a remekmű egyik lehető
ségét jelentette, olyan élményt és ihletet, amelyben erőszak nélkül összeegyeztet
hette kétféle hajlamát, a lélektani igazság kutatásának .naturalísta gyökerű szen
vedélyét meg az őt foglalkoztató problematika mítíkus-történeti általánosításait ...
Ha keletkezési idejére s a magyar irodalom akkori szkematikus átlagára gondo
lunk, akkor ezt a bűnről szóló, és a bűnbánó szenvedés ihletében fogant, val
lomásos regényt a korszak kevés számú kiemelkedő alkotásai közé kell sorolnunk."
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GYURKOVICS TIBOR VERSEI

Bartók

Négy fekete ember jött on kupolás terembe,
csípték a hegedűket, mint a bőrt, vonítottak a vonók,
arany csillárok égtek a levegőben,

mint lassú csillagok.

Én tudom - mondtam - mi a szerelem, láttam egek nyögését,
bikák- borzadását s a halhatatlanság o.jtócsapását,
én nem vagyok értetlen és tudatlan,
hallottam sírni a szeleket is.

Kitárták akkor az ajtókat és bejöttek a szelek,
székekre ültek és üveges szemmel néztek engem,
bejöttek az elemek és olyan lett a
testem, mint éI. föld.

Hozzáértem magamhoz és föld voltam ott,
fölnyújtózkodtam és ég voltam én,
Icezemben elrepedt a csont,
és fájlaltam az örokkévalóság eltűnő bokáit,

táncoltak torékeny elefáncsont-billentyűkon

a kod mogDtt, fI. magas és a mély
kozmt, hol a fenyők bordáin .
kiállnak az évek, mint a szarvas agancsai.

A hang, a hang örök. Az érzelmek fából voltak;
lenyesve, mint a gally, faragva, mint a szék,
és on maga arcát figyelve, ráncai sebét, szemhéja forradását
űlt a tükörben a táltos.

S.$lIl'tdat L. P. piarista diák emlékére

Mindig lesz bennem ezután már valami szomorúság, ha szónokolok,
egy kis időre belegabalyodom és tétova leszek és szórakozott.-

A legnagyobb tettel mit se lehet kezdeni már,
te fordítottad Liviusból, hogyan kelt át az Alpokon Hannibál.

Kicsit zavarba jBvök az emberek előtt, fogom a poharat, megfo'rgatom,
aztán óvatosan, szépen kijavítom amondatom.

A Dózsa György úton én már soha nem kelek át,
a sötét kapualjakból hiányzik egy nagyon magas barát.

Megigazítom ahajamat, letuiitek: magamon egyet, koncentrálni akarok,
hogy bevégezzem, amit kezdtem, a tanítást és a mozdulatot.

Mindenkivel lehet még beszélnivalóm,kontaktusom,
csak velea nem. Utoljára ott álltál a buszon.

Nagy fejed, kopaszodó homlokod folött
ragyogtak a diákos, arany körok.

Okos voltál. A matematikába
p1'éselted magad. Ott éltél pezárva.
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De szűk volt neked. Levetetted
magadról ezt a terhet.

Szeretném megmagyarázni az embereknek a gyárakban, az iskolákban, túl a:
keríiésekens-

hogy mibe hal bele az ember. De már nem merem.

Mandarin

Homokon túl a homokhegyeken
pazarui pazarolhatatlan
az én-ek kertjében
gyel'ekajakban
él a fölfoghatatlan úr
pazarul pazarolhatatlan

Ki,esi kő piros ív vagy rettenetes kör
rét madara hova nem száll
átszúrt szemű szörny maga m'andarin úr
a teste i1wg a melle szúr
szárnytalanul ül a magosban
viírni hogy élete elszáll

Csupa fakorona csupasz ágak
és pikkelyes teste kiválik
az ágak a fakorona közül
?'éti madár oda sose röpül
ott a sárkány maga ül
egész az óceánig

Ott maga-van maga-nincs ahogyan kell
ha jólesik nincs szíve bőre

letépve csüng az ágakon
kiterítv,e a kő-temetőre

túl a homokhegyeken a hegyhomokon
van a mandarin úr temetője

Már nem süti nap már nem veri dér
az ágakon ül ugyanabban
az órában amikor véget ér
a napsütés a napban
az út az útban a télben a tél
pazarul szárnyalhatatlan.

Üvegen át

Vastagfalú üvegkalickában kellene
élni a gyermekeimnek,
hogy lássam őket, megnézhessem őket,

kívülről, mint egy kísérletvezető.

Ott mozog X. Ott meg Y.
Ezek azok. Imádom őket.

Féltem őket. Félek tőlük,

hogy ártok nekik vagy ártanak maguknak.

A kiszámíthatatlan élmények beteges jósa vagyok.
A legfinomabb ételeket adagolnák be nekik,
ideális hőmérséklet lenne, ők meg
drága tagjaikkal gyönyörűen 1l.tozognának.

Jaj. Ez az üveg. Jaj. Ez a fal.
Tapogatom, sima
üvegfal. Lecsorog kint az eső és könny is ra;ta,
Az embernek mit kell látnia.
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A POZSONYI HERCEG
írta CSULAK MIHALY

Kedden jött a levél Anna nénitől. hogy a hét végén felvihet nagymama Po
zsonyba, .a herceghez. Nagy dolognak számított nálunk az ilyen meghívás, mert
aki egyszer fenn járt a hercegnél. annak mindjárt könnyebb lett az élete. Elő

ször is már a legelső látogatáskor kapott ötszáz koronát, de ami ennél is sokkal
fontosabb, felkerült a neve arra a listára, akiket a herceg támogatott. Aztán már
jöhetett a húsvét vagy a karácsony, kapta a pénzt meg a csomagot Pozsonyból.
Anna néni hercegétől.

Futott is apám fűhöz-fához tanácsot kérni, hogyan öltöztessenek, mire tanít
sanak meg, hogy szégyent ne valljanak velem a herceg előtt és el ne veszítsék
Anna néni jóindulatát, amit irántunk tanúsított.

Anyám meg mindjárt másnap sietett a Pollack-testvérek boltjába, hogy va
lami bársony ruhaanyagót vásároljon. Kapott is elég olcsón valami maradékot és
rögtön nekiült varrni belőle egy kantáros nadrágot, Kaptam még egy fodros se
lyeminget is csipkés gallérral, arnilyet csak igazi úrigyereken látni a filmekben.

Nagymamának szerencsére szabadjegye van a vasútra az ura után, az se ke
rül pénzbe, így is elég a kiadás.

Harmadnapra apám maga vitt be az iskolába, és megkérte szepen Massányi
tanító urat, engedjen el az iskolából szombatra, addig meg tanítson meg valami
szép köszöntő versre, amit elmondhatok Pozsonyban a hercegnek.

Nem ment a dolog könnyen, mert hiába vette elő a tanító úr a Petőfi
könyvet, mert nem talált benne egyetlen olyan verset. sem, amit betanulhattam
volna. Mérges is lett a tanító úr, hiszen eddig olyasmi még sohasem fordult elő,

hogy ő megígért valamit és nem teljesítette. Feladott egy halom számtanpéldát
az osztálynak, ő meg nekilátott, hogy valami alkalmas verset kerekítsen.

Mire vége lett a tanításnak el is készült vele szerencsésen, foghattam neki,
hogy betanuljam.

S z e r e t e t t h e r c e g ü n k h e z - ez lett a címe a versnek, és amikor a
cím után az következett, hogy í r t a M a s s á n y i K o r n é l, mindig megtelt 'a
szemem könnyel, mert arra gondoltam, mennyire szeret engem a tanító úr, hogy
még verset is ír a kedvemért.

Nagyon szép volt a vers, ha nem is lehetett olyan pontosan megérteni, mint
a Petőfi Sándorét. A legnagyobb baj azzal a szakasszal volt, hogy

Oseidnek glóriája
Mindnyájunkat elvakít
Híred, neved fény,essége
Arcunkra hoz enyhe pírt,

mert á tanító úr a két utolsó szót olyan közel írta egymáshoz, hogy nem lehetett
tudni,' egybe kell-e mondani vagy külön, Végre aztán úgy tanultam meg, hogy
e n y h e p í r t, s utána hiába kérdezgettem mindenkitől, hogy mi ai az enyhepír,
senki sem tudta megmondani.

Azért így is szép volt nagyon a vers; jó hangosan, tisztán mondtarn el min-
den szavát, hogy ne valljak vele szégyent Pozsonyban.

Fényességed trónusáról
Hogyha mostan ránk tekintsz
Kevés kell a boldogsághoz
Nem kell nekünk drága kincs
Ami néked könnyű játék
Minket az is boldogít
Drága kezed ajándéka
lI-1indnyájunkat felderít

Amikor osztálytársaim megtudták. hogy szombat reggel Pozsonyba visznek
a herceghez. egyszerre, elkezdtek irigykedni.

Steiner Béla kitalálta, hogy nincsenek is már hercegek, csak a mesékben és
ha volnának, hozzájuk engem úgy sem engednének be, mert a hercegek kacsalá-
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bon forgó kastélyokban laknak, huszárok 'állanak őrt a kapujuk előtt és oda
akárki be nem teheti a lábát. Hiába mondtam nekik, hogy a herceg igenis ott
lakik Pozsonyban és bizony beengednek hozzá, mert Anna néni házvezetőnő a
herceg mellett, és ő hívott oda látogatóba.

Mondhattam, amit akartam, Steiner Béla egyre csak azt hajtogatta, hogy a
hercegeknek nincs is házvezetőnőjük, csak az öreg papoknak, mert azoknak nem
szabad. megnősülni.

Racska Gyuri is beavatkozott a veszekedésbe, jókat nevetett rajtunk, mert
szerinte egyáltalán nem szárnít nagy dolognak az, ha valaki herceg. Azt mondta,
hogy Párizsban minden taxisofőr orosz nagyherceg, és lehet hogy ott az én her
cegem még sofőr se lehetne, mert Párizs a világ fővárosa. Ott még a portásole és
a pincérek is nagyhercegek. A pozsonyi herceg is biztosan pincér volt valahol,
aztán csalt az elszámolásnál és elbocsátották az állásából.

Mire hazamentem. már zúgott a fejem a sokféle beszédtől, de otthon is hiába
próbáltam megtudni az igazságot. senki sem .válaszolt nekem rendesen. Mindenki
csak azzal törődött, hogy tudom-e a verset, és kinevettek, ha sokat kérdezős

ködtem.
Azt sem mondták meg persze, mi az a házvezetőnő, és hogyan került a herceg

hez Anna néni. Csak valami olyasmit morogtak mindig, hogy nagyon szép lány
volt fiatal korában és nagy szerencse érte. Nagymama legalább elárult annyit,
hogy a herceg el is akarta venni feleségül, csak a rokonai nem engedték, de en
nél többet aztán tőle se lehetett megtudni.

Már csak abban bíztam, hogyavonaton. majd többet is elárul, de ezzel sem
volt szerencsém. Egy testes parasztasszony telepedett mellénk a vonaton: az ar
ról kezdett beszélni. hogy a lányát utazik meglátogatni, aki szakácsnősködik egy
gyáros mallett Pozsonyban, és nagyon jól megy sora.

így aztán nem tehettem mást az úton, csak bámultam kifelé az abl.akon, néz
tem, hogy futnak el mellettünk a telefonpóznák és a bakterházak. Addig-addig
néztem, amíg lecsukódott a szemern és aludtam egészen a pozsonyi állomásig,
míg csak a nagymama fel nem ébresztett, hogy megérkeztünk, most már csak
azt kell megtudakolni. melyík úton juthatunk el Anna nénihez és a herceghez.

Az volt a legnagyobb baj, hogy nagymama éppen csak annyit tudott szlová
kul, hogy meg tudta kérdezni, merre van a H l b o k á u l i c a, de azt már nem
értette meg sehogy, amikor elmagyarázta neki a rendőr, hogy merre menjünk.

Az lett a dolog vége, hogya'rendőr nagyon felmérgesedett ránk és károrn
kodni kezdett, hogy micsoda ostoba népek vagyunk, hiába magyarázza el nekunk
százszor is, amit kérdezünk, megint csak kezdjük elölről. Már vörös volt szegény
a méregtől és azt kiáltozta, hogy k r U c i f i x s z a k r a m e n t, de szerencsére a
nagy kiáltozásra előjött egy vasutas, az aztán tudott magyarul, útbaigazított ben
nünket és még ki is vitt az állomás elé az autóbuszhoz. hogy el ne tévedjünk.
Nagymamának a lelkére kötötte, hogy hanyadik megállónál szánjunk le, aztán
már indult is velünk a piros autóbusz.

Sokáig mentünk az autóbusszal, de nagymama biztosan rosszul számolta a
megállókat, mert a házak lassan elmaradoztak mellettünk, csak kerteket- meg er
dőt láttunk mindenfel.é, és még mindig nem mondta, hogy le kell szállni.

Aztán már csak ketten-hárman ültünk a kocsiban, nagymama is nagyon .meg
ijedt és magyarázni kezdte a kalauznak, hová akarunk menni, de akkor már késő

volt. Kiderült, hogy már réges-régen le kellett volna szállnunk, letettek bennünket
a következő megállónál azzal, hogy majd jön visszafelé egy másik autóbusz, ar
ra szálljunk fel és menjünk vele öt megállót.

Hát le is szálltunk, de a nagymama már nem akarta megvárni az autóbuszt.
Fő, hogy abban az utcában vagyunk, amelyikben a herceg lakik, aházszámot
majd megtaláljuk. legfeljebb gyalogolunkegy kicsit. Ez is jobb, mint folyton kér
dezősködni, eleget nevettek rajtunk már így is.

Úgy lett, ahogy a nagymama akarta, gyalogoltunk jókora darabot, d'e a végén
ott álltunk a ház előtt, amelyiken az a szám volt felírva, amit Anna néni megírt
a levelében. Jókora épület volt, de amúgy nem látszott rajta semmi külőnös, még

,egy kicsit a vakolatát is hullatta. Nem gondolhatta volna az ember, hogy abban
lakjon a herceg, huszárok sem posztoltak előtte, csak egy öregasszony mosta bent
a lépcsőt.

459



Szerencsére az legalább tudott rendesen magyarul és megvigasztalt bennünket;
hogy jó helyen járunk, menjünk csak fel nyugodtan az első emeletre. Arra nem
is jutott idő, hogy csodálkozzunk, már fent is voltunk, álltunk az ajtó előtt, ame
lyikről a házmesterné azt mondta, hogy oda kell becsengetnünk,

Nem soká kellett várnunk, egy szép magastermetű lány ajtót nyitott. Fekete
volt a haja,' fehér bóbitát viselt a fején és fehér volt a köténye is. Olyan szép
volt az a .lány, hogy most már én is biztos voltam benne, mégiscsak itt kell lak
ni a hercegnek, mert másképp hogy kerülne ide az a lány.

Köszöntünk a szép lánynak mind a ketten kezitcsókolomot, de a lány nem
akart először beengedni.' Aztán amikor megmondtuk neki, hogy Anna néni ro
konai vagyunk, mindjárt megváltozott. illedelmes lett és betessékelt bennünket
az ajtón.

A konyhában egy nagy kövér szakácsnőt találtunk meg egy parasztszoknyás.
kislányt, arról azt mondta a szakácsnő, hogy az a kézilány. Volt még ott egy férfi
is, éppen evett valamit, az volt a herceg sofőrje. Anna néni nem volt sehol, azt
mondták, bent van a hercegnél. de majd kijön hamarosan. Meg is terítettek ne
künk mindjárt szépen ott a konyhaasztalon.

Nagymama megtízóraizott, sonkát adtak neki meg sajtot, de én egy fala
tot se tudtam volna lenyelni, olyan izgatott voltam, hogy mikor jutok be már'
végre a herceg szírte elé. Azért nem unatkoztam én se, mert észrevettem, hogy a
konyha sarkában ott eszik két selyemszőrű kiskutya, azokat nézegettem. De nem
valami eldobott csorba tányérból ettek ám, hanem fényes, díszes ezüsttálból. Dús,
kövér levelek futottak körbe a tál szélén, a középén meg ott fénylett a herceg.
címere.

Elég soká üldögéltünk a konyhában, nagymama jócskán megtizóraízott, ami
kor végre kijött Anna néni. Össze-vissza csókolgatott minket és bevitt magával
a szebájába. Ott aztán töviről-hegyire megtudakolt mindent az otthonvaló dol
gokról, nem beteg-e valaki, van-e elég munka, nincs-e veszekedés á családban.
A herceghez még .akkor sem lehetett bemenni, mert nála volt a jogtanácsosa, .
várni kellett türelmesen.

Közben Anna néni megtanított rá, hogy a hercegnek úgy kell mondani, hogy
kegyelmességed, és nem szabad neki soha hátat fordítani. Az is kíderült..
hogy van a hercegnek egy nagy Szent György szobra, az előtt szepen térdet kell

, majd hajtani. Amikor már míndent megtanultarn, Anna néni még egyszer fel
mondatta velem a verset, és akkor már csöngettek is.

- Már. hív a herceg - mondta erre, Anna néni, megigazította a haját a' tü
körben és bement egy nagy fehér ajtón, amelyen arannyal voltak festve a díszí
tések, Most figyeltem csak meg, milyen szép lány Anna néni, ha nem is olyan
nagyon fiatal; mint a fehérbóbitás. Az ő haja is selymes feketén csillogott, és.
nagymama egyszer azt mondta róla, hogy olyan hosszú, hogy ha leengedi, egé
szen a bokájáig ér.

Aztán, amikor újból kijött Anna néni, már nagyon gyorsan történt minden.
Még egyszer megfésülte a hajamat és kézenfogott. Nagymamát otthagytuk a szo
bában és elindultunk befelé az aranyozott ajtón. Végígmentünk valami négy-öt
szobán, de azok mind olyan gyönyörűek voltak, hogy alig mertem a szememet
rájuk nyitni. A' szekrényekben és az asztalokon halomban állott az ezüst, a por
celán meg a csillogó üvegkristály. A falakat mintás selyemtapéta borította, és,
olyan gyönyörű szőnyegek hevertek a lábunk alatt. hogy folyton attól féltem,
még véletlenül bemocskolom.

Amikor az utolsó ajtó elé értünk, amelyik mögött a herceg lakott, Anna néni
még egyet. igazított a frizurámon, megszorította a kezemet, kopogott és benyitott
velem az ajtón.

Ahogy beléptünk, először lélegzení se tudtam az ijedelemtől, csak nagysokára
mertem felemelni a tekintetemet. Akkor láttam aztán, hogy a falakon régi kar
dok lógnak, a markolatuk arannyal van kiverve, a hüvelyüket meg drágakövek
díszítik. ValahQl messze a szoba legmélyén nagy, faragott íróasztal állott, mö
götte óriási szék, de az a szék igazán olyan volt mint egy trónus, még, mennye
zete is volt bársonyból és lecsüngő aranyrojtokból.

Először mégsem akartam elhinni, hogy aki abban a hatalmas trónszékben ül,
az volna a herceg. Elég öreg is volt meg vézna, de a legcsúnyább az volt azért
rajta, hogy a fején pontosan olyan fekete kántorsapkát hordott, amilyet otthon
az öreg rőfös zsidók, hogy meg ne fázzon a fejük a nyirkos, hideg boltok mélyén..
ahol ernyős gázlámpák fénye mellett az üzleti könyveiket vezetik meg a leve-



.lezésüket intézik. Sokáig kerestem tekintetemmel az igazi herceget, de rajtunk kí
vül más nem volt a szobában. Fel is néztem bátortalanul Anna néníre, de akár
milyen furcsa volt, ő ahhoz a kopasz öregemberhez kezdettel beszélni, aki ott
ült az asztal' mögőtt.

- Elhoztam bemutatni kegyelmességednek az egyik kicsi unokaöcsémet; ő

a legjobb tanuló az iskolában és minden nap szorgalmasan jár ministrálni a ba-
rátok templomába! .

Ebből csak a minístrálás volt igaz, mert Ivicsics Lajos meg Simon Pista jobb
tanulők voltak nálam, nekik tornából és rajzból is jelesük volt, de ezt nem
tudhatta az öreg herceg, csak nézegetett figyelmesen egy darabig, aztán megszó
lalt, rekedt hangon mint a gramofon.

- Brávó, kedves Anna, gratulálok, csak így tovább!
Aztán lehunyta a szemét, nem szólt . többet, annyira, hogy nem is lehetett

tudni, fönn van-e még vagy elaludt. Azért mégsem alhatott talán, mert Anna
néni nyugodtan folytatta, amit elkezdett.

- Azért jött, hogy egy kis verssel köszöntse kegyelmességedet.
Ekkor bizony egy kis baj történt, mert először egy hang se akart kijönni a

torkomon, aztán amikor végre meg mertem szólalni, a kántorsapkás öregember
egyszerre felállt a helyéről és egészen odajött a közelembe. Ettől úgy -kivert a
veríték, hogy amikor a vers címe után az következett volna, hogy í r t a M a s
s án y i K o r n é l, ijedtemben megbotlott a nyelvem és nem a tanító úr nevét
rnondtam, hanem azt, hogy írta Petőfi Sándor.

Nagy baj lehetett volna ebből, ha a herceg észreveszi, hogy becsapták, de
szerencsere nem történt semmi, szépen végighallgatta a szavalatomat, még tap
solt is utána és odanyújtotta a kezét, hogy megcsókoljam.

Hogy minden ilyen szépen el símult, attól megnyugodtam én is valamennyire,
csak az a kis kántorsapka ne ült volna ott a herceg fejebúbján, mert attól na
gyon lehetett félni. Pedig a hercegnek addigra nagyon jó kedve kerekedett. Meg
is mondta Anna néninek:

- Gratulálok, kedves Annám, a maga családjában nagyon sok kedves, tehet
séges gyerek van. Majd ha megnő egy kicsit ez a fiú, emlékeztessen rá, hogy tá
mogassuk őt a tanulmányaiban.

- Igenis kegyelmességed -'mcsolygott most már Anna néni, és ettől én is
bátrabb lettem egy kicsit. A herceg még azt is megkérdezte:

- Mondja csak, kedvesem, mennyít szoktunk ilyenkor adni?
- ötszáz koronát - felelte gyorsan Anna néni. - Kegyelmességed parancsára

ezt majd én kint elintézem.
- Helyes, nagyon helyes - mondta a herceg és megsimogatta a kezemet.
- Most egy kicsit magunkra hagyhat bennünket, Anna fiam, amíg maga intéz-

kedik a pénzügyeket illetően, én addig megmutatom ennek a kedves fiúnak sár
kányölő Szent György szobrát.

Hozzám fordult és magyarázóari hozzátette:
- Ö az én védőszentern.

Anna 'néni ekkor kiment a szobából, a herceg meg kézenfogva vezetni kez
dett egy oldalra nyíló ajtón át, s közben még utánaszólt Anna néninek:

- Majd később kéretui fogom, Anna fiam. -
Hideg, nyirkos keze volt a hercegnek, hirtelen úgy éreztem, mintha éjféli

temetőben járnánk a sírok kőzött, vagy az otthoni rőfös zsidók sötét mellékutcai
bolt jainak a mélyén, és csak azért nem szaladtam el, mert tudtam, hogy nemso
kára úgyis megint bejön Anna néni, és akkor véget ér minden félelmem.

A szobor előtt minden rendben folyt le, tetszett is a hercegnek a viselkedé
sem, de Anna néni még akkorra se jött be, mert nem hívatta a herceg.

Hirtelen nagy csend lett a szobában, a herceg is csak pislogott maga elé a
rövidlátó szemével, aztán nagysokára megkérdezte:

- Nem akar kedves fiam, kérdezni valamit tőlem?

Ettől aztán megint nagyon megijedtem, mert Anna néni előbb arra tanított,
hogy a hercegtől semmit sem szabad kérdezni, de nem is jutott eszembe semmi.

Gondolkozni kezdtem hát, hogy mit is kérdezhetnék. és egyszerre olyan, iz
gatott lettem, hogy nem jött hang a szájamra. Alig tudtam elmondani a her-
cegnek, hogy mit szeretnék megtudni tőle. .

- Azt mondja meg kegyelmességed, hogy miért nincs aranyhajú lánya, ka
csalábon forgó palotája és hol vannak a huszárjai. akik a bejáratot őrzik, mint a
többi hercegnél ?
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Ahogy. ezt kímondtam, egyszerre meg is ijedtem rettenetesen, hogy mi lesz:
ebből. Szerencsére nem lett semmi baj, a herceg nagyon is barátságos lett egy
szerre, sokkal kedvesebben viselkedett, mint eddig.

- Látom, kedves fiam, hogy nagy bizalommal viseltetik személyem iránt,
ezért be is. fogom avatni a titkaimban. Csak arra kell megesküdnie, hogy amit
most tőlem megtud. tüzen-vízen megőrzi és nem beszél róla senkinek.

Gyorsan hűséget fogadtam, és megesküdtem, hogy megőrzöm a titkot, a-her
ceg meg odaültetett maga mellé az ablakhoz. Most már valahogy egyáltalán nem
féltem tőle, és inkább, azt kívántam, hogy még egy kicsit ne jöjjön be Anna né
ni, hogy a hercegnek legyen ideje beavatni a titkaiba.

- Van nekem kastélyom, nem is egy .s: kezdte el a beszédet a herceg 
van egy Burgerlandban. egy Felső-Ausztriában és van egy Magyarországon is. Itt
is volt a szomszédban egy, a Morva határon, de 'azt elvették a csehek és szállodát
rendeztek be benne.

Visszafojtott lélegzettel figyeltem a herceg elbeszélését, kezdett valami a szavai
nyomán megvilágosodni abból a titokból, ami őt már az első pillanattól kezd
ve körülvette. Most úgy látszik mindent megtudhatok tőle magától, csak be ne
jöjjön addig Anna néni. Szerencsére nem jött be senki, így aztán a herceg nyu- .
godtan elmondhatta, hogy ő most be sem teheti a lábát Ausztriába vagy Magyar
országra, mert így döntött róla a családi tanács.

Mire idáig jutott, én már annyira megbátorodtam, hogy azt mertem taná
csolni, át kelleneszökni a hercegnek titokban a határon és fellázítani a parasz
tokat. Volt az utcárikban egy öreg csősz, Fazekas Sándornak hívták, attól mindig
azt hallottam, hogy addig itt úgysem lesz igazán rend, amíg a parasztok meg nem
unják ezt a sok bajt, és fel nem lázadnak. Most, hogy a herceg szavaiból lát
tam, mílyen nagy bajban van, egyszerre eszembe jutottak Fazekas bácsi szavai.
A parasztok biztosan szívesen beállnának a herceg zászlója alá, ha jó zsoldot
ígérne nekik, azokkal vissza lehetne foglalni a kastélyokat.

Nagyon tetszett a tervem a hercegnek, aztán mégis elszomorodott és azt mond
-ta, neki úgysem adnának útlevelet, mert gondnokság alá van helyezve, mindent
csak a jogtanácsosa intézhet helyette, az meg nem engedi meg, hogy elmenjen
innét.

Ilyesmiről már otthon is hallottam beszélni, mert amikor a Schőn cipőke

reskedő öregségére nagyon kezdte szórni a pénzt és minden éjjel kávéházba járt,
azt beszélték, őt is gondnokság alá helyeztették a fiai azzal, hogy megbolondult.
Attól kezdve mínden nap csak egy korsó sört ihatott meg az Arany Oroszlán
ban a gondnokság miatt. Pedig az ernberek azt mondogatták, nagyon is jó volt
az esze, és éppen öregségére jött meg neki, mert fiatalabb korában nagyon is
zsugori volt mindenkihez, még magához is. '

Megértettem; hogy valami ilyesmit foghattak rá a rokonai az öreg hercegre
is, és elhatároztam.. hogy ha már így hozta a véletlen, akkor rnellé állok.

O meg közben felpattant a székéről és ide-oda kezdett futkosni a szobában,
csak nagy nehezen tudtam lecsendesíteni. Amikor sikerült, megállt előttem sírós
arccal és nagyon halkan odasúgta a fülembe.

:- Megfizették az orvosokat és olyan bizonyítványokat írattak rólam, hogy
gyengeelméjű vagyok és képtelen az akaratom nyilvánítására. Amikor ez 'meg
volt minden vagyonomat a család ellenőrzése alá helyezték, és csak ötezer korona
havi járuléket szavaztak meg részemre meg az alkalmazottak fizetését.

Ahogy ezt kimondta, megint nagyon izgatott lett, járt-kelt fel-alá a szobá
ban, mintha teljesen megfeledkezett volna rólam, de én nem is csodálkoztam a
viselkedésén. Mindenki ideges lenne, ha így kisemrníznék, rabságba vetnék, mint
ezt a szegény öreg herceget. De mégsem feledkezett meg rólam teljesen, mert egy
szerre elkezdett megint panaszkodni:

- Minden nap idejön a kezelőorvosom és beadja az orvosságot.
- Biztosan el akarják tenni láb alól valami lassú méreggel - gondoltam ma-

gamban -, hogy aztán nyugodtan rátehessék a kezüket a vagyonára!
El is mondtam az öreg hercegnek a véleményemet és azt tanácsoltam neki,

jobban teszi, ha mától kezdve nem veszi be az orvosságot. A jogtanácsossal meg
ne is álljon szóba, mert az, biztosan a rokonai megbízásából jár csak ide, hogy
mindent kikémleljen és eláruljon nekik.

Ezután odamentünk az ajtóhoz, gyorsan kinyitottuk, hogy nem hallgatódzik-e
mögötte valaki, és amikor meggyőződtünk róla, hogy biztonságban vagyunk,
elárultam a hercegnek, hogy Dunaradványon, ahol minden évben nyaralni szok-
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tam, van egy öreg vízimolnár, az száz koronáért akárkit átvisz' ladikon Magyar~
országra. Annak kellene szólni, hogy vigyen át, amikor majd rnegyünk a kastélyo
kat visszafoglalni, akkor nem érhet bennünket semmi baj. A hercegnek csak any
nyi lesz a dolga, hogy innét Pozsonyból elszökjön és engem megkeressen a Ken-'
der utcában.

Az volna a legjobb, ha autón szökne meg, bejönne értem és együtt mennénk
Dunaradványig. A többi már gyerekjáték, csak' még az volna a fontos, hogy' addig
ra készen legyen a kiáltvány. Azt majd mindenhol kíragasztjuk a falra, az em
berek fellázadnak és beállnak a seregünkbe . katonának.

A herceg igazat adott nekem és azonnal indult a másik szobába az íróasztal
hoz, hogy mindjárt hozzákezdjen a kiáltványhoz. Akkor váratlanul bejött Anna
néni és nagyon izgatottnak látszott. Idegesen néztünk rá, mert mindent összeza
vart a megjelenése.

- Hercegseged közben egészen elfeledkezett rólam - mondta nagyon nyá
jasan -, de az öreg herceget nem hatotta meg a hízelgő beszéd ~s ráparancsolt
Anna nénire, hogy azonnal menjen ki, mert mi most fontos tárgyalásokat. foly
tatunk az elrabolt kastélyokról.

Anna néni most rémült meg igazán, és ki akart engem vezetni a szobából.
A hercegnek azt mondta, hogy már fél órája itt vár rá az orvos a fogadósze
bában, azt azonnal be kell engedni. A herceg azonban nem engedte meg, hogy
engem csak úgy egyszeruen kivezessenek, és amikor Anna néni erőszakoskodni
próbált, jól pofonütötte és kétszer is beleharapott a kezébe.

Anna néni erre sikoltozni kezdett és kiszaladt a szobából, de míndiárt visz
sza is futott. Vele volt az orvos, a szebalány és a sofőr. Rávetették magukat a
hercegre, lehúzták róla a ruhát és az orvos egy hosszú tűvel beleszűrt a kar-
fába. Velem senki sem törődött, ott sírtam a szeba sarkában, de nem sokáig tud
tam szótlanul elnézni, hogyan kínozzák a herceget.

- Nem hagyom, hogy megmérgezzék - kiáltottam egy nagyot és rávetettem
magam a többiekre, de a sofőr csak Ielmarkolt az ölébe és kivitt a konyhába.
Onnan nagymama és a kövér szakácsnő nem engedett többet bemenni. Pedig
ha be tudok jutni, nem tűröm el, hogy elbáníanak szegény öreg herceggel. Le
kaptam' volna legalább egy régi kardot a falról, azzal megyek neki a többieknek
és megvédem a herceget.

Nagysokára elcsendesedett a ház, elment az orvos, kijött a konyhába a so
főr meg a szebalány. Azt mondták, megint rohama volt a hercegnek, aztán Anna
néni is utánuk jött, leült közénk és piros volt az arca. a sírástól. Csak hallgatott
sokáig, és amikor megszólalt, akkor is csak annyit mondott:

- Végre elaludt a szerencsétlen!
O nem is haragudott érte, hogy a herceg védelmére keltem, ki is vitetett

bennünket az állomásra az autóval, és búcsúzáskor az ötszáz koronát is odaadta,
A vonaton egy szót sem ejtettünk arról, mi történt a hercegnél. de otthon az

tán nagymama mindent elmesélt. Odaadta az ötszáz koronát apáméknak, ahogy
Anna néni meghagyta, aztán készülődni kezdtünk a lefekvéshez. De tudtam, hogy
végül nem hagyják ennyiben a dolgot, és amikor lefeküdtem, 'mind a hárman
körülvették az ágyamat és faggatni kezdtek, mit beszélgettünk a herceggel, ami
kor olyan sokáig egyedül maradtunk, Csak hallgattam őket türelmesen, de nem
árultam el semmit.

Az iskolában is azt mondtam mindenkinek, hogy nem történt semmi különős,

a herceg teljesen igazi volt, volt neki kastélya és huszárok őrizték a bejáratot.
Azt is elmondtam, hogy a két selyemszőrű kiskutyája ezüst tálból evett a kony
hában és kardok lógtak a falakról, de arról nem beszéltem senkinek, ami köz
tünk történt, amikor magunkra maradtunk. A fiúk most már el is hittek mindent,
nem kételkedtek, mint az indulás előtt, nem gúnyolódott velem senki, hogy nem is iga
zi a herceg, akinél jártam. Csak hát most már ennek se tudtam igazán örülni, hi
szen úgysem az volt a fontos, hogy mit hisznek el és mit nem, csak az érdekelt,
mikor tud elszökní a herceg Pozsonyból. Akkorra már készen lesz a kiáltvány is
és együtt megyünk Dunaradványra az öreg vízimolnárhoz. O majd szépen átazöktet
minket Magyarországra és elkezdődhet a háború a kastélyokért. Erről úgysem
beszélhettem a gyerekek előtt, mert nem is hitték volna el, meg hűséget és titok"
tartást fogadtam az öreg hercegnek, azt nem lehet megszegni.

Szép lassan minden visszatért a régi kerékvágásba, otthon is egyre keveseb
bet faggattak a hercegről. Ha szóba is került nagynéha, azt mondták róla, hogy
valami' nagy baj van a fejében, és Anna néninek is megvan vele a keresztje.
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Ah ő az, ő az Istennek fia,
Kit bibliánkban sokszor mutatál,
Mint hívja a játszó gyermekeket,
S követnem kit sokszor parancsolál ...

Aztán tovább múlt az idő megállíthatatlanul, de én hiába vártam a herceget.
Úgy látszik nagyon vigyáztak rá ott Pozsonyban, nem tudott megszökni az ellen
ségeitől.

Egyszer mégis elszántam magamat és megkérdeztem, mikor megyünk megint
. a nagymamával Pozsonyba, a herceghez, de azt felelték, levél jött Anna nénitől

és az volt1Jenne, hogyalátogatásunk nagyon rossz hatással volt a hercegre, és
többet nem mehetünk. Akkor rnérgemben alig tudtam megállni, hogy el ne mond
jam, hogy az az orvos, aki a herceg mellett van, nem is igazi orvos, hanem közön
séges kém, a végén meg is fogja mérgezní, és talán még Anna néni is bele van
keverve a dologba, mert ő se a herceg pártján áll, hanem az ellenségeién. Aztán
mégsem szóltam, úgysem hittek volna nekem. Azt még megtettem becsületből,

hogy amikor megint elvittek nyáron Dunaradványra, beszéltem az öreg vízimol
nárral, hátha mégis szükség lesz rá.

Utána már én se gondoltam többet a hercegre.
Mikor elkezdődött az új iskolaév, vettek a szüleim egy új iskolatáskát meg fes

~téket, to1ltartót és azt mondták, ez mind abból a pénzből van, amit a hercegtől'

kaptam. Erre se szóltam semmit, pedig mondhattam volna, hogy ezeket akkor
is meg kellett volna venni, ha a herceg nem adja a pénzt. Legalább száz koro
nát hagytak volna meg, hogy ha mégis megjön cl herceg és nem lesz nála pénz,'
ki tudjuk fizetni a radványi molnárt.

De emiatt se szóltam, nehogy azt mondják, hogy hálátlan vagyok, mert min
dig azt szokták mondani.

Megköszöntem a táskát meg a többi ajándékot, és amikor eljött az első taní
tási nap, csendben elindultam az iskolába. Ez volt az utolsó évem az elemiben
Massányí tanító úr keze alatt, jövőre már gímnázíumba Iratnak, és akkor úgyis
minden megváltozik. . '

Lassan aztán meg is 'nyugodtam, nem gondoltam többé a hercegre. Ha jön
ni akar, úgyis megtalálja a Kender utcát, azt akárki megmondja, hol van.
Azon meg ráérünk akkor is gondolkozni, hogyan jussunk át a határon pénz nélkül.

KUNSZERY GYULA

MADÁCH VALLÁSOS KÖLTÉSZETE
A drámaíró Madáchnak előbb országos, majd világméretű sikere, Az ember

tragédiájának, mint páratlan remekműnek szinte szupernovaként való váratlan 
és azóta is tartós - ragyogása homályba borította Madách Imrét, a költőt. Öma
ga sem tulajdonított nagyobb jelentőséget epikus-lírikus alkotásainak; ifjúkori
zsengéinek gyűjteményén kívül életében csak mintegy tíz versét jelentette meg al
manachokban, folyóíratokban, s csak a hagyatékából került elő verseinek kiadásra
előkészített, ciklusokban elrendezett, mennyiségben és minőségben is gazdag kézira
tos gyűjteménye. Ebből kitűnik, hogy Madách - ha küszködik is a formával -
költőnek sem jelentéktelen, s formai fogyatékossága is tulajdonképpen erény: a
tartalmi gazdagság, a gondolati súly, a filozofíkus teher alatt roskadoznak a köny
nyedebb epikus és lírikus formák. Hadd szólaltassuk meg ezt a másik Madáchot, az
elfelejtett és alig-alig ismert költöt, mégpedig vallási vonatkozású költészete vo
nalán. Tiszteletben tartjuk saját beosztását, mikor szétválasztjuk - "múlegendú
nak" nevezhető - epikus verseit a líraiaktól.

Az előbbiek közül az Eötvösre emlékeztető HaldokI-ó gyermek című érzelmes
balladában csendül fel először a vallásos érzés hangja. A kórágyon haldokló beteg
gyermekét édesanyja tündérmesékkel, vitézi regékkel akarja vigasztalni, de ő nem
áhítozik ezekre:

Csak szép ruhát készítsetek nek-em,
Anyám, testvérim. nem látjátok-é,
Mi szent alak áll ott s mi édesen
Hív a szép honba, hogy menjek vele?

Érdekes, hogy "legendáinak" tárgyát szinte kivétel nélkül az ószövetségi szent
írásból rneríti, egyéni fantáziájával romantikusan kíszínezve, s hozzáfűzött fílozo-
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Ogy tetszett, mintha ez imák
Mind, mind lábadhoz hullanának,
Hogy tisztább szellem, lányka, te,
Mutasd be Isten zsámolyának ...

fikus gondolatokkal gazdagítva - és súlyosbítva - az eredeti bibliai történeteket.
Az első halott Káin és Abel hístóriáját dolgozza fel, de nem csak elbeszélve ha
nem átelmélkedve is, nemcsak két testvér harcol benne, hanem a tiszta hódolÓ hit
a töprengő kétkedéssel, a szív az ésszel ... A 'Nabukodonozor álmában a zsarnok
kérlelhetetlenül bekövetkező fokozatos magára maradottságát írja le zordon ábrá
zoló erővel: "All búsan magában pusztaság között - A király csontokból épült
trón fölött ..." - A Lót sem csak egyszerűen elbeszélése a bibliai történetnek,
ebben is van mélységes filozófiai tartalom: a továbbvándorlásra mindig hajlamo
sabb férfi és a házi tűzhelyhez végsőkig ragaszkodó nő, az emberi egyéni sorsot
a nagy történelmi összefüggésekben érzékelő férfi, és az élet apró realitásait át
érző asszony kettősségének örök problémája:

"Hát fecské nk, mond a nő a dalos kis állat,
Elvész-é az is? Hejh, Isten őt mért sújtja?"
"Ahol esni kell a büszke palotának,
Ott a fecskefészek a sors áldozatja".

A nő teremtése elbeszélésében éppen nem ragaszkodik a biblia betű szerinti
szövegéhez, A nő a vers szerint a sátáni Lucifernek és egy angyalnak a tragikus
szerelméből született:

Es az ölelésnek mennyek ajtajánál
Lányka lett gyümölcse, - ördög, angyal lántla,
Fölfogák szülői, elvivék s letették
Az alvó Adámnak vágyteljes karjába.

Adám ébredt, titkos vágy voná a lányhoz,
úgy érzé, mint hogyha oldalából lenne,
Nem tudá, hogy angyal s ördögnek csókjából
Lőn kinul és üdvül a lány teremtve ...

Nem lenne nehéz párhuzamos egybevetésekkel kimutatni, hogy ezekben a ver
sekben már benne rejlik csirájában a Tragédia problematikája. S van egy bibliás
hangulatú - de a biblia szövegétől teljesen független, - "legendája" is, Az angyal
útja, amelyben már a Tragédiának különböző történelmi korokat és tájakat egy
séges keretbe foglaló szerkezetí ötlete is benne rejlik.

Az Isten leküldi Gábor angyalt a földre, hogy nézzen kissé körül, dicsé
rik-e kellőképpen hatalmát, s mit lel többet, bút vagy boldogságot, (Lehetetlen
rá nem ismerni Vörösmarty Hedvigjének hatására motívumban s versformában is:
"Szóla Isten Gábor angyalához ...") Gábor angyal útjának állomásai: a viharzó
tenger, Egyiptom, az "Isten nevében" indított háborúk harctere, India, végül a
jég hona. S azt tapasztalja mindenütt, hogy a gőg, a hatalom nem boldogít, pusz
tulás jár a nyomában, s maga is pusztulásra van ítélve; boldogságet csak a sze
rénység, a megelégedés és a szeretet biztosít, s világkörüli nagy útjáról kincsek
helyett ezeknek az érzéseknek egyszerű virágszálait viszi bemutatásra Jehovához.

Mint e vázlatos tartalmi kivonatolásból is kitűnik: Madách epikus versei nem
öncélú elbeszélések, hanem mélységes gondolati tartalomtól terhesek. Még inkább
áll ez a megállapítás vallásos Iírájára, melyben közvetítő közeg nélkül, közvetlenül
nyilatkozhat meg filozofálásra hajlamos egyénisége. Érdekes sajátsága ezeknek a
verseknek, hogy a vallásos érzés sohasem a maga egyszeru tisztaságában jelent
kezík bennük, hanem komplexen, összetetten, ötvözötten más érzelmi és gondolati
tartalommal. Igy fiatalabb korában még a szerelemmel is. Bizonyos Idához írott
Templomban címú verse így kezdődik:

Egyházba mentem, ott valál,
Mint angyal, buzgón elmerülve,
Ahítat fogta keblem el
il hivők zengő énekére.

Finom gondolat, hogy a közösség imáit olyan valaki közvétítse Istenhez, akit mind
annyiunknál tisztább lelkűletűnek érzünk... Am ez az ifjúkori rajongás a sors
csapások, a csalódások, a családi boldogtalanság következtében hosszú időre kese
rű kiábrándulássa változik. Ennek az életkorszaknak a vallási költészetében az
istenhit szinte ernbermegvetéssel párosul: éles szembeállításba kerül, benne a
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fenséges Isten az alacsonyrendű emberrel. Ezek ilyenformán nemcsak istendicsőítő,.

hanem egyúttal - kissé szokatlan kifejezéssel élve - "emberkáromló" versek is.
Az Isten keze, ember keze című hosszú költemény az istenalkotta természet fen
séges szépségének hatalmas himnusza, rnelyben a költő valóban festői megjelenítő,

erővel ábrázolja az érintetlen vadon természetet:

oi, dicső világ! te Isten szent világa,
Hozzád vonz szívemnek érzeménye, vágya!
Itt még nem dúlt ember, itten mindenen még
Űserő zománca mint túlföldi csók ég ...

De a himnikus hang a költemény vége felé elégikussá változik, mert az ember ke-··
ze nyomán megromlik a természet isteni harmóniája:

Elhervad, kipusztul Isten szent világa;
Jő helyébe ember dőre alkotása,
S édenünk helyett, mit földön Isten alkot,
Emberkéz alkotja számunkra a poklot ..•

Elkeseredettsége oly nagyfokú, hogy

... S épp nékem e hangyaboly világon
Vágyaim mi végett függjenek,

Ugyanez a pesszimisztikus, reménytelen,
rítve is jelentkezik:

Mit nékem az egész emberiség,
Nem vágom meg miatta ujjamat,
De hivjatok kiirtani, megyek

még a Kórágyon sem kíván gyógyulást:

Mélyen érzem, Isten egyedül nagy
S oly kicsik, törpék az emberek ....

kíábrándult életérzés epigrammába sű-

S ~ivégezem végm enmagamat;
Hogy újra Isten légyen már az Úr,
És éden kertje újra jelvirul.

Szomorú, komor, felhős világ ez, de nem egészen vigasztalan. Mert vannak
Madáchnak olyan versei is, amelyek arról tanúskodnak, hogy mízantrópiája nem
egészen végletes, nem általános körű. Költészetének legelőremutatóbb vonása ép
pen az, hogy ellenszenve végső elemzésben tulajdonképpen csak kora társadalmi
rendje ellen irányul, emberszeretetének forrása nem apadt ki soha a szegények,
az elnyomottak, az elesettek irányában. S ilyenkor a vallásos érzés szocíálís érzés
sel kapcsolódik. Karácsonykor címú költeményében a fényes világításban ünneplő

büszke vár alján az 'Útfélen vacogó kolduscsalád apjának ajkára adja ezeket a
lázongó szavakat:

Márma van karácsony szentelt ünnepe,
A nép megváltója márma született;
Jó hogy ez egy emlék megmaradt reánk,
Mert feledtíik volna, hogy megváltatánk.
Oh hatalmas Isten, hát miért, miért
,Ontatál fiaddal értünk drága vért?
Hogy dombérozásra több ünnep legyen,
S a nép rab maradjon véges-végtelen? ...

Ugyanez a szociális lázongással kevert

Az ég magas! - míg a sóhaj felér,
Esővé lesz, s az is, ha földre hull,

istenhit sűrítődik epigrammatíkusan is:

A nyomorúság szenvedésitől

Csak a dúsak termése g'azdagul.

A megváltóról szóló mélyértelmű versébe is szocíálís panasz vegyül:

Szél hordta el földünkről szent tanát,
Az ístenember mennybe visszatért;
Az úr csak úr, a rab csak rab maradt,
S a régiért új szenvedést cserélt.

Ha éhesen kívánja szent jogát,
Megváltójához küldik menten őt,

Közöttünk csak a véres kereszt maradt
Ijeszteni a jogkövetelőt.
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Együ tt könyörgjük I st ennek kegyét,
És szíveinkben ha erős a hit:
Ta lá n megszán m ég és szent szellem e
Leszáll közén k s a közoltár fe lett,

H a szíí.n k őszinte volt, azt dörgi le:
" Örü l j ! nem késő nyújtasz m ég k ezet !"

Am az is érdekes , hogy Madác h, az als ósztregovai boldogtalanul gazdag földes
úr hogyan képzeli ennek az általa nemcsak éles szemmel meglátott, hanem nagyon
is átszenvedet t szocíálís feszültségnek a feloldását. Nyújtsunk kezet! - hirdeti
egyik késői verse:

Oh vár ura, óh gunyhó em bere !
K eser veinkben hol lelünk v ig aszt ?
~Iindkettőnknek csak a hegy i st ene
Bár ér demetlenü l nyúj t hat ja azt .
1m egy hit, egy re mény t er je szt i szét
Hát mindkettőnk fe let t v édszá rnyait,

Nyilvá nvalóan a szabadság ha rcnak az egész nemzetet lesújtó bukása után ír
ta Madách ezt a verset. És nem az ő hibája, ha saj át történ elmi osztálya nem
fogadta meg az Isten kegyére hivatkozó tan ácsot: nem nyújtotta kezét a "guny
hó emberének". De őmaga kiny új totta a kezét. S ez a kéz - minden időleges

szem élyes borúlátás ell enére - a biztató jövőbe mutat.

Valkó László : Kereszten
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,A Vigilia BESZÉLGETÉSE

Ií UNS Z E R Y GY ULÁVAL

Az emberi sors kiszámíthatatlans ág ának következménye, hogy a z a lá bb közölt
"Vigi lia besz élget ésv-nek voltaképpen már a Dokumentum rov atb an lenn e a helye.
His zen a z a személy, a ki vel a beszé lgetés fo ly t, K unszery Gyula (aki lapunknak
is k ü ls ő munkatársa volt, és egyik po sztumusz írását éppen ebben a számunkban
k öz ölj ük) időközben eltávozott az élők sorából. Tudnivaló, hogy egy-egy ily en Vi
gi li a beszélgetésben, amely m inden esetben / egy-egy személyes j ellegű, de teljes
igényű bemutatkozása az interjú alanyának, na gyon sok m unka fekszik. A mag
n etofon szalagra vett első ny ers beszéigetési anyag leírva visszaker ül a beszélgető

partnerhez, akinek m ódja van azután, hogy az általa elm ondot takat árnyal ja,
finomítson rajtuk, közérthetőbbé tegye őket. Erre a m un kára ezúttal, K unszery
Gyula váratlanul bek öv etkezett h al ála m iatt , nem kerülhetett sor . í gy nem volt
más választás unk, mint a személyének tartozó kegyelettel , néhány stil á r is változ
ta tástól e lt ek in tve, az eredeti szöveget közzétenni, vállalva, hogy a z itt-ott ese tl eg
nem lesz egés zen világosan érthető, vagy netán félreérthető lesz. Úgy érezzük azonban,
hogy mindenképpen hi teles beszá molót k özlünk egy ti szta és nemes lélek hitéről

és humanitásáról.

(Ifjúkorában őt is szorongat ta a gon
do lat, rohamozta a láz, hogy tennie ke ll
valamit. Cselekedni az emberekért, még
akkor is, ha ezt rossznéven veszik tőle.

Hogy kimozdul j on az élete a helyéről .

Hogy megmoccan j on v égre k örülöt t e
minden, am err e elhala d, k ezét felemeli,
szav át hallat j a. Vállalni önm agát ön 
maga előtt . Úgy ére zt e, másk épp ' nincs
az élet ének sok hasz na . Csak tönkre
m enni. V égleg. Később aztán rájött ar
ra, csak annyit . lehet tenn i a világért,
amennyit a világ eng ed, hogy tegyünk
érte. )
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- Egy - talá n ki ábrándít ó - vallomás
sal kell kezdenem : én nem vagyok kato li
kus író, vagy hogy k issé eny h ítsem a ri deg
megfogalmazást : n em csak katolikus író.
Emberré születés em és magyarra anya
kö nyv eztet esem után csak hat héttel ke
re szteltek katolikussá, m égp edi g úgy, hogy
a kereszt anyám történ etesen - evang éli 
kus volt.

Ennyiben és ilyen sorrend iséggel va
gyo k katolikus, no meg katolikus nevel 
tetés em következtéb en. Egy éb ként : euró
pai m agyar írónak érzem m agamat, az
eur ópals ág ba pe rsze megint csak bele
érezve a katolic izmust is , t ágabb értelem 
ben a kereszténységet , m elyet a m agyar
ság, Európa s az em beriség tö r ténetében
mi ndmái g elevenen ható, történ elmet for 
máló erőforrásnak érzék.

- Mi volt az oka, hogy Ön éppen
1938-ban vállalt közéle ti szer epet? Mi
ér t innen ere d ez teti k jelentős pub li cisz
t ikai tev ékenys éget a Magyar Nemze t és
a Ma i Nap hasábjain ?

- Ifjúként költőnek in d ulvá n s az
é rvé nyesülés ú t ját keresv én , végül is
Bodo r Aladár , a Magyarsá g círnű legi
t im ista na pilap irodalmi rovatvezetője

lett a Kolumbuszom, ő kö zölte első

n yomtatá sb an m egjelent vers em et 1926
májusában. Ilyenformá n ezzel a lappal
alakult k i szo rosabb nex us om, személ y



szerint Pethő Sándor, Hegedüs Gyula,
Lendvai István, Bodor Aladár, Katona
Jenő szerkesztőségi csoportjával. 1938
ban a lap kiadó-tulajdonosa, Virtsologi
Rupprecht Olivér - nyilván az Ansch
luss hatására - 180 fokos hirtelen for
dulattal szélső "jobbra át"-ot csinált,
lapját a nyilas eszmék bajvívóinak ren
delkezésére bocsájtotta. Az említett cso
port, Pethő Sándor vezérletével, ekkor
kivált a Magyarság kötelékéből és Ma
gyar Nemzet címmel új lapot indított
Hitler-ellenes irányzattal, minthogy a
német imperializmust a magyarságra
nézve végzetesnek tartották. En, külső

munkatársként természetesen követtem
őket, bár akkor még politikával nem
foglalkoztam, de ösztönösen irtóztam
mindenfajta diktatúrától. Ez a lapala
pítás utolsó kísérlet volt a nagyon is
akuttá vált német veszély elhárítására.
Egy kis elfogulatlan tisztánlátással nem
volt nehéz felismerni, hogy a hitleri
fajelmélet, amennyire kedvez a német im
perialista törekvéseknek, annyira vég
veszéllyel fenyegeti a faj ilag, etnikai
lag nem egységes magyarságót. Nyil
vánvaló volt, hogyacsalétekül odado
bott zsidókérdés megoldásánál nincs
megállás, ennek kapcsán felvetődik

majd a sváb-kérdés, a "törzsökösök" és
"jött-m,agyarok" kérdése stb., s mindez
a magyarság teljes atomizálásához ve
zetne.

Ez a felismerés avatott engem is
meglehetősen elefántcsonttornyos szép
Íróból publicistává, ábrándos poétából
harcossá. A saját magyarságomat is
védenem kellett, hiszen én sem vagyok
"törzsökös". Más, személyes oka is volt,
hogy intenzívebben belekapcsolódtam az
újságirásba. Menekülési vágy az állami
tanári szolgálattól, különösen amióta sa
ját bőrömön tapasztaltam, hogy a ma
gyar államban is fasisztikus diktatori
kus, szellemi szabadságellenes erők kez
denek érvényesülni. Sommásan: hogy
eppenl938-ban léptem a közélet po
rondjára, annak fő oka az volt, hogy

.ez az esztendő volt a "Iam proximus
ardet Ucalegon", az Anschluss eszten-
deje.

Mi indította 1942:..ben a "Magyar
írók bűnperei" megírására?

A Magyar irók bűnperei megírá
sára annak idején egy személyes sére
lem indított. 1936-ban egy versem je
lent meg a Színházi Életben, amelyben
a magyar tanári sorsot enyhén szati
rikusan ábrázoltam. Ezért fegyelmi vizs
gálat indult ellenem, melynek ered
ményeként az előkelő városligeti gimná
ziumból áthelyeztek a periferiális kő-

bányai iskolába. Ugyanakkar egy csomó
bírósági eljárás is indult jóval nevesebb
írók ellen különböző szellemellenes 
nemzetgyalázásí, vallásgyalázásí, a fenn
álló társadalmi rend ellen ízgatási 
jogcímeken. Mindez mélyen sértette a
szellem szabadsága iránti rajongó ér
zületemet. A téma tehát adva volt, a
megfelelő lelkiállapot is. Következett
az újonnan alakult Auróra kiadóválla
lat felkérése egy négyíves tanulmány
megírására. Témám az ő tetszésüket is
megnyerte. Csak menet közben jöttem
rá, milyen nagy fába vágtam a fej
szémet, mert - némi túlzással - az
egész magyar irodalomtörténet nem más,
mint a szellem üldözésének története,
alig akadt jelentősebb, de még kevés
bé jelentős író is, akinek nem volt ré
sze több-kevesebb üldöztetésben. A fen
ti ok miatt szűkre szabott terjedelmú
tanulmányom csak elnagyolt, vázlatos
lehetett.

- Mi vonzotta a költészethez? Ho
gyan értékeli ma versesköteteit (Vegyé
tek és igyátok, 1932; Magamtól Istenig,
1937; Fanyar mosoly, 1948; A napot tük
röző üvegcserép, 1965), ha irodalomkri
tíkailag kellene véleményt alkotnia ró
luk? Vajon illett-e egyikre-másikra
Illyés Gyulának a katolikus költészet
ről írott elmarasztaló bírálata?

- Az elmondottakból kitűnik, hogy
én nem újságíróból váltam költővé,
hanem megfordítva, költőből lettem új
ságíróvá. Mi vonzott a költészethez? A
költészet maga. Arra soha nem gondol
tam, hogy programosan valami újat
mondjak a verseimmel, legfeljebb arra,
hogy másként. Nincsen privát ars po
eticám, nem voltak manifesztációim,
memorandumaim. Csak akkor írtam ver
set, ha az ihlet állapotában ez könnyen
ment. Nem szeretem az izzadságszagú
verseket, soha nem erőltettem a vers
írást. Régebbi s újabb versköteteimet
értékelni nem az én hivatásom, már
csak azért sem, mert én elfogult va
gyok irántuk, mint a szülő gyermekei
iránt. Illyés Gyulának a katolikus költé
szetról alkotott elmarasztaló véleménye
azért nem illik korábbi köteteimre, mert
azok nem kifejezetten katolikus vers
kötetek, nem is túlnyomó bennük a val
lásos ihletésű vers. Egyébként úgy em
lékszem, Illyés nem általában a kato
likus költészetet marasztalta el, hanem
speciálisan csak a magyar katolikus köl
tészetet. S ebben van is némi igazsága.
Nálunk tulajdonképpen nem is beszél
hetünk katolikus, hanem legfeljebb csak
klerikális irodalomról, mert a feudális
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papság túltengő hierarchikus hatalma 
s ugyanakkor szűkmarkúsága - minden
egészségesebb kezdeményezést eleve el
fojtott. Jelenleg pedig a katolikus iro
dalom évtizedeken át gettóba szorult,
szinte kikapcsolódott a. nemzeti iroda
lom áramköréből. Mindez azonban nem
szorítható be egy rövid válasz kereté
be, terjedelmes tanulmányt érdemel
ne. Félő azonban, hogy egy ilyen tanul
mány sehol meg nem jelenhetne. Leg
utolsó verseskönyvemet (A napot tükrö
ző üvegcserép) már merném katolikus
könyvnek nevezni.

(Rónay György így ír róla legutolsó
kötetének megjelenése alkalmával: "An
nak a bizonyos zsurnaliszta Urának a
hagyományait folytatja, amelynek jó
ideig nagy keletie volt, s amelynek a
lényege költői formában, versben szólni
hozzá a napi aktualitáshoz, megmutat
ni abban a költészet lehetőségét; de
mert ez a mindennapiban rejlő ,költé
szet' kézenfekvő és banális, a költő a
maga napi aktualitáshoz fűződő köl
tői-erkölcsi mondandóját nyomban kissé
el is ironizálja - mondandóját épp
úgy, mint a banalitás, de érvényes és
igaz banalitás ,mondóját', azaz önma
gát, a költő t s a költő szerepét. És ha e
múfaj Heltai Jenőnél régebbi képvise
lőit keressük: ilyeneket is bőven talá
lunk; gondolhatunk például Kozma An
dorra, akinek költői művében aligha
nem épp ez a lírai zsurnalizmus maradt
meg a legfrissebben, annak ellenére,
hogy azaz aktualitás, amelyhez ezek
a gyors kézzel és nagy rímkészséggel
rótt versei kapcsolódtak, már réges
régen II múlté.

S hogy Kunszery Gyulának ebben a
nemben is vannak variációs lehetősé

gei, és hogy milyen variációs lehetősé

gei vannak, milyen ízeket keverhet, mi
lyen utalásokkal játszhat, milyen rím
és gondolat-közhelyek tudatos egybe
csendítésével kelthet ötletes költői ha
tásokat, mintegy ódát, filológiát, újság
írást és őszinte lírát vegyítve, arra jó
példa többek között "A napot tükröző

üvegcserép" egyik legélvezetesebb da
rabja, a "Tihanyi krónika" - mely
egyébként már címével is tudatosan utal
erre a ,modern idők krónikása', ,újság
írás Tinódija' Kozmáig, Bartók Lajosig
visszamenő hagyományára,")

- Ön írta Farkas Ferenc kísoperájá
nak, A bűvös szekrénynek verseit (1942)
és Krúdy Gyula novellája nyomán Az
arany meg az asszony című operaszö
vegkönyvet (1943) Kenessey Jenő szá-
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mára, Hogyan fogadta annak idején az
operaházi bemutatókat?

- Mindkét műnek óriási sikere volt.
Számomra talán A bűvös szekrény a
kedvesebb, mert többet követelt tőlem.

Librettója, meg kell mondanom, nem
katolikus szellemű mű, ha úgy tetszik:
mohamedán, mert meséje az Ezeregy
éjszakából van merítve. Nem vagyok
nagy zeneértő, de nekem Farkas Ferenc
zenéje nagyon tetszett; az előadással is
a legteljesebb mértékben meg voltam
elégedve: Nádasdy Kálmán rendező,

Oláh Gusztáv díszlettervező, Orosz Jú
lia, Maleczky, Koréh, Rösler Endre éne
kesek neve már előre zálogai voltak a
kirobbanó sikernek. Kár, hogy újabban
- rejtélyes okok miatt - nem játsszák
(Mint ahogy az is rejtélyes, miért nincs
a nevem feltüntetve Az arany meg az
asszony című Kenessey-opera mellett az
1965-ös kiadású Zenei Lexikonban.)

,- Mit írna meg szívesen a még hát
ralévő idejében?

- 1964-ben jelent meg A magyar szo
nett kezdetei című könyvem, az Iroda
lomtörténet közzetette a Hímty-versek
születéséről írott tanulmányomat. Ezeket
tudósításnak. irodalmi detektívmunká
nak szántam a hazai literatúra múlt já
ból. Vannak egyéb tudományos, irodal
mi témáirn, amelyek valószínűleg meg
érdemelnék, hogy megszüljem őket. Most
már azonban nem szeretnék semmit sem
írni. Kifáradtarn. Legfeljebb eddig fel
halmozott értékeimet szerétném kötetek
formájában kimenteni a napilapok és
folyóiratok kriptájából. Kitelnék belő

lük legalább két kötetnyi tanulmány,
ugyanannyi publicisztika, egy-egy vas
kos vers- vagy novellás kötet. (A har
mineas években az Új Idők, majd a
Nyugat novellapályázatán is a díjazot
tak közott szerepeltem.) S persze, a
mernoárjaím sem lennének érdektele
nek. Nem sok remény van erre. 67
éves vagyok. A hátralévő időmből se
nagyon futná. De hát: habent sua fata
libelli.

(A Magyar Nemzetben és a Mai Nap
ban vezetett rovatai - Korszet-ű jegy
zetek, Szellemi honvédelem - és cik
kei, tanulmányai - 1938-ban a NyHas
kereszténuséa, 1942-ben a Diktatúra, zsi
dókérdés és szocializmus - kihívták a
jobboldali sajtó dühét. "Zsidó bértoll
noknak" nevezték, mert felemelte sza
vát "zsidó származású honfitársainak"
üldöztetése ellen. A Harc című fasisz
ta ~ap a "merényletre készülő judeo
plutokrata saj'tólovagok" közé sorolta,
akiknek "nincs hely,e a nemzet kebe-



lén", és megtorlással fenyegetett. A fel-
. szabadulás előtt Kunszery Gyula utolsó
cikke 1943-ban jelent meg, egyszerű

színházi beszámoló volt a Mai Nap ha
sá.bjain: "Mózes, Papp Károly színmú
ve a Goldmark-teremben".)

- Mi késztette erre a határozott ál
lástoglalásra? Mivel indokolja elszánt
ságát olyan körülmények között, ami
kor nagyon sokan hallgattak és leg
jobb esetben is csak közömbösen rea
gáltak a tényekre?

- Keresztény meggyőződés-emenkívül
magyar becsületem és általános huma
nitásom is arra késztetett, hogy az ül
dözöttek mellé álljak. Hihetetlenül sokat
nem tudtam segíteni, sőt végső ered
ményben: semmit. Hiszen mire a konk
rét segítésre kerülhetett volna sor, ad
digra én már szinte éppoly üldözött
voltam, mint az - üldözöttek. De hát
Adyval együtt vallottam, hogy embernek
kell lenni az embertelenségben. magyar
nak az űzött magyarságban ...

(A felszabadulás után ismét a Magyar
Nemzet munkatársa, 1947-ben a Balogh
páter vezette Katolikus Néppárt listá
ján országgyűlési képviselőnek választ-

.ják. Mandátumáról nemsokára lemond,
majd visszatér la tanári pályára: magyart
tanit egy pesterzsébeti általános iskolá
ban. 1955-ben elbocsátják állásából, mert
"nem tud fegyelmezni", "órái rendkí
vül magas színvonalúak, előadásai ne
hezen követhetők". Ez volt a "hivata
los" megokolás, a "valódi" okról tanár
társai világosították föl: - Ha nem írsz
többet az Új Emberbe, maradhatsz ...
Ettől fogva az Új Ember belső munka
társa nyugalomba vonulásáig. 1957-ben
visszahívják a tanári katedrára, de ő

már nem érez elég erőt magában a
folytatáshoz. A hatvanas évek elejétől

kezdve rendszeresen találkozunk a ne
t,ével szinte valamennyi fővárosi napi
és hetilapban. Jellegzetes K. Gy. mo
nogramja legtöbbet a Magyar Nemzet,

,a Magyar Hírlap, az Élet és Irodalom
és az Élet és Tudomány hasáb jain je
lenik meg.)

- Az Ön nevével manapság az egész
magyar sajtóban találkozni lehet. Mond
ja, Gyula bácsi, nem erre vágyott mín
dig? Nem ezt nevezte valamikor "öku
.mentkus újságírásnak" ?

- Hogy gyakorlatilag úgyszólván min
denfelé írok, ezt ma nem nevezném
."ökumenista újságírásnak", mert ez irá
nyú tevékenységemben nincs semmiféle
hitterjesztő vagy .hitvalló mozzanat. Leg-

feljebbnegatíve: olyat nem írok, ami
vallásos meggyőződésemmel ellenkezik:
De ilyet nem is kívánnak, tőlem. A je
lenségnek egyébként van egy gazdasági
alépítménye és egy szellemi felépítmé
nye. Alépítmény: az egyre kevesebbet
érő nyugdíj kiegészítése. A felépítmény
kissé bonyolultabb. Én azelőtt is sokfelé
írogattam: konstruktív és "destruktív"
lapokba, a katolikus lapok mellett (tisz
tára barátságból. honorálás nélkül) a
Magyar Protestánsok Lapjába is, a pol
gári Új Időkbe, a progresszív Nyugat
ba. De akkor ez azt akarta jelenteni,
hogy senkihez sem tartozom. Most meg
fordítva, ma szerétnék mindenkié len
ni. József Attilát - méltatlanul idézve:
szeretném egész nemzetemet taní-tani
- középiskolás fokon.

- Sokak szerint Ön egyike az utolsó
magyar polihisztoroknak. Honnan ez a
minden iránt való fáradhatatlan érdek
lődés?

- Ez túlzás, a polihisztorok kora már
régen lejárt. Ha úgy tűnik fel, hogy
az átlagosnál szélesebb körű és gazda
gabb a tudásom, annak titka a követ
kező. Míndvégíg jeles tanulúja voltam
egy kitűnő középiskolának, a budai ér
seki katolikus főgimnáziumnak. Akkor
még valóban általános műveltséget nyúj
tott a középískola, Ma már más a hely
zet. Az általános iskolák színvonala 
éppen az általános tankötelezettség miatt
- meglehetősen alacsony. A középíako
lák pedig egyre inkább szakosodnak.
Ez, sajnos, szükségszerűség. Aztán, hogy
folytassam a titok feltárását: az egyete
men főszaktárgyaímból - magyar iro
dalomból, nyelvészetből, esztétikából 
"summa cum laude" doktoráltam. Sokat
olvastam. Magamnak is van egy több
ezer kötetes könyvtáram. Hogy szám sze
rint pontosan mennyi, nem. tudom. Nincs
időm, sem energiám lajstromozní. Meg
aztán valahogyan tapadnak hozzám a
könyvek. A memóriám is elég jó (ma
már persze gyöngülőben), De nem is
annyira a tudásanyag a fontos, hanem
az a képesség, hogy az ember tudja.
mit hol kell keresni.

Hogy honnan a minden iránt való
érdeklődés? Nem tudom. Adottság. De
azt is be kell vallanom, hogy az exten
zitás az intenzitás rovására megy.

(Ö megértette, mi a szenvedés. Rel
fedte a titkát, amikor tíz éven át béna
feleségét ápolta, etette, vigasztalta 
zokszó és panasz nélkül. A leglényegé
hez férkőzött közel, amikor a fiáért ag
gódott, hogy értelme feltisztuljon és
feltámadjon benne a vílág.-Ö tudja, mi
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a szenvedés: ami nemcsak a betegség
szenvedése, nem a szükségszerű rossz,
nem is a kikerülhetetlen fátum, hanem
szerves része a létnek, egyik tényezője

a lét dialektikájának, s éppen abban van
a titka, hogy önmaga legyőzésére kész
tet.)

- Sohasem zúgolódott a szenvedései
miatt? Nem érezte, hogy ez vagy az a
fájdalom már elviselhetetlen és könyör
telen? Szokott panaszkodni az Istennek
embertársaira?

- Zúgolódni nem szoktam. Panasz
kodni sem szoktam az Istennek az em
berek miatt. Sőt, némi blaszfémiával azt
mondhatnám, ha az Isten panaszkodik
nekem az emberek miatt, még én ví
gasztalom, hogy nem is olyan rosszak,
mint onnan felülről látszik.

Hogyan tudom hitemet összeegyeztet
ni a világgal? A világgal, amely nem
szűnik meg tagadni Istent? Istenesnek
kell lenni az Isten-nélküliségben. Ez nem
érdem, ez az egyéniség kategorikus im
perativusza. így tudom hitemet össze
egyeztetni a világgal. Nem kevés nehéz
séget okozott nekem, hogy a katoliku
sok nem míndig viselkedtek katolikusok
médjára. Igaz, hogy ugyanazok részé
ről nemcsak hálátlansággal, hanem hálá
val is találkoztam. S végső soron azért
tudok megbocsátani minden ellenségem
nek, mert ártalmukból végül is mindig
jó származott, ezt forint értékben is ki
tudnám fejezni. Meg aztán a nagyobb
bajok idején nemegyszer találkoztam
megható emberi segítőkészséggel, s ez
segített megőrizni hitemet - az ember
ben is. Egyébként a legnagyobb, legke
serűbb csalódást az okozta életemben,
amikor azt kellett tapasztalnom - akár
a hazafiság, akár a vallás vonalán -,
hogy az eszmékből, amelyekért én lel
kesülten áldozatot hoztam és kockáza
tot vállaltam, egyesek nagyon is dúsan
kamatozó tőkét tudtak kovácsolni - a
saját hasznukra.

De Béla öcsém, egyvalamiről megf'e
ledkeztél! Különös módon nem kérdez
ted eddig. Hogyan bírtam elviselni az
életet, ami annyi nehézséget és kínt
tartogatott számomra? Hogyan? Az Is
ten lehető legnagyobb ajándékának se
gítségéveí : humorérzékkel. Én humoris
ta is vagyok, mégpedig nem utolsósor
ban és nem az utolsók közül való. So
kan ezt szememre is hányták, összeté
vesztvén a humort a komolytalansággal,
De én ezzel sem törődtem, éppen mert
a humort rendkívül nagy értéknek tar
tom, s nem vagyok hajlandó nagyképű

ségből, komolykodásból, hamis tekin-
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tély-tartásból véka alá rejteni ezt az ér
tékes isteni ajándékot. Egyébként 
míg erre hely és lehetőség volt - az
Új Ember hasábjain is én képviseltem
a humort. És nemcsak a hasábokon.
hanem a szerkesztőség belső életében
is, a farsangi rendezvényeken, s egyéb
alkalmakkor is, például névnapi csasz
tuskák írásával.

("Inkább elviselnénk ártalmatlan ver
seit, mint borzasztó szenvedélyét, amely
lyel mindenáron szellemes kiván len
ni . . ." - írja a Haladás 1948-ban. Ez
la csípős megjegyzés csak újabb alkal
mat adott a humorizálásra. Kunszery
Gyula önmagát sem kímélte, ha jó mu
latság tárgya lehetett, s másokkal együtt
kr:caghatott - saját baklövésein vagy
dtlettáns költői mutatványain. Epigram
mái, élcei közmondásosak voltak a ko
alíciós időkben, a politikusok az ő tré
fáin, szójátékain derültek, s már-már
úgy látszott, egy pesti vicclap szerkesz
téséoei .is meabizzák. A Haladás idézett
glosszája azonban vészjóslóan folytatta:
"A világért sem kívánjuk, hogy elné
muljon, sőt azt szeretnénk, ha írna. Leg
boldogabbak akkor lennénk, ha szelle
mesen írna ... Ezért aggódunk. Mert úgy
érezziik, hogy Kunszery a humor utáni
vágyakozást is elrontja kétségbeejtő hu
morával.")

- Miért vállalta annak idején a ka
tolikus újságíró hivatását, s miért tar
tott ki mellette míndvégig?

- A katolikus sajtóval való kapcso
latom - párhuzamosan egyéb irányú
működésemmel - szinte egyidős írói
pályafutásom megindulásával. Verseim,
novelláim jelentek meg az Életben, ri
portjaim a Központi Sajtóvállalat lap
jaiban és a Képes Krónikában, tanul
mányaim a Katolikus Szemlében, Ma
gyar Kultúrában, Korunk Szavában, Je
lenkorban. Kapcsolataim csak akkor la
zultak meg, amikor minden időmet és
energíámat lekötötte a Magyar Nemzet,
a Mai Nap és a Független Magyaror
szág hasábjain kifejtett intranzigens an
tifasiszta publicisztika. A felszabadulás
után aztán felelevenedtek a régi kapcso
latok. Alighogy megindult az Új Em
ber, a vezetők megbízásából [elentke
zett nálam Kézai Béla, régi bölcsész
kollégám, a Magyar Nemzet szerkesztő

ségében és felkért cikkek írására. Erre
azonnal vállalkoztam, hiszen mindig el
ismertem a katolicizmusnak nemzet
fenntartó s európai értelemben vett tör
_ténelmet formáló erejét és értékét. Er
re akkoriban nagyon is szüksége volt a



nemzetnek, a katolicizmusnak viszont
szüksége volt kipróbált bajvívókra, fő

ként olyanokra, akik nem kompromit
tálódtak semmiféle jobboldalísággal.

Ilyen szempontból én ideális dolgozó
társnak ígérkeztem és - azt hiszem 
bizonyultam. Hogy ez sohasem, és akkor
különösen nem volt körtnyű hivatás?
Hát Istenem! Nem volt könnyű hiva
tás az sem: egy elbódított kövélemény
nyel szemben síkraszállni, az üldözött
zsidóság védelmében, akikhez pedig nem
fűzött semmiféle személyes kapcsolat.
Mennyivel inkább kellett tehát köteles
ségemnek éreznem, hogy a szorongatott
egyház mellé álljak, amely mégiscsak
- az én egyházam.

S meg kell itt tárgyilagosan állapí
tanom, hogy küzdelmeim során tanúja
és részese voltam az emberség, a segítő

tisztesség számos megnyilatkozásának.
Amikor éppen "klerikális reakcióssá
gom" miatt elvesztettem főmunkatársí

állásomat a Magyar Nemzetnél, sőt ké
sőbb tanári állásomat is, az Új Em
ber vállalata nem bizonyult részvét
lennek, s ha szerény (egyeseknél jó
val szerényebb) keretek között is, de
egzisztenciámat biztosította.

(Az emberi, a sz,emélyesen gyakorolt
ha.talom, a "védett" pozíció, melyet ösz
szeköttetések bástyázThak körül s melyet
minden kritikával szemben ellenállóvá
tesz az intézményes sérthetet~enség ol
tóanyaga - egész életében irritálta. An
nak a jó szándékú pesti kispolgárnak a
tula.jdonságait hordozta, aki csak végve
szélyben, két szélsőség között tudott biz
tonságQsan eligazodni és tudatosan vá
lasztanI. Többértelmű helyzetekben, bo
nyolultabb időkben, amikor a frontok
nem metsző éLességgel fordultak egy
másnak, hanem konszolidált áttételek
útján, ide-oda sodródott, téblábolt és
kiszolgáltatottnak érezte magát. A po
zíció közelében mindig törpének látszott;
sohasem vette észre, honnan érheti
újabb sérülés, ki tartogat számára gán-

. csot, miért piszkálják fel hiúságát vagy
haragjáThak hamvadó tüzét. Bántotta,
hogy ha valaki kevés tudással, folto
zott becsüLettel és vékonyka emberség
gel vált alkalmassá a vezetésre. Talán
azé1't is, mert örökké csak "vezetett"
volt. Ösztönös ellenszenve mindenfajta
személyi dicsfény, elöljárói tekintély
iránt, nem könnyítette meg a sorsát:
ember, idő s történelem igazságosztásá
ra, végső felmentésére vár a jelleme.)

- Gyula bácsi az Új Embertől ment
nyugdíjba. Hogyan gondol vissza utolsó

munkahelyére és kollégáira, akik ma
tisztelettel és megbecsüléssel veszik kö
rül?

- Nyugdíjamban 26 tanári szolgálatí
év is van, és csak 11 tisztán újságírói.
Mert éveken át párhuzamosan működ

tem. Hatvanadik életévemet betöltvén
azért VOnultam nyugdíjba, mert - mint
már jeleztem is - a teljes szellemi sza
badság híve vagyok, és világéletemben a
függetlenségre áhítoztam, amit a nyug
díj, ha szerény keretek között is, de le
hetővé tett. . . Egykori kollégáímra
egyébként a legnagyobb szerétettel gon
dolok vissza. Ezt kifejezésre is juttattam
egy levélben, melyet az Új Ember 25
éves jubileuma alkalmából írtam.

(Ott láttam legtöbbször, a ferencesek
templomában. A főoltárhoz közel, a be
világítatlan, majdnem fekete szentély
előtt ült, ahol csak az örökmécs kis pi
ros parázsa ad némi fényt. Nem misére
jött ide, inkább meditálni, felfrissülni,
vigasztalódni. Amikor nagy-nagy csönd
honolt a padsorokban, azt szerette. Igy
önmagába burkolózva hallgatta Isten
hangját önnön belső hangjának faláról
visszazengeni. Az örökmécs pedig a sze
me tükrében lüktetett, mint a nyílt seb,
mely már átvérezte a kötést is,)

- Ön mindíg szelíd és következetes.
híve volt az ökumenizmusnak, amelynek
nem lehet egymás megtérítése a célja,
hanem inkább az, hogy segítsen a vi
lágot barátságosabbá varázsolni.

- Az egyházaknak ki kell mozdulní
uk arról a - kissé szemforgató - ké
nyelmes álláspontról, hogy az ő hivatá
suk egyedül a lelkek üdvözítése. (A ma
gas klérus ugyanakkor, mint az egymást
követő kizsákmányoló rendszereknek
nemcsak tolerálója, hanem támogatója és
haszonélvezője is, dúsan gondoskodott.
a saját testi üdvösségéről. Éhező pap
ról nem tud a világkróníka, legfeljebb
úgy, hogy az illető önszántából aszkett
kusan böjtőlt.)

Az ökumenizmus lényegét szerintem
ebbe a [elszóba lehetne sűríteni: "Föl
dünk istenhivői, egyesüljetek!" Persze,
nem valamiféle keresztes hadjáratra a
hitetlenek ellen. A keresztes hadjáratok
már a maguk korában is az emberi
őrültségek :közé tartoztak. Egyesülés, de
nem valakik ellen, hanem valakikért.
Az emberekért, az emberiség égető prob
lémáinak - a béke, nyomor, éhínség,
szennyeződés, betegségek stb. - meg
oldására. Esetleg összefogva a jó szándé
kú hitetlenekkel, vagy nemes verseny
ben velük. Szóval: arccal az ember felé!
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Ami nem jelenti azt, hogy hátat fordí
tunk Istennek. Istennek különben sem
lehet hátat fordítani; olyan mint a
négyzetes hadrend, mindenünnen szem
benéz velünk: az ember felől is.

(Azt mondják, egy kora tavaszi napon,
.séta közben, a Körtér tájékán érte a be
tegség első rohama. Lerántotta a földre
és az arcába vágott. De még kéznél
volt egy angyal, és fölemelte. O azt hit
.te, elcsúszott, megbicsaklott a lába. Csak
másnap jelentkeztek nála mozgási és
gondolkodási zavarok.

Otthon letektették. Harmadnapra ép
pen csak kikelt az ágyból. Elindulta
.szobában. Megállt az ágy végénél, szá
ja önfeledt mosolyra húzódott, mint aki
már a teljes felismerés birtokában van.
Kezét kiterjesztette, lábát megpróbálta
lassan előrelendíteni,de nem ment. Meg-

KESZTHELYI REZSŐ VERSEI

tántorodott, elesett. Már csak leheletei
voltak hátra:

- Csak a fiam túlélje ...
- Uramisten . . .

*
Egy kor'a tavaszi napon jött érte a

halál, hogy más világokba vigye örök
lakónak.

Hátramaradt a verse. Az utolsó üze
net, a búcsú.

S ha már a Sors mindent
összetépett,

ha jönnének: bűn, betegség, átok,
mégis hiszem a Jót és a Szépet,
s halálban is új életet látok!

A vers címe: Tavasszal.'

HEGYI BÉLA

If tárgyak kÖ!:lötti

a hóhullás beszakítja
az erek falát és ellobban
a gyengeség levegője

hiszen a föld angyalai
elborítják a csontot
s a nagy vérrögök hiába
hallják a repülés éjszakáit

ám a tüdő öröm még ilyenkor
.á szájba betör a tér

ezernyi szép sárkány-feje
s a halál is feljön a madarakíg

azután nehéz lesz lebontani
a valóság csöndjét a holdfény
gólyáiról és befedni a kő

minduntalan fogyó szívét

s ami különbség nem égbolt
és nem hang de megfordul
a hajnal mikor távozik

If C 8 i g a 821 Ü l e t é 8 e

·474

gyözi-e homokkal
a sivatag hogy mutasson
még valami pusztulást
a földben és a semmiben

nem az örökkévalóban
porlad a szív
hanem önmaga bíborában
és izomzatában

egyetlen szál virágban
jelenik meg a hatalom
szépsége és közönye
hOgy ragyogjon

ami élet nélkül is
kikerülhetetlen

és letöri a végtelen
alakzatait az anyag

történetét
a mindennélkülire született
valóság árnyékát
mely elhagyja az egeken túlit

mégis: hangozzék el ami van
érezze hogy ezáltal
áll fenn a csillag
és alul la tenger

legyen az elfelejtett
tény éjszakája és világossága
a mászás mindenkor
legelső ezüstje



HÓDÍTÁS ÉS AJÁNDÉK

Mesék és mítoszok sora dokumen
tálja azt az ősi, gyanakvó sejtést, hogy
az emberi vágyak egymást és önmagu
kat cáfolják, és már csak ezért is ki
elégíthetetlenek. A három kívánságról
szóló példázatokat továbbfeszítve el le
het képzelni, hogy valamely földöntúli
hatalmasság szerződést ajánl: minden
valóra válik, amit csak akarsz, de olyan
áron, hogy aztán nem is történik veled
semmi más, csak amit magad kívánsz
magadnak. Sétára indulsz, aggódva kém
leled az eget: eső fenyeget. Eserriyőt

kívánnál éppen, amikor eszedbe jut:
sokkal egyszerűbb, ha azt kívánod, ne
essék. Első pillanatban kapva kapnánk
egy ilyen lehetőségen. Ha jobban meg
gondoljuk, be kell látnunk, hogy ez az
alku a pokolba vezet. Az erdő, amely
ben csak az általunk előre programra
tűzött vadak, tisztások, források és út
vesztők fogadnak, nem erdő többé; a
vándor előbb-utóbb hanyatt vágja magát
benne: jöjjön akármi, de végre történ
jék valami más is, mint amit én akarok.

Szó se róla: örülünk mi annak, ha
·egy-egy óhajtásunk teljesül. Igazi nagy
örömet azonban többnyire olyankor ér
zünk, ha valami olyasmi történt ve
lünk, "amire gondolni sem mertünk
volna", ami legmerészebb álmaink ha
tárán is túl esik. Méretei miatt? Talán
egyszeruen csak azért, mert kiemel min
ket önmagunkból, saját program-kitűző

tudatunk, várakozásaink, törekvéseink
erőteréből.

Mondják, hogy az űrhajósok némi gya
korlás, ismerkedés után egészen jól ét
zik magukat a súlytalanság állapotában.
Szellemi-személyes értelemben emberte
len a súlytalanságnak ez a helyzete.
Már mindent merek - jajdul föl Jó

~sef Attila -, de nincs értelme semmi
nek sem." Meglepetésekre van szüksé
günk, a véletlen ajándékaira, kellemet
lenre is inkább, mint semmilyenre. Erő
teret, adottságokat, ellenállást igénylünk,
.amely olykor nyomaszt, börtönként vesz

körül, de amikor legjobban ránkneheze
dík, akkor provokál a legnagyobb bra
vúrra: önmagunk meghaladására. A köl
tő Zrínyi szava: "Provocálom a fátu
mot", fordítva is igaz: mi lenne belő

lünk a fátum provokációi nélkül?
Van-e egyáltalán értelme annak, hogy

egyfelől véletlen ajándékokról. másfe
lől csapásokról beszéljünk? Inkább egye
nest Szent Pál mondataihoz vezet a
gondolatmenetünk, amelyekben azt álla
pítja meg, hogy "az Istent szeretőknek

minden javukra válik". Claudel a hi-:
vatásról írta, hogy az "félig ajándék, fé
lig hódítás". Nem érvényes-e ez a tétel,
mindenre, ami csak igazán fontos és
értékes az életünkben? S az ajándék
meg a hódítás nem kapcsolódik-e egy
máshoz sokkal szorosabban, mint általá
ban gondolni szoktuk?

Jézus arra tanított, hogy tegezzük.
hogy Atyánknak szólítsuk Istent, s hogy
azt kérjük tőle naponta: "Legyen meg
a Te akaratod". O a garancíánk arra,
hogy azok a tények, amelyek körül
fognak minket, nem valami személyte
len rácsszerkezet elemei, hanem egy
szerető, személyhez hajló Gondviselés
ajándékai. Ennek a belátása néha köny
nyűnek látszik, túlságosan, már-már gya
núsan könnyűnek; máskor viszont krírní
nálisan nehéz. Igazában itt, a földön,
tapasztalati tények alapján nincs mód
ennek az alapvető jézusi állításnak sem
teljes értékű bizonyítására, sem egyér
telmű megcáfolására. Maga Jézus, ha
magyarázatot és bizonyítékot követelünk
tőle, egyszeruen a keresztre és a húsvé
ti eseményekre mutat.

Félig ajándék, félig hódítás tehát az
emberi lét. Embernek lenni annyi, mint
késznek lenni a hódításra, de ugyanak
kor késznek lenni az ajándék elfogadá
sára - s a hódolásra is. Mi Jézustól
akarjuk a tett és az elfogadás egyensú
lyának titkát megtanulni. Hogya ,Go!,!d
viselésben és a kegyelemben valo biza
kodásunk ne sekélyesedjék fatalizmussá.
S hogy a tetteket termő törekvés ki
ne oltsa bennünk a gyermeki lelket,
amely ámulni és elfogadni tud.

TÚTFALUSY 18TVAN

Mindig az az erősebb, aki össze tudja kulcsolni kezeit.

Az igaz ember az, akinek cselekedete a közjóra irányul.

Kierkegaard

475



DOKUMENTUM

Protestáns-katolikus megegyezés az
Eucharisztiáról Angliában és Franciaországban

Az Eucharisztiát a katolikus teológia gyakran nevezi "Vinculum caritatis et unttatis"
nak, vagyis a szeretet és egység kötelékének. Erre figyelmeztet Szent Pál is: "Mi ugyauís
sokan egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk" (1 Kor 10,17). Az
Eucharisztia jele, de Iétesitője is az egyház egységének, érthető tehát, hogy bizonyosan is
ten Lelkétől vezetve, a keresztény egyházak egység-törekvésejkben megegyezésre törekednek
az Eucharisztiáról szóló tanításukban. A protestáns egyházak közötti ökumenikus tárgyalá
sokban több megegyezés is született ezzel kapcsolatban, rntnt például a svájci "Leuenbergi
Megegyezés" a reformátusok és Iutheránusok közott. vagy az angliai megegyezés az angliká
nok és methodisták között. [vö. Christ in der Gegenwart 24 (1972) 92 p.]. VI, Pál pápa a Mel
bourne-i Eucharisztikus Kongresszus Nemzetközi Bizottsága előtt külön is hangsúlyozta az
Eucharisztia egységet létrehozó erejét, és a Kongresszust úgy is értékelte., mint lehetőséget

"dogmatikus és teológiai átgondolására az Eucharisztiáról szóló tanításnak" (e. i. G. 24 (1972) 90
p.), Hazai protestáns részről igen jelentős Bartha Tibor református püspök tiszteletbeli doktori
székfoglaló előadása az Evangélikus Theológiai Akadémián, metyben az Eucharisztia egyesítő

erejéről is szólott: "Az Eucharisztiát elsőrenden úgy értelmezik mint az egység sakramentu
mát. Meggyőződésem szerint a sákrarnentum krtsztológíaí, pneumatológíaí értelmezésének
előtérbe helyezése jelenthet a sákramentum titkának mélyebb megértése felé vezető úton
előrelépést. Ilyen meggyőződéssel és ilyen értelemben teszek javaslatot arra, hogyegyházaink
saját igemegértésük vonalán haladva, de mégis egymással közösségben maradva, vállalkozza
nak új, közös erőfeszítésekre az eucharisztia bibliai értelmének teljesebb feltárása érde
kében" [Theologiai Szemle, XVI. (1973) 1-2 sz. 10 p.j , A világ protestáns egyházainak véle
ményét fogalmazta meg 1972 augusztus hónapban az Egyházak Világtanácsának Központi Bi
zottsági levele az egyházakhoz: "Nagymértékben bátorít bennünket a Hit- és Egyházszerve
zet Bizottság által elért konszenzus, a keresztség és az eucharisztia kérdésében... még
sem elégedhetünk meg az eredményeklcel, ezentúl még jobban be kell vetni minden erőn

ket, hogy az evangéliumot, amelyet Isten ránk bízott, közösen fogalmazzuk meg olyan sza
vakkal, amelyeket megért a világ" [Theologiai Szemle, XV. (1972) 11-12 sz. 360 p.]. A va
tikáni Egység Titkárság pedig 1970. január 7-én kiadott Deklarációjában a következőket írja:
,.Az Egység Titkárság örömmel tekint azokra a munkálatokra, malyeket az egész világon vé
geznek. hogy elmélyítsék az egyháznak, a papi szolgálatnak és az Eucharisztiának teológiá
ját, úgy is mínt áldozatét. és úgy is mínt szentségét, a keresztények megosztottságának tör
téneti összefüggésében. :Érdeklődéssel és haszonnal veszi tudomásul a problémák megvilágí
tására és a kifejezések pontosságára tett erőfeszítéseket. Különösen örül a felekezetek kö
zöttí dialógusnak ezen tárgy felett, ilyen tárgyalások folynak mind helyi síkon, mind pedig
világviszonylatban. Reményét fejezi ki, hogy ezen tárgyalások az álláspontok közelebb hozá
sát fogják szolgální" [Acta Apostolieae Sedis LXII (1970) N. 3. 188 p.l ,

A következőkben két nagyjelentőségű dokumentumot kívánok ismertetni. Míndlcettö az
Eucharisztiáról folyó katolikus-protestáns dialógus eredménye. Természetesen a két megegye
zés még nem tekinthető a résztvevő egyházak hivatalos megegyezésének, de nem tekint
hető csupán a résztvevő teológusok magánvéleményének sem.

Az első megegyezés anglikán és katolikus tárgyalások eredménye. VIlágviszonylatban az
első protestáns-katolikus teológus bizottság konszenzusa az Eucharisztiáról. Ez az 1972. január
l-én közzétett Windsori Nyilatkozat. A második megállapodás lutheránus-református és ka-·
toJikus tanbeli megállapodás az Eucharisztiáról és az egyhazi hiva{alról. Ezt 1972 áprilisában,
illetve 1972 októberében tették közzé. Ez a franciaországi ún. Dombes-i megállapodás. Egyetlen
cikk terjedelmében iermészetesen nem foglalkozhatunk míndkét témával : az Eucharisztiáról
szóló megállapodásokkal, illetve az egyházi hivatalról (papságról) szóló Dombes-i rnegál'lapo
dással. Igy témánkat leszűkitve, az Eucharisztiáról történt Windsori és Dombes-i megállapo
dásokkal foglalkozunk. Mivel az utóbbi mind terjedelmében, mínd pontosságában felülmúlja
az angliai megegyezést, ezért ennek teljes szövegét is köztöm.

A Windsori Nyilatkozat létrejöttében nagy szerepet játszik Ramsey Canter
bury anglikán prímás-érsek látogatása 1966-ban VI. Pál pápánál. Ekkor a közös,
kommünikében anglikán és katolikus teológusokból álló bizottság létrehozását ha-
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tározta el a két egyházfő, azzal a céllal, hogy közösen igyekezzenek megfogalmaz
ni egy esetleges megállapodást az Eucharisztiáról, az egyházi hívatalokról, illetve
az anglikán papszentelés kérdéséről. E bizottságban részt vett tizenkét teológus
munkájának eredménye a Windsori Nyilatkozat. A bizottság az Eucharisztia kér
désével foglalkozott az anglikán és katolikus teológia tanítása szerint. A Nyilatko
zat szerint az 1969-ben Máltában tartott előzetes megbeszélés alapján először az
Eucharisztia kérdésével foglalkoznak, majd a papi és püspöki hivatallal, végül pe,
dig a pápa primátusának, vezető szerepének kérdésével. A Windsori Nyilatkozat
így a tervezet első pontjában elért megegyezés. A szöveget a Church Times 1971.
december 31-i száma közölte, de közzétételének időpontját 1972. január l-ben ál
lapították meg. A cím "Subsantial agreement on the doctrine the Eucharist", te
hát lényegi megegyezés az Eucharisztiáról szóló tanításban. A The Month címú
folyóirat kommentárja szerint a "lényegi" megegyezés arra is utal, hogy a kérdés
ben nem "teljes" megegyezés született (Full agreement), [The Month, 2 (1972) Feb
ruary. 38 p.] A teológiai bizottság munkáját már a tárgyalások szakaszában igen
jelentősnek mondották az angol és amerikai kommentárok. Így elismeréssel szólt
a megegyezés előkészítésérőlButler westminsteri katolikus segédpüspök [The Tab
let, 225 (1971) Sept. 18.] és Tavard amerikai teológus (La Croix, 1971 Sept 15.).
Willebrands bíboros, a Keresztény Egység Títkárság vezetője 1972 január elején,
az Uniós Imahét alkalmával rádióbeszédben emlékezett meg a Windsori megegye
zésről is. A megegyezést a katolikus és anglikán dialógus "első és jelentős ered
ményének" nevezte. Természetesen azt is hangsúlyozta, hogy még nem tekinthető

a katolikus és anglikán egyház hivatalos megegyezésének. Azt is kijelentette, hogy
mindkét egyház hivatalos vezetői gondosan tanulmányozzák a nyilatkozatot, és
így az nem csupán a résztvevő teológusok magánvéleményének tekinthető [The
Tablet, 226 (1972) jan. 29 89 p.], A vatíkáni sajtóiroda szintén foglalkozott a meg
egyezéssel. A Szentszék - e nyilatkozat szerint - érdeklődéssei és figyelemmel
tanulmányozza a szöveget, melyet alapnak tekint a további kutatásokhoz és pár
beszédekhez. A nagyjelentőségű teológiai témánál nagyra értékeli az egymáshoz
közeledő haladási tendenciát. Kiemeli, hogya bizottságban résztvevő katolikus
teológusok az egyház tanítását helyesen képviselték. Külön is elismeréssel szól
Clar/c Northampton-i katolikus segédpüspökről. aki a Bizottság helyettes elnöke
volt [C. i. G. 24 (1972) 38 p.].

A Nyilatkozattal kapcsolatban néhány bíráló megjegyzés is elhangzott. Journet
kardinális az átlényegülés, transsubstantiatic kérdésének pontosabb vizsgálatát kí
vánja· [Herder Korrespondenz, 26 (1972) Febr. 61 p.]. Dwyer bírmínghami püspök
bizonyos félreérthető pontok további tísztázását kéri. [Informations Catholiques
Internationales, 400 (1972) 31 p.].

Anglikán részről igen jelentős Ramsey canterbury érsek 1972. január 23-án
a New York-i katolikus Szent Patrik székesegyházban tartott beszéde, melyben
a windsori megegyezésről is szólott: "A teológiai párbeszédre vonatkozó remény
komoly eredményre vezetett; az első közös megállapodásra az Eucharisztiáról.
Igaz, hogy ez a közlernény nem a két egyház hivatalos nyilatkozata, de figyelem
reméltóan mutatja, hogy katolikus és anglikán teológusok hogyan tudnak meg
egyezésre jutni a legfontosabb kérdésben is. Ez reményt nyújt arra is, hogy bi
zalommal tekintsünk a bizottság munkájának következő szakasza elé is, mely
az egyházi hivatallal foglalkozik. így türelemmel és reménységgel nézünk Krísz
tus igazságában való megújulásunk elé" [The Tablet, 226 (1972) Jan. 29 94 p.].
Moorman riponi anglikán püspök pedig "A reformáció óta a legjelentősebb nyi

.1atkozatnak" mondta a katolikus és anglikán teológusok megegyezését, [Herder
Korrespondenz, 26 (1972) Febr. 60 p.].

A Megegyezés tartalmilag három fejezetre oszlik: I. Az Eucharisztia miszté
riuma. II. Az Eucharisztia és Krísztus áldozata. III. Krisztus jelenléte. A szöveg
12 pontban foglalja össze röviden tanítását. A következőkben, a pontok közül a fon
tosabbakat kíernelve, ismertetem a határozatot: 1. Az egyház történetében az
Eucharisztia elnevezésére különféle szavakat használtak. Ezek közül napjainkban
általánosan elterjedt az Eucharisztia megjelölés. Ahhoz, hogy "organikus egységet"
érjünk el az Eucharisztia kérdésében, szükséges, hogy "lényegi megegyezésre jus
sunk az Eucharisztia lényegét és célját illetőleg".

A 3. és 5. pont foglalkozik az Eucharisztiával, mint Krisztus megváltó tevé
kenységére való emlékezéssel (mernorial-anamnesis). "Az Eucharisztia egész
cselekményében, szentségí jelenléte által, a kenyér és bor által a megfeszített és
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feltámadt Úr, ígérete szerint, önmagát nyújtja népének." (3) "Isten az Eucharisz
tiát egyházának olyan eszközévé tette, mely által hirdetheti, és hatékonnyá tud
ja tenni Krisztus megváltói tettét a kereszten. Az anamnesis-fogalom, ahogyan azt
a húsvéti vacsorában Krisztus korában értették, azt jelentette, hogy a múlt egy
eseményét a, jelenben' hatékony eszközzé tegyék. Ez nyit utat számunkra, hogy vi
lágosabbanmegértsük az összefüggést Krisztus áldozata és az Eucharisztia között.
Az eucharisztikus anamnesis nem pusztán emlékezetünkbe idézése egy elmúlt ese
ménynek, vagy jelentésének, hanem hatékony kinyilvánítása Isten hatalmas tettei
nek az egyház által. Krisztus alapította az Eucharisztiát, mint anamnesis-t
(emlékezést) az általa végbevitt Istennel való kiengesztelésre." (5) Az Eucharisztia
és Krisztus áldozata kérdésében a Nyilatkozat megállapítja, hogy Krisztus halála
és feltámadása egyszer és mindenkorra szolgáló történelmi esemény volt. "Krisz
tus halála a Kereszten csúcsa volt engedelmességben vállalt egész életének. Ez
volt az egyedüli, tökéletes és elégséges áldozat a világ bűneiért. Ezért, amit Krisz
tus egyszer és mindenkorra itt teljesített, azt nem lehet kiegészíteni, vagy meg
ismételni. De Isten az Eucharisztiát egyházának olyan eszközévé tette, mely által
hirdetheti és hatékonnyá tudja tenni Krisztus megváltói tettét a kereszten." (5)

Krisztus jelenléte az Eucharisztiában a 6-10. pontok témája. A szöveg meg
állapítja: "Krisztus különféle módon van jelen és működik az egész euchariszti
kus ünneplésben. Ugyanaz az Úr hívja meghirdetett Igéje által asztalához, népét.
O az aki szolgája (minister) által a vezető helyet foglalja el az Asztalnál, és:
O adja önmagát szentségi módon a húsvéti áldozat teste és vére által. O az Úr
aki az Atya jobbján ül, és természetfelettivé teszi e szentséget." (7) A hit által
valósul meg Krisztus jelenléte, ez azonban nem függ az egyesek hitétől, hiszen az
Úr valóságos adománynak szánja önmagát egyháza részére. (8) A szentségi jelek
(elements) nem csupán jelek: Krisztus Teste és Vére valóságosan jelen lesz
nek és valóságosan nyújtjuk ezeket. Altaluk a Communióban részesedő hívok
Krisztussal az Úrral egyesülnek." (9)

"A liturgia hagyományos elrendezése szerint a konszekráló ima (anaphora)
vezet a hívek áldozásához. Ezen hálaadó ima által, me ly a hit szava az Atyához,
lesz a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé a Szentlélek mij,ködése által."
(10) Ezzel kapcsolatban a szöveghez mellékelt jegyzet azt írja, hogy a katolikus
egyházban használt "transsubstantiatió" szó azt jelzi, hogy a szentségí je
lekben belső lényegi változás történik, a külső színek változása nélkül. A foga
lom tehát Krisztus valóságos szentségí jelenlétére utal, anélkül, hogy a változás
"mikéntjét" kívánná leírni, ami végső soron úgy is isteni misztérium.

A befejező, 12. pont megállapítja: "Úgy véljük, hogy az Eucharisztiára vonat
kozólag lényegi megegyezésre jútottunk . .. úgy véljük, hogy a fennmaradó kér
deseket az előző elvek alapján meg lehet oldani. Reméljük, hogy e megegyezés után
az Eucharisztiáról szóló tanítás nem lesz többé akadálya az egységnek". (12) A
két egyház közötti áldozás (interkommunió) kérdésével a Nyilatkozat nem foglal
kozott.

Röviden értékelve a Windsori Nyilatkozatot, megállapíthatjuk, hogy igen je
lentős eredménynek tekinthető a Krisztus valóságos jelenlétére vonatkozó meg
egyezés. Nem ragaszkodik az anglikán egyház ún. ,,39 artikulusához", mely XVI.
századi megfogalmazása az anglikán eucharisztia tannak, bizonyos polemikus szí
nezettel a tridenti zsinat tanítása ellen. Igaz, a katolikus teológusok sem kívánták
az átlényegülés tanításának részletesebb elemzését. A megállapodás rövidsége
miatt fontos kérdések csak igen rövid elemzést kapnak. Ez egyes kérdésekben bi
zonytalanságot eredményezhet. Mivel nem foglalkozik az egyházi hivatal (minis
ter). kérdésével, valóban nem tekinthető még teljes megegyezésnek a Nyilatko
zat. Igaz ugyan, hogy a bizottság munkatervében csak ezután következik ennek
a kérdésnek megvitatása.

A Windsori Nyilatkozat figyelembevételével született meg 1972 áprilisában a DOMBES-I
MUNKAKÖZÖSSÉG TANBELI MEGALLAPODAsA (ACCORD DOCTRINAL) AZ EUCHARISZ
TIARÚL. Ugyancsak ez a csoport adta ki 1972 októberében részleges megegyezését az egyházi
hivatalról. A megegyezés 40 francia katolikus és protestáns teológus megállapodása, mely ta
lán. éppúgy félig hivatalos megnyilatkozásnak tekinthető, mint a Windsori Nyilatkozat. A
szöveg a La Documentation CathoIique 1972. április 2-i számában jelent meg (331::-337 p.) , A
Megállapodás nem annyira az interkommunió kérdésével foglalkozik, mínt inkább az ún.
,.eucharisztikus vendégjog" kérdésével, természetesen a rögzitett alapelvek szerint. A szöveg
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jóval hosszabb, mint a Windsori Nyilatkozaté, és jóval részletesebben foglalkozik az eucha
risztiával kapcsolatos teológiai problémákkal. Igy hasznosnak látszik a teljes szöveg köztése
fordításban a hazai ökumené érdekében. A Nyilatkozat [eteneöségét az is növeli, hogy itt
nem csupán egy ország angtíkán-katottkus teológusai jutottak megállapodásra, hanem Fran
ciaország, Svájc területéről evangélrkus, református és katolikus szakemberek. Katolilms
részről dominikánus, bencés és jezsuita teológusok vettek részt a munkában, protestáns
részről pedig francia és svájci teológusok, közöttük például Thurian és Roux a Taize-l
protestáns közösségből. Kétségtelenül hiánya a csoportnak, hogy az Egység Titkárság a
csoport szervezésében nem vett részt. A franciaországi ökumenikus helyzetet M. Le Bourgeois
autuni püspök a Francia Püspöki Kar konferenciáján így jellemezte: "Az eucharisztikus
vendégfogadás kérdését precíz formában meg kell tárgyalni, különben nem jutunk tovább a
stagnálás állapotánál" [H. K. 26 (1972) 5. 222 p.]. Yves Congar. a világhírű francia teológus.
szintén nyilatkozott a francia ökumenikus helyzetről: eddig a katolikusok és protestánsok
viszonya olyan volt, mint két jegyesé, akik időnként találkoznak, de nem tudják magukat
rászánní a házasságra (H. K. uo.) , Talán ebből a helyzetből kimozdító lépés a Dom
bes-i Megegyezés, mely tizenegy fejezetből és ezen belül 40 rövid pontból áll. saövege ll<
következő:

ALAPELVEK AZ EUCHARISZTIÁRÓL SZÓLÓ MEGEGYEZÉSHEZ. 1. Mikor a
keresztények napjainkban az Eucharisztiát ünneplik és az evangéliumot hirdetik,
egyre inkább testvéreknek érzik egymást az emberek között. Az a megbízatásuk
és óhajuk, hogy együtt tegyenek tanuságot ugyanarról a Krisztusról, a szó, a cse
lekedet és az Eucharisztia ünneplése által. Ezen alapból kiindulva foglalkozott
a Dombes-i csoport néhány év óta intenzíven az Eucharisztiához való kölcsönös
járulás elveivel és feltételeivel és az Eucharisztia közös ünneplésével. 2. Külö
nösen fontos feltéte1.e az Úr Asztalánál való részvételnek az abban való meg
egyezés, hogy tulajdonképpen mit jelent lényegében ez az Asztal, függetlenül a
különböző teológiai véleményektől. 3. A Dombes-i csoport a Faith and Order Bi
zottság 1968. évi megegyezés szövegéig nyúlt vissza és azon fáradozott, hogy azt,
tekintettel a jelen franciaországi vallásközi helyzetre, tovább kifejtse, alkalmazza
és kiegészítse.

I. AZ EUCHARISZTIA MINT AZ ÚR LAKOMÁJA. 4. Az Eucharisztia szentségi
lakomája új húsvéti vacsorája Isten népének, melyet Krisztus tanítványainak
adott, akiket mindvégíg szeretett. Ezt halála előtt adta nekik, hogy ezzel ünne
peljék Ot a feltámadás fényében, míndaddig, amíg újra el nem jön. 5. Ez a la
koma hathatós jele annak az adománynak, mellyel Krisztus, mint az Élet Kenye
re önmagát áldozatul adta életében, halálában és feltámadásában. 6. Az Eucha
risztiában váltja valóra elsősorban Krisztus azt az ígéretét, hogy jelen van mind
azok között, akik az O nevében összejönnek.

II. AZ EUCHARISZTIA MINT AZ ATYÁNAK SZÓLÓ HÁLAADÁS. 7. Az Eucha
risztia az Atyának szóló nagy hálaadás mindenért, amit a teremtés és megváltás
által véghezvitt, mindenért, amit most is, nem tekintve az emberek bűneire, az
egyházban és a világban véghezvisz, és mindazért, amit Országa eljöveteleért vég
hez fog vinni. így az Eucharisztia az a hálaadás (Berakah), mellyel az egyház há
láját Isten iránt kifejezi minden jótéteményéért. 8. Az Eucharisztia az a nagy di
csérő Aldozat, melyben az egyház az egész teremtett világ nevében szól Istenhez.
Hiszen a világ, mellyel Isten Kr'isztusban kiengesztelődött, jelen van az Eucharisz
tiában: a kenyérben és a borban, a hívek személyében és az imádságokban, me
lyeket ezek minden emberért végeznek. így nyitja meg az Eucharisztia a világ

,átalakulásához vezető utat.

III. AZ EUCHARISZTIA MINT A KRISZTUSRA VALÓ EMLÉKEZÉS. 9. Krisztus
az Bucharisztiá~ életének és különösképpen is keresztjének és feltámadásának em
Zékévé (anamnesis) tette meg. Krisztus maga van jelen ebben az anamnesis-ben
míndazzal együtt, amit érettünk és az egész teremtett világért véghezvitt, és ez
az emlékezés, Országának már előíze is. Az anamnesis, melyben Krisztus egyhá
za örömteli ünneplése által cselekszik, magában foglalja ezt a megjelenítést és elő

vételezest. Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy lélekben egy elmúlt eseményre
vagy jelentőségére emlékezünk. Az anamnesis Isten nagy művének hathatós ki
nyilvánítása az egyház által. Az egyház Krisztussal való közössége által vesz részt
ebben a valóságban. 10. Az anamnesist mint megjelenítést és mint előrevételezést

a hálaadásban és kérésben éljük át. Midőn az egyház Krisztus szenvedésének, fel
támadásának és mennybemenetelének emlékét ünnepli, aki a mi főpapunk és köz-
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benjárónk, akkor az Atyának bemutatja a Fiú egyedüli és tökéletes áldozatát.
Arra kéri az. Atyát, hogyamegváltás nagy jótéteményének eredményeit, melye
ket kinyilvánított, minden ember javára fordítsa. ll. Igy Urunkkal egyesülve aki
Atyjának ajánlja önmagát, és az egyetemes egyházzal közösségben, az égbe;" és
a földön Krisztus vérével megpecsételt Szövetséget .megújítjuk, és mi magunkat is
élő és szent. áldozatként felajánljuk. Ennek a felajánlásnak mindennapi életünk
ben is meg kell mutatkoznia. 12. A Krisztusra való emlékezés az Eucharisztiának:
és a kinyilatkoztatásnak fő tartalma. Az Eucharisztiát nem lehet ünnepelni az ige
hirdetése nélkül, hiszen az ige szolgálata az Eucharisztiára irányul, és másrészt
az Eucharisztia az igeszolgálatra irányul és teljessé teszi azt.

IV. A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA. 13. A szó teljes értelmében a Krisztusra való
emlékezés, az anamnesis feltételezí a Szenilélek segítségül hívását is, az epiklésis-t,
Krisztus a mennyben közbenjárásában arra kéri ·az Atyát, hogy gyermekeinek küld
je el Szentle1két. Ezért kéri az egyház, mely az új szövetségben él, bizalommal
a Szentlelket, hogy általa megújuljon és megszentelődjön az Élet kenyeréri ke
resztül, és vezesse és erősítse meg minden igazságban, hogy megbízatását, teljesí
teni tudja a világban. 14. A Szentlélek az, aki valóban jelenlevővé teszi Krísz
tust, mikor a közösség, a kenyér és bor felett, segítségül hívja. O az, aki minket
Krisztusnak ad, és aki egyúttal megkülönböztet is tőle. Az anamnesis és az
epíklésís Krisztussal való egyesülésünkre irányul, és ezt nem lehet az áldozáson
kívül megvalósítani. 15. A Szentlélek ajándéka az Eucharisztiában Isten orszá
gának megízlelése, ebben az új teremtést, az Egyház és az Úr második eljövete
lének biztosítékát fogadja be. 16. Elismerjük az egész eucharisztikus imádság
epiklésis jellegét.

V. KRISZTUS SZENTSÉGI JELENLÉTE. 17. Az eucharisztikus cselekedet Krisz
tus személyének adománya., Az Úr mondta ugyanis: "Vegyétek és egyétek, ez az
én testem, mely értetek adatik". "Igyatok ebből míndnyájan, mert ez az én vé
rem, az új szövetségé mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." Egy szív
vel-lélekkel valljuk tehát ebben a szentségben Krisztus valóságos, élő és működő

jelenlétét. 18. Krisztus testének és vérének megkülönböztetése hitet kíván. Mind
azonáltal Krisztus jelenléte egyháza részére az Eucharisztiában nem függ az egye
sek hitétől, hiszen Krisztus saját maga köti magát szavai által és lélekben II
szentségi eseményhez, mint jelenlétének jeléhez. 19. Vagyis Krisztus testének és
vérének adománya saját maga, a kenyér és bor jegyei alatt testének és véré
nek valósága. (Megjegyzés; ez azt jelenti, hogy Krisztus a kenyér és bor által
lokalizálható, anélkül, hogy ezek fizikai-kémiai tulajdonságai megváltoznának.
ve.. S. Thomas S. Th. III. 76 3-5 és III, 5-8; továbbá Calvin: lnst. Christ. I. 11.13
és IV,14.18.) Krisztus teremtő szavának erejével és a Szentlélek hatalma által a
kenyér és bor szentséggé válik, és általa "részesedünk Krisztus testében és véré
ben" (1 Kor 10,16). Ettől 'kezdve ez lényegileg a külső jelek alatt megvalósult va
lóság, és elfogyasztásukig meg is marad. Ami Krisztus teste és vére, az meg is
marad mínt Krisztus teste és vére, és ezért ennek megfelelően kell kezelni is.
20. Midőn az egyházak különböző gyakorlatát ezzel kapcsolatban megállapít juk
(bár például a kopt egyház gyakorlata azonos a katolikus egyházéval) tekintettel
a jelen megegyezésre és a szükséges gondolkodásbeli változtatásokra (metanoia),
kérjük, hogy az egyházak vonják le ennek következményeit. Katolikus részről

a hitoktatásban és prédikációban ügyeljenek arra, hogy eredetileg az Eucharísztía
megőrzésének az volt a célja, hogy a betegeknek és távollevőknek is ki lehessen
azt osztani. (Vö.: "Eucharisticum mysteriurn" kezdetű Instrukció 1967. máj. 25.)
Protestáns részről viszont kívánatos, hogy bevezessék az eucharisztikus színek
iránti tisztelet kifejezését, ami kijár ezeknek, tehát őrizzék meg ezeket a későbbi

vételre is, beleértve a betegek áldoztatásának bevezetését is.

VI. A KRISZTUS TESTÉBEN VALO KÖZÖSSÉG. 21. Míközben Krísztus az áldozók
nak adja magát, testének egységébe ís összegyűjti őket. Ilyen értelemben el lehet
mondani: miközben az egyház az Eucharisztiát létrehozza, az Eucharisztia is lét
rehozza az egyházat. Ugyanabban a kenyérben és kehelyben való részesedés egy
meghatározott helyen, egyúttal megvalósítja az áldozók egységét Krisztussal. Meg
valósítja egymás közötti egységüket és mindazokkal való egységüket, akik Ot
magukhoz veszik függetlenül attól, hogy ez hol és mikor történik. Miközben ugyan
abból a Kenyérből részesednek, nyilvánvalóvá teszik az egyházhoz való tartozásu
kat és annak egyetemességet, katolicitását. Feltárja előttük a megváltás titkát, és
az egész Test növekszik a kegyelemben. Az áldozás, tehát az Eucharisztia vétele,
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ezért minden közösségí életnek a keresztények között forrása és er&je. 22. Krisz
tus, keresztje által lerombolt minden falat, mely embereket elválaszt egymástól.
Nem lehetünk tehát igazán vele közösségben, ha nem fáradozunk azon, hogy a
közöttünk levő konfliktusokban a válaszfalakat eltávolítsuk, melyek akár fajok,
nemzetiségek, nyelvek, osztályok és keresztény vallások között vannak. 23. Krisz
tus ígérete szerínt minden hivő, mint Krisz.tus testének tagja az Eucharisztiában,
megkapja bűnei bocsánatát, az örök életet. Megerősíti az Eucharisztia a hitben,
a reményben és a szeretetben. 24. A Krisztus testében való szolidaritásnak, az
eucharisztikus közösségnek (agapénak) és a keresztények egymásért és a vilá-·
gért viselt felelősségének meg kell mutatkoznia a liturgiában is. Az egymás ellen
elkövetett vétkek megbocsátásában, a békecsók adásában, az áldozati adományok
felajánlásában, melyeket az istentisztelet részére, vagy az Inséget szenvedő test
vérek részére szánunk, és minden közös politikai, szociálís és kulturális feladat
testvéri vállalásában.

VII. AZ EUCHARISZTIA MINT KÜLDETÉS A VILAGBA. 25. A küldetés, vagyis
a misszió nem csupán egyszerű következménye az Eucharisztiának. Ahol az egy
ház valóban egyház, ott minden időben életéhez tartozik a küldetés, a misszió is.
Az Eucharisztiában az egyház teljességgel önmagára talál és küldetésében Krisz
tussal egyesül. 26. A világ már jelen van: a hálaadásban a mermyei Atyának,
melyet az egyház az egész teremtett világ nevében végez. Az anamnézis-ben,
melyben Krisztussal, a megváltóval és közbenjáróval egyesülve imádkozik a vilá
gért. A Lélek segítségül hívásában, míkor megszentelését és újjáteremtését reméli
az egyház. 27. Az Eucharisztiában kiengesztelődve,.Krisztus testének tagjai az em
berek közöttí kiengesztelődés szolgái lesznek, és a feltámadás örömének tanúi. Je
lenlétük a világban magában foglalja minden emberrel való szolidaritásukat a
szenvedésekben és a reménységben. Az emberekért el kell magukat kötelezniök,
hogy Krisztus szerétetét a szolgálatban és küzdelemben láthatóvá tegyék. Az
Eucharisztia ünneplése, mely az élethez szükséges Kenyér megtörését jelenti, arra
sarkall minket, hogy ne egyezzünk bele azok sorsába, akik az élethez szükséges
kenyeret, igazságot és békét nélkülözik. 28. Az Eucharisztia egyúttal az állandó
apostoli aratásnak is az ünnepe, melyben az egyház örvend azoknak az eredmé
nyeknek, melyeket a világban ért el.

VIII. ISTEN ORSZAGANAK LAKOMAJA. 29. Az Eucharisztiát az Úr mennybe
menetelétől egészen második eljöveteléig tartó időre rendelte. Ez a remény ide
je, ezért irányítja figyelmünket az Eucharisztia ünneplése az Úr második eljöve
telére, és azt közel is hozza számunkra. Örömteli elővételezése a mennyei lako
mának, amikor a megváltás teljes tökéletessége megnyílvánul, és az egész terem
tett világ megszabadul mínden szolgaságból. 30. így az Úr az Eucharisztia adomá
nyával megadja egyházának mindjárt a lehetőséget is, hogy gyengeségében, ami
vel szenvedések között otthont keres, és küzdelmekben szenved, erőt kapjon és
mindvégig kitartson. 31. Ez az egyház, melyet Krisztus egész vándorlása alatt táp
lál, felismeri a szakadásokon keresztül, melyek életét kísérik, hogy azeszkato
logikus egység egyúttal ökumenikus egyesülés is lesz, míkor is Izrael és minden
nemzet egyetlen néppé egyesül. .

IX. AZ EUCHARISZTIKUS LAKOMA VEZETÖJE. 32. Krisztus összegyűjti és táp
lálja egyházát az eucharisztikus lakomán, melyre ő hívja meg ,egyházát, és ahol
Ő ennek vezetője. 33. Ezt a vezetést látható és nyilvánvaló formában egy egyházi
hivatalviselő jeleníti meg, akit Krisztus hívott és küldött. A hivatalviselő külde
tésének eredetét és médját az apostolok küldetése jelenti. Ennek átadása a kéz
feltétel és a Szentlélek segítségül hívása mellett történt. Ez a hatalomátadás ma
gában foglalja a szolgálatí megbízatás folytonosságát, az apostoli tanításhoz való
hűséget és az evangéliumhoz hasonló életformát. 34. A hivatalviselő látható mó
don reprezentálja, hogy a gyülekezet nem rendelkezhet a felett a cselekmény fe
lett, melyet ő most végrehajt, vagyis a gyülekezet nem lehet ura az Euchariszti
ának: másoktól kapja azt, tulajdonképpen Krisztustól, aki egyházában él. Jólle
het a hivatalviselő tagja a gyülekezetnek is, mindazonáltal küldött is egyúttal,
aki Isten kezdeményezéseit és a helyi közösség kapcsolatát más közösségekkel és
az egész egyházzal reprezentálja. 35. Az eucharisztikus gyülekezet a hivatalvise
lővel való kölcsönös kapcsolatában éli át függő kapcsolatát egyetlen Urával és
Főpapjával. A hivatalviselővel való kapcsolatában valósítja meg a gyülekezet
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királyi egyetemes papságát, mely Krisztusnak, a Főpapnak ajándéka. A hivatal-·
viselő pedig a' gyülekezettel való kapcsolatában éli meg Krisztus pásztori vezető.
hatalmát.

X. ZARÖMEGJEGYZÉSEK. 36. Hálát adunk azért, hogy kereső kutatómunkánkban
az alapvető nehézségeket az Eucharisztiába vetett hittel kapcsolatban sikerült
megszüntetnünk. 37. Ugyanakkor elismerjük. hogy még további megvílágításra szo
rul a szentségi jelenlét megmaradásának kérdése, továbbá az apostoli utódlás.
kérdése az egyházi hivatallal kapcsolatban. Azon a véleményen vagyunk, hogy
az Eucharisztiának minden közös megünneplése előmozdítja a nehézségek felszá
molását, továbbá mindkét oldalról a viták megszüntetését. 38. Kutatásainknak to
vábbi lelki értékekkel kell gazdagítani életünket, hiszen ezekből az értékekből

élünk és ezek kiegészítik egymást. Sohasem fogjuk egy hittitok teljes értelmét ki
meríteni, hiszen ez felülmúlja értelmünket. Viszont arra ösztönöz minket, hogy
önmagunkból kilépve, hálát adjunk és csodáljuk Krisztus e legnagyobb ajándékát
és éljünk vele egyházában.

XI. JAVASLATOK. 39. Gyakori kérdés napjainkban, milyen foka szükséges a hit
egységnek ahhoz, hogy egy keresztény hivőt a másik egyház eucharisztikus asz
talához engedjünk? Anélkül, hogy igényelnénk itt azoknak a különböző gyakor
lati kérdéseknek a megoldását, melyek az eucharisztikus megnyitással (ouverture
eucharistique) járnak, azon a véleményen vagyunk, hogy más hitvalláshoz tarto
zó keresztények, ha az itt lefektetett hitvallást magukévá teszik, az Eucharísztíá
ba vetett hitük miatt nem tarthatók távol az áldozástól. (Megjegyzés: ezek a ke
resztények mindazonáltal nincsenek azon kötelességük alól felmentve, hogy meg
vizsgálják lelkiismeretüket, vajon kérésük törvényesnek tekinthető-e, milyen szán
dékok vezetik őket, és figyelembe veszik-e saját egyházuk idevágó fegyelmi elő

írásaít.) 40. Ezért arra kérjük egyházaink felelős vezetőit, hogy figyelmesen ta
nulmányozzák ezzel az eucharisztikus tanbeli megegyezéssel előállt új helyzetet,
amikor az eucharisztikus vendéglátásra vonatkozó kérésekkel fordulnak hozzájuk.

A DOMBES-I NY,ILATKOZAT JELENTÖSÉGE. A közölt nyilatkozat önmagában
is érthető és jelentős dokumentum. A kommentárok alapján azonban külön is
felfigyelhetünk néhány szempontra a Nyilatkozattal kapcsolatban: 1. Figyelemre
méltóan szépek és tartalmasak az Eucharisztiával kapcsolatos fejezetcimek. Pél
dául: az Eucharisztia mint az Úr lakomája, mint az Atyának szóló hálaadás, mint
Krisztusra való emlékezés stb. A szöveg szints szakrális nyelvezete méltó az Eucha
risztia misztériumához. A fejezetcímek arra is figyelmeztetnek, hogy a gazdag ki
nyilatkoztatott örökség kifejtése, az ősi és lényegi tanítás megtartása mellett sok
féle módon és jobb kifejezésekkel is lehetséges. A szöveg ilyen szempontból egy
dialógus alapjának is tekinthető. 2. Igen jelentős az F;ucharisztia szó kölcsönös
elfogadása protestáns-katolikus részről. A Windsori Nyilatkozat is ezt a szót hasz
nálja. Kétségkívül ősi apostoli korból származó elnevezése az Oltáriszentségnek,
de protestáns részről nálunk inkább az Úrvacsora = Coena Domini kifejezést hasz
nálják. Hazai ökumenikus vonatkozásban szintén ajánlható az Eucharisztia szó,
mivel ezt mind a katolikus, mind a protestáns egyház használja. 3. Rendkívül
jelentős annak megállapítása protestáns részről, hogy az anqmnézis-ben, tehát a
Krisztus cselekedetére való emlékezésben ("Ezt cse1ekedjétek az én emlékezetem
re" - 1 Kor 11,24) "nemcsak arról van szó, hogy lélekben egy elmúlt eseményre
emlékezünk... mert Krisztus maga van jelen az anamnézis-ben". (9) Ez a meg
állapítás lényegében annak a néhány protestáns közösségben vallott elvnek a
feladása, hogy az Úrvacsora csak Krisztusra való puszta emlékezés lenne, Krisztus
szentségí jelenléte nélkül. 4. Az epiklésis, vagyis a Szentlélek segítségül hívása
az átváltoztatással kapcsolatban a görög liturgiában különösen jelentős szere
pet játszik. Természetesen szerepel a római katolikus liturgiában is. Például a
második mísekánonban: "Kérünk tehát szenteld meg ezt az adományt Szeritlel
ked harmatával, hogy legyen ez számunkra a mi Urunk Jézus Krísztusnak tes
te és vére." Örvendetes tény, hogy a Dokumentumok az epiklésis jelentőségét kü
lön is hangsúlyozzák. 5. A szentségi jelenlét kérdése alapvető jelentőségű kérdés
az Eucharisztiával kapcsolatban. A Nyilatkozat világosan hitet tesz a szentségí
jelenlét melett: "Egy szívvel-lélekkel valljuk tehát ebben a szentségben Krísz
tus valóságos, élő és működő jelenlétét." (17) Azt mondhatjuk, ez a mondat talán
a legjelentősebb eredménye a Nyilatkozatnak. Az Eucharisztiába vetett őszinte.'

hitet fejezi. ki az a kérés, hogy protestáns részről is vezessék be az Eucharisztia>.
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őrzését és imádását, továbbá a betegek, áldoztatását. mely őskeresztény hagyo
mány. 6. A dokumentum legnehezebb problémája kétségkívül a XI. fejezet: Az
eucharisztikus lakoma vezetője. Igen jelentős, hogy a Nyilatkozat lényegében el
ismeri a papszentelést: "A hivatalviselő küldetésének eredetét és módját az apos
tolok küldetése jelzi. Ennek a küldetésnek átadása a kézfeltétel és a Szentlélek
segítségül hívása mellett történt." (33) Az is pozitívum, hogy a szöveg kimondja:
"A hivatalviselő látható módon reprezentálja, hogy a gyülekezet nem rendelkezhet
a felett a cselekmény felett, melyet ő most végrehajt, vagyis a gyülekezet nem le
het ura az Eucharisztiának." (34) Ennek az elvnek kimondása tulajdonképpen azt
jelenti, hogyahivatalviselő hatalmát nem a gyülekezettől. hanem az apostoli
utódláson keresztül, végső soron Krisztustól kapta, aki az Eucharisztíát is alapí
totta. Viszont a szövegben elég problematikus az egyházi hivatalviselő (a francia
szövegben ministre szó) elnevezés használata. Ez a "pap" vagy "felszentelt sze
mély" katolikus fogalmának kerülésére mutat. Kétségkívül a pap is nevezhető

"egyházi hivatalviselőnek", de nyilvánvaló, hogy itt az elnevezés mögött elvi kü
lönbségek húzódnak meg. Erre utal az a tény, hogy a Dombes-i csoport az egyházi
hivatalviselők kérdésében csupán részleges megegyezésre jutott. Ez a kérdés tehát
további kutatómunkát igényel. 7. Ami az eucharisztikus vendégjog (a katolikus
egyházban: ínterkommuníó) kérdését illeti, e tekintetben a Nyilatkozat 'becsületes
őszinteséggel figyelmeztet az egyházak különböző idevágó fegyelmi utasításainak
betartására. A katolikus egyház ezzel kapcsolatban, az interkommunió kérdésé
ben arra az álláspontra helyezkedik, hogy csak érvényes szentség vételét kérhetik
a katolikusok, kellő okok esetén [AAS LXII (1970) N. 3. 186-187 p.]. Bizonyos fel
tételek mellett katolikusok szentáldozáshoz járulhatnak a görögkeleti vallásban.
8. A Dombes-i megegyezést magyar viszonyainkra alkalmazva azt mondhatjuk,
hogyaszöveget feltétlenül meg kell ismertetnünk protestáns testvéreinkkel. Öku
menikus párbeszédben alapszövegnek lehetne használni. Ugyanakkor rendkívül
fontos lenne nálunk is megkezdeni a dialógust az Eucharisztia és az egyházi hi
vatalviselő kérdésében. E párbeszéd jellegét talán az Egyházak Világtanácsa köz
ponti bizottságának levele jellemezhetné: "Meg kell tanulnunk, hogy egymásnak
jobb és szerényebb meghallgatói legyünk; és ez több területen szükséges, Az egy
házközi párbeszédekben az ökumenikus spektrum ma szélesebb és sokrétűbb, mint
amit egyetlen szervezet képes átfogní. A különböző területeken mutatkozó sok
örvendetes kezdeményezésre minden résztvevőt bátorítanunk kell, hogy kölcsönö
sen szenteljenek figyelmet egymásnak" [Theologlai Szemle XV. (1972) 11-12 sz.].

LENHARDT VILMOS

A csiga homloka

ii,reg-háza
az ezer' évvel későbbi
éjszaka benne a sziv
mai tűz-porával

a levegőbe tart vele
amikor mászik
és víz-kék szarvával
keresi azt amit cipel

hófényű múmiák jönnek
nz árnyék innenső

páj'olag a kövek vére
otdalán is a másikon
elé ,a hold piramisábót
amíg hasára tapasztja
a tenqerek. súlyát

mindig a saját méretébe
fogadva a hullámokat
és az emelkedő horizont
kivehetetlen hátterét

mert olyan ő aki el nem jut
odáig amiben van
és amiben nem lesz
hatalmas rög a homloka

mely töredezik és morzsolódik
de egyre csak akkora marad
mint a testben a test
mint a semmiben a semmi

és ami előtte volt a mögötte

KESZTHELYI REZSO
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HEGYI BÉLA.

Az egyház ökumenikus küldetése az
emberiség új társadalmi rendjében"

Az ökumenizmus gondolatát még ma is sokan a nagy utópiák közé sorolják.
A keresztények egy része azért kételkedik benne, mert elméletek, tantételek iga
zolására szánt teológiai ,;játéknak" ügyeskedésnek tartja, mely egyelőre nem képes
áttevődni a gyakorlat területére, s nincs is kellően megművelt táptalaja ahhoz,
hogy a világban meggyökeresedjék, Mások időszerű egyházpolitikai érdekek meg

nyilatkozásának tekintik, s őszinteségének forrásait, erkölcsi hátterét kutatják. Ismét
mások pedig egyszerűen csak a vallási meggyőződésüket féltik, azt a hitet, amely
ben megkeresztelődtek és nevelődtek. s amelyet szemükben az egyetlen, a felsőbb

rendű egyház képvisel érvényesen a többi keresztény egyház közül. De túl a kü
Ion féle feltételezéseken éstalálgatásokon, azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy
az egyházakból hiányzik még az ökumenizmusnak az az akarása, amelyre napjaink
ban égető szükség volna. A csakugyan meglévő hitbeli különbségeken túl sok olyan
különbséget találunk egymásban - így az egyházjog, a liturgia, az életstílus, az egy
házi adminisztráció és a teológiák különbségeít -, amelyet nem is kevesen ele
gendő indoknakvélnek a közeledés, a párbeszéd halogatására. A legfőbb baj ta
lán az, hogy mindkét oldalon erős a törekvés arra, hogy a szakadást, a reformá
ció-ellenreformáció hadakozásait utólag igazolják. A katolikusok a II. vatikáni zsi
natnak "aZ igazság hierarchiájáról" szóló programját nem töltötték meg eleven
tartalommal, és hallgatólagosan abban reménykednek, hogy egy esetleges ökume
nista találkozás kizárólag a tanítás mai megfogalmazásában és ma látott távlatai
ban jöhet majd létre. Egyre terjed azonban az a fölismerés, hogy a keresztények
nek elsősorban közös hivatásukat kell a társadalom tudomására hozni: mit jelent
nekik Isten szava, és Úgy hirdetni az evangélium üzenetét, hogy azt minden em
ber világosnak és hitelesnek fogadja el tőlük. Mindazok, akik erősen hinni akarnak
és tanúságot akarnak tenni a hitükről, csak akkor képesek az akaratuk megvaló
sításához és megéléséhez szükséges elemeket felismerni és alkalmazni, ha tudatosan
vállalják tevékenységük színterét, a társadalmi rendet.

A marxisták részéről nem egy bíráló megjegyzés érte a keresztény ökume
nikus törekvéseket. Egyfelől mereven elutasították, mint az új társadalomtól ide
gen jelenséget: vagy politikai fondorlatnak könyvelték el, amelynek rejtett célja
egy antikommunista "keresztényegységfront" kikísérletezése; vagyelzárkóztak elő

le, mert szükségtelenül megosztja a társadalmat, fékezi a nemzeti összefogást az
zal, hogya nem-hivőket kirekeszti az ökumenéből. S még ha a keresztények egy
ségét is hirdeti, egyúttal a külöribözőség tényét is hangsúlyozza. (Más kérdés, hogy
nyilván voltak és vannak olyan erők Nyugaton, amelyek az ökumenizmusból szí
vesen kovácsolnának - ha ma már nem is mozgalmí-szervezeti, de ideológiai 
fegyvert a szocializmus ellen.) Másfelől viszont egyre határozottabban, érvényesül
egyfajta várakozás" előlegezett bizalom, amely marxista szemszögből hajlandó val
lásszocíológiai tényezőként megítélni az ökumenét. E'z a szemléleti türelem azzal
számol, hogy az ökumené nemcsak a megfogyatkozott keresztény hívek csoporto
sulásának keretéül szolgál, hanem annak a valóságos igénynek a keretéül is, hogy
a hivők mint hivők az eddiginél nagyobb intenzitással kapcsolódjanak bele az új
társadalmi rend építésének folyamatába.

Amikor tehát józanul márlegeljük az ökumenizmus hazai lehetőségeit.és számot
vetünk a marxista fenntartásokkal, tisztábban látjuk, hogy jelenleg az ökumené

* Elhangzott a Budapest Kelenföldi Reforrnátús Egyházközség gyülekezete előtt 1973. május
24-én, a Párbeszéd népünk és az emberiség iránti közös felelősségünkröl címü előadássoro

zat "keretében.
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sok tekintetben vízválasztó és ugyanakkor egységbe hozó, egyesítő' erő is a keresz
tény egyházak között. Vízválasztó az egyházakt viszonyában tagadhatatlanul tapasz
talható feszültségek miatt, amiket a már említett teológiai, közösségí és egyéb
problémák okoznak.' Egyúttal azonban egységesítő erő is, ha abban az új tartalmú,
szecialista nemzeti egységnek nevezett össznépi találkozásban valósul meg, amely
ben leküzdhetövé válnak a felekezeti indulatok és az egymást elválasztó tanítás
beli különbségek. Az igazi egység - az emberi egység, amely oly módon teremt
közösséget. hogy társadalmi méreteket ölt, és senkit sem zár ki önmagából val
lásos nézeteiért, bármilyenek is legyenek azok. Az ökumenizmus kibontakozásá
nak hazai formája a kereszténység fejlődésének e szakaszában nem lehet más, mint
az új társadalomformálásból kinövö egység komoly és fegyelmezett vállalása a
keresztény hit értékeinek érvényesítésén keresztül. Jól sejtette ezt Teilhard de
Chardin, aki csaknem két évtizeddel ezelőtt így fogalmazta meg az ökumenizmus'
két járható útját egy új. társadalom viszonyai közt: 1. kialakítani egy minden or
todox nézetet, szemléleti elfogultságot meghaladó, minden emberi akadályt elhá
rító kereszténységet, amely csakugyan kozmikus távlatokat nyit; -2. kífejlesztení és
megerősíteni a társadalom egészséges jövőjébe vetett egyetemes emberi "hit"
alapjait, amelynek "a mindenki életének [obbítása" a legfőbb célja.

Vályi Nagy Ernő, a kiváló református teológus mintha éppen a teilhard-i gon
dolatokat folyta1Jná, amikor arról ír, hogy mivel az egyház Krisztusban áll fenn,
Krisztusban pedig az egyház és a világ, Isten és ember kettőssége forr egybe, az .
egyház dialogikus feladata abban határozható' meg, hogy a kettősségnek ezt a
krisztusi egységét - nemcsak az isteni kinyilatkoztatásra, hanem a keresztény
ember szellemi és lelki életében megnyilvánuló krisztusi elemekre is figyelve 
megvalósítsa a világban.

A közös társadalmi cselekvésről

Erre vonatkozólag rnondja XXIII. János pápa a Pacem in terris enciklikában:
"Az emberi társadalom mindenekelőtt úgy tekintendő, mint ami főleg a lélek
hez tartozik: ami által az emberek az igazság fényével megvilágosítva a dolgok
ismereteit egymás közt terjesztik; jogaiknak érvényt szerezhetnek és kötelezett
ségeket teljesíthetnek; lelki javak után törekedhetnek; bármilyen tisztességes do
logra egymás közt jogos kívánságot tápláíhatnak; állandó kívánságként él ben
nük, hogy legjobb javaikat másokhoz eljuttassák; mások lelki javaira úgy tekint
hetnek, hogy azt a maguk számára megszerezzék. Ezek a javak egyszersmind kap
csolatban vannak mindazzal és irányítják rnindazt, amik az eszmékre, a gazda
sági ügyekre, a törvények parancsaira és a többi dologra vonatkoznak, amelyek
kívülről alkotják az emberi társadalmat és folyamatosan kibontakoztatják." XXIII.
János emlékezetes szavai azt a keresztény programot fejezik ki, amit az ökume
nizmus mai állapota szükségszerűen megkíván: az embereknek együtt kell élniök
és egymás javát kell keresniök. Mindenkinek kötelessége tehát közreműködni egy
olyan társadalom kialakításán, ahol a jogokat és a kötelezettségeket lelkiismerete
sebben és gyümölcsözőbben teljesítik. Ezért a keresztényeknek - erejükhöz mérten
- közösen kell részt venniök mindazon vállalkozásban, melyet ennek a kornak

~ a civilizációja, társadalmi fejlődése és gazdasági törvényszerűsége megenged, taná
csol vagy sürget. "Szükséges, hogy mindenki segítséget nyújtson másoknak 
folytatja a pápa -, hogy mások is míndjobban tudatára jussanak kötelezettségeik
nek, hogy újra és hasznosra törekedjenek, hogy bármilyen tevékenységben ma
guktól előrehaladjanak." "Sőt minden embernek úgy kell ítélnie, hogy mindaz,
amit eddig tett, nem elegendő a szükséglethez, és ezért naponként mindig na

gyobb és alkalmasabb munkát kell vállalnia, ez vonatkozik a termelőszövétkeze

tekre, szakszervezeti' egyesületekre, szakmai szövetkezetekre, társadalmi biztosítás
ra, kulturális intézményekre, jogrendszerekre, az állam formájara,egészségügyi
szolgáltatásra, "sportra és végül minden egyébre általában véve. Míndezt. ugyanis
karunk kívánja, mert az emberek, miután felfedezték egyéniségüket, a vílágűrbe

törnek, hogy új utakon tudjanak a végtelenbe tekinteni."
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VI. Pál pápa a Populorum progressióban így szól a katolikusokhoz: "A hie
rarchiának az a szerepe. hogy tanítson és hitelesen értelmezze a világiak tevékeny
ségét meghatározó erkölcsi alapelveket. Ok viszont ne várják ölbe tett kézzel a
parancsot és az eligazítást, hanem szabadon kezdeményezve itassák át keresztény
szellemmel a közfelf'ogást, közösségük törvényeit és szerkezetét. A változások szük
ségszerűek, a mélyreható reformok elengedhetetlenek: elszántan kell tehát töre
kedni ök, hogy áthassák azokat az evangélium szellemével." Felhívását ezzel fe
jezi be: "Biztosak vagyunk abban, hogy keresztény testvéreink meg fogják sokszo
rozni közös és összehangolt erőfeszítéseiket azért, hogy a világ legyőzze az ön
zést, a gőgöf és a vetélkedést, hogy felülkerekedjék a becsvágyon és az igazság
talanságon, és hogy a világ mindenki számára megnyissa az emberibb élet ama
útját, ahol mindenkit -felebarátként s testvérként szeretnek és támogatnak."

Az egyház a mai világban című zsinati konstitúció pedig arra buzdít, hogy
"minden keresztény hivő érezze át sajátos és külön hivatását a politikai közös
ségekben. Példájukkal mind mutassák meg, hogy él bennük a kötelességtudat,
és hogy odaadóan szelgálják a közjót ... A földi ügyek rendezését illetően ismer
jék el a véleménykülönbség jogos voltát, és becsüljék meg azokat a polgártár
saikat, 'akik egyénileg vagy társultan becsülettel védik eltérő álláspontjukat." A
keresztényeknek az evangélium szellemétől vezettetve hűségesen teljesíteniök kell
földi feladataikat, el kell fogadniuk a társadalmi élet mindenkíre érvényes sza
bályait, vállalva az emberi összetartozás sokféle követelését az emberi közösség
szelgálatára. "Minthogy a társasélet az emberhez nem mellesleg hozzáadódó moz
zanat, az ember csak akkor gyarapszik minden adottsága szerint, és csak úgy tud
hivatásanak megfelelni, ha kapcsolatot tart másokkal, ha a kölcsönösség jegyé
ben szolgálatára van másoknak, és ha testvéri párbeszédbe bocsátkozik," Az a
keresztény tehát - szögezí le a' lelkipásztori rendelkezés -, aki elhanyagolja tár
sadalmi feladatait, valójában embertársai iránt való kötelességeit hanyagolja el,
sőt az Isten iránt valókat is, mert hiszen amivé mi a történelemben válunk, az
míntegy. alkotórésze lesz Krisztusnak.

A pápai és a zsinati megnyilatkozások nemcsak azért hangsúlyozzák a keresz
tény ember társadalmi elkötelezettségét, mert az emberi személy tökéletesedése
és a társadalom továbbfejlődése kölcsönösen függnek egymástól, hanem azért is,
mert mikőzben a keresztény ember tá-rsadalmi küldetését végzi, vallásos hivatá

-sat is betöltheti. Ez kifejezi abbeli hitünket, hogy az emberi történelem valódi ér
telme Krisztus misztériumában válik nyilvánvalóvá, minden emberi valóság tőle

kapja meg végső jelentését. Számunkra a földi tevékenység nem szolgálhat csupán
arra, hogy állapotbeli kötelességünket teljesítsük és erkölcsi erényeket gyakorol
junk, hanem, hogy tudatában legyünk az emberi valóságok fontosságának is, ame
lyek Isten országát belülről is érintik. Mivel az a rendeltetésünk, hogy egész hivő

életünkkel ezen az országon munkálkodjunk, az emberi realitások Isten országá
nak részeivé válnak. A keresztény hit olyan jövő képét festi meg, amelyben egy
megújult. képességeit tökéletesen kamatoztató szabad és örök emberiség létezik
majd. ISten népe úgy vonul e jövő irányába, mint "az emberi történelem betelje
sedése felé". E vándorlás során és e várakozás közben azonban megmarad, sőt

növekszik a felelőssége, ha igaz, hogy a krisztusi üdvösség nemcsak a történelem
ben, hanem a történelem által valósul meg. Krisztussal egyesült életünk realiz
musa és termékenysége kétszeresen is feljogosít bennünket, hogy higgyünk a vi
lágban.

A politikai ökumené

Suhard bíboros, Párizs érseke életében gyakran hivatkozott egy, XII. Pius
pápával folytatott beszélgetésére.. A pápa kifejtette, hogy a katolikusoknak - ép
pen az erkölcsi nevelés és az apostoli tanúságtétel hatékonysága érdekében 
sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk a politikai valóságra. A bíboros
is osztotta ezt a véleményt, de megjegyezte, hogy a politika szóval szemben -

'különösen ha az egyház él vele ...:.. a katolikusok meglehetősen bizalmatlanok, mert
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a múltban az egyház politikai tevékenysége többnyire csak bajt hozott rájuk. Ezért
azt tanácsolta, hogy okosabb lenne inkább állampolgári nevelésről vagy a közjót
szolgáló magatartásról beszélni. A pápa ellenben így válaszolt: "Ha ezt jobbnak
találja, és ha ezzel a kétértelműség elkerülhető, ám nevezze állampolgári nevelés
nek vagy a közjót szolgáló magatartásnak, de véleményem szerint a helyes szó

mégiscsak a politika."
Suhard bíboros óvatossága akkor érthető volt. A II. világháború után ugyan

is Európa-szerte érezhető kiábrándulást keltett a katolikus közvéleményben az egy
ház több évtizedes politikai 'ténykedése, amely nemegyszer elnyomó hatalmi érde
kek kiszolgálását jelentette és súlyosan kompromittálta a katolicizmust. Ezért éb
redt sokakban mély ellenszenv, viszolygás mindennel szemben, aminek egyházhoz
és politikához, vagy a hivő ember közéleti szerepléséhez, politizálásához köze le
hetett. S az itt-ott nagyritkán még ma is észlelhető közömbösség, amely egysze
rűen megveti a politikai valóságot, a politikai öntudatot és a belőle szükségképpen
származó akciót, azaz a politikai cselekvést, nem volt más, mint menekülés a
felelősségtől, az egyéni döntés kockázatától, a történelem napi kérdéseitől. Akik
nek egyetemességre igényt tartó erkölcsi szabályokra van szükségük, s ezeket az
igényeket nem valamilyen zárt erkölcsi kódexhez alkalmazkodó' magatartással re
mélik kielégíteni, hanem a valóság ellentmondásai között: a kereszténység mai
küldetésének tesznek eleget. Mert a történelem kihívásaira tisztességesen, nyíltság
gal és Őszinte hittel válaszolni: mindig általánosan emberi, tehát egyúttal keresz
tény feladat is volt és marad. A II. vatikáni zsinat ezért ismétli el: "Távol járnak
az igazságtól, akik annak tudatában, hogy nincs e földön maradandó hazánk,
hanem inkább az eljövendő után vágyódunk, úgy vélik, hogy elhanyagolhatják
miatta földi feladataikat. Nem veszik ugyanis figyelembe, hogy épp a hit kötelezi
őket annak a hivatásnak megfelelően, amit ki-ki kapott, földi feladataik fokozot
tabb teljesítésére. De nem kevésbé tévednek azok is, akik éppen fordítva azt kép
zelik, hogy úgy merülhetnek földi teendőikbe, mintha azok egészen idegenek vol
nának a vallási élettől; erről az utóbbiról viszont azt gondolják, hogy Rusztán
istentiszteleti cselekményekből és bizonyos erkölcsi kötelességek tejesítéséből áll.
Korunk legsúlyosabb tévedései közé kell számítani ezt a sokaknál tapasztalható
hasadást : vallott hitük és mindennapi életük között."

I\Ii hát a politikai realitás? Az a terület, ahol egymás mellé van rendelve a
gazdasági, technikai, ideológiai és kulturálís; élet, melyben minden egyén és min
den közösség megtalálja emberi fölemelkedésének és tökéletesedésének lehetőséget.

Azoknak a társadalmi jelenségeknek a szintézise, amelyet az egész emberi nemmel
és saját hazánk belső rendjével kapcsolatos szolidaritásként élünk meg. A po
litikai valóság elutasítása egyet jelentene látásunk beszűkülésével, annyi, mint
tagadni a történelmet és megfeledkezni a közjóról. A politikai realitás kiterjedésé
ben is, mélységében is egyre nagyobb tért hódít. Akik nem vesznek tudomást ró

la, azokat előbb-utóbb legyűri a világ, vagy elvesznek benne, mert képtelenek az
eseményeket egyetemes összefüggéseikben látni. A keresztény felnőtté vált olyan ér
telemben is, hogy beállt és részt vesz abban a folyamatban, amely egyén és közös
sége kölcsönös függésének, valamint a személviség kibontakozásának és a társadal
rniasodásnak olyan fejlődési fokát készíti elő, hogy az az egész emberiség tény
leges történeimét meghatározhatja. A legrosszabb az volna, ha azzal mentegetőz

nénk, hogy nem voltunk kellően tájékozódva, hogy nem láttuk mi is folyik kö
rülöttünk, amikor hitünk éppen azt teszi kötelességünkké. hogy szembenézzünk a
világgal és megértsük azokat a problémákat, amiket' evangéliumi szeretetünk szá
mára vet föl. Azok a keresztények rendelketnek kellő politikai öntudattal, akik
vitálisari és megfontoltan tudomásul veszik a politikai valóságot a világ jelenlegi
állapotában. Ez a politikai öntudat azonban csak akkor jöhet létre, ha nem szi
getelődünk el egymástól és nem korlátozódunk csupán önmagunkra, hanem az

-ökumenizmusban találkozunk: a politikai ökumenében, amely. Isten országának az
emberrel és az emberi történelemmel kötött szövetsége együttes szelgálatát jelenti
a maga teljes realitásában. Ez az ökumené már eleve fogékonnyá, tesz minden
egységre és egyetemességre való törekvés iránt, már eleve azt sugallja, hogy le-
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gyünk önzetlenek és Készségesek kollektív síkon is. Az ökumené ilyetén felfogá
sa azt a kérdést intonálja, hogy milyen hatással van a keresztény ember hite és
erkölcse a mai társadalomra, és hogy ez a társadalom hogyan hat vissza a hit
életformáira. Az egyház léte nincs ugyan bizonyos társadalmakhoz kötve, de külde
tésének értelmezése és formája szerint messzemenően kötődík ahhoz a társada
lomhoz, amelyben szelgálatát végzi. A valóság talaján álló keresztény ma már
nem éri be csupán személyes kapcsolatokkal; cselekedetei minden szempontból túl
haladják egyéni életének kereteit: jóllehet embertársában a legegyetemesebb érté
keket keresi, az Isten alkotta embert keresi benne, ám egyúttal azt a társat is,
aki bizalommal ajánlja föl magát a közös ügy, a társadalom tökéletesítésének szel
gálatára, akivel sikeresen együttműködhet a politika területén. "Az egyes emberek,
a családok és a különféle csoportok, amelyek az állampolgárok közösséget alkotják
- olvassuk a Gaudium et Spes zsinati konstitúcióban -, jól tudják, hogy nem ké
pesek egymaguk megteremteni a teljes értelemben vett emberi életet. Szükségét
érzik egy tágabb közösségnek, amelyen belül nap nap után valamennyien haszno
síthatják képességeiket a közjónak egyre eredményesebb biztosítása érdekében.
Ezért alkotnak politikai közösséget. mégpedig különböző intézményes formákban."

A politikának az a feladata, hogy minden kollektív tevékenységet megszervez
zen és azt az igazságos emberi közösség hasznára gyümölcsöztesse. "A politika te
riilete - ismerte föl XL Pius -, ha az az egész társadalom érdekeit tartja szem
előtt, a legegyetemesebb szerétet. tere, a politikai széreteté, melyről azt kell mon
dani, hogy egyedül a vallásos szerétet múlja felül."

Együtt -' az új társadalomért

Amik az egyházakat hitelvi és strukturális szempontból a gyakorlatban alap
vetően elválasztják egymástól, az részben az intézmény presztizse, a hierarchiák
hatalomféltése, részben pedig a hívek görcsös ragaszkodása a megismert igazság
hoz, illetőleg ahhoz, amit mindkét oldalon annak tartanak. Az ugyanis mindany
nyiunk előtt világos, hogy az igazság nem választ el, az igazság egyesít. Ami el
választ, az az egyik oldalon igazság, a másik oldalon viszont - igazságnak val
lott - tévedés, míg természetesen a saját álláspontját mindenki az igazsággal, a
a másikét, az idegen nézetet ellenben a tévedéssei azonosítja. Az alapos vizsgáló
dás azonban arra a felismerésre vezette a józanabbakat mindkét oldalon, hogy
az igazság és a tévedés határai (amennyiben a számunkra idegen gondolkodás meg
ítéléséről van szó) nem esnek egybe egyértelműen a hitvallások határaival, még.
a katolikus és nem katolikus hitvallásokéval sem.

Mindezt azért említjük újra, mert fölöttébb szeretnénk hangsúlyozni, hogy
az ökumenikus közeledés csak reális feltételek és adottságok révén jöhet létre.
Valamennyi érdekelt fél fenntartásait méltányolní kell: senki se kényszerüljön
arra, hogy az egyszer felismert igazságnak ellentmondjon. A legalkalmasabb te
rület, ahol ez a közeledés többé-kevésbé eddig is megvalósult és a továbbiakban
még erőteljesebben és mélyebben megvalósulhat, a politikai ökumené területe,
mert itt az egység nem egyéb, mint egymásért való lét. Az ökumenizmus sorsa
éppen ezért nem a híerarchiák szintjén, hanem a gyülekezetek, az egyházközségek,
az emberi együttesek szintjén fog eldőlni, mivelhogy a keresztények egységtörek
vése ezekben fejeződhet ki leginkább: az evangéliumi szeretet egységében, amely
senki ellen sem irányul, hanem mindenkinek érdekében, végső soron társadal
munk összességének érdekében bontakozik ki. Hogy csak ez lehet nálunk az öku
mené járható útja, jól látták ezt már a két világháború között is. A neves pro
testáns bölcselő, Tavaszy Sándor szép megfogalmazása szerint az ökumenét "nem
egyesüléssé, nem is eszményi élet-közösséggé, hanem reális élet-közösséggé kell
tenni, melyben ismét kívirágozhat az őskereszténység felebaráti szeretete", A re
formátus teológus gondolkodó, Makkai Sándor életszükségletnek tekinti, mely
"egyelJ.esen és határozottan az emberi létérdekek megvalósításának szolgálatában
áll ..., hogy az Isten természeti és erkölcsi világrendjét minél teljesebb önzetlen
séggel, felelősséggel és odaadással éljük meg az emberek javára".

A politikai ökumenében, amelynek legfőbb jellegzetessége a felebarátra, a
másik emberre figyelő egyház társadalmi megnyilatkozása, új, termékeny viszonyt.
kell kialakítania az egyházaknak azokkal, akik másképp gondolkodnak és hisznek,
vagy akik nem hisznek. Ezzel fogjuk tartósan bizonyítani, hogy a vallás építő elem
a holnap társadalmának formálásában is. A szocialista rend, amely nem a kisebb-
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ség uralmát jel enti a többség fe lett, hanem ellenkezőleg : a nem zeti egység esz mé
jével min den k özöss ég ért m unkálkodó ember tár sadal mi m élt ós ág át , egyenl ős é g á t.

kíván ja megteremten i. n em akarja, hogy töb bé emberek vagy embercsoportok má
sokon uralkodhassanak, sem azt, hogy mások emberek vagy embercsoportok ha
talma a latt szenvedj enek. Az állam n em egyeseknek vagy keveseknek az érdek é-:
ben cselekszik, hanem mindenki, azaz a köz jayát szolgá lj a . Ez az alkotó és hu
mánus légk ör nemcsak hogy kedvez a poli tikai ökumenén ek , hanem kifejezetten
igényli is lét rejöttét , lehetőséget biztos ít ' az egyházaknak a k özös tevékenységre:
ha tagjai ember és haza, em be r és világ gondj át mindenkor a szívükön hordoz
zák.

A ne mzeti összet a r tozás gondo la tának és a társadalom továbbfejlődésének ak
tív tá mogatása során háttérbe szorulnak a hit elvi viták, a szernl élet i k ü l önböz ős é 

gek és az intézm én yes feszültségek . A sokszor ön célú és sz űkkebl ű fe lekezetieske
déseri felülemelked ve tudunk csak - mint Pr őhle Károly emlí ti az evangélikus
L el k ipászt or ban - "egymás meggyőződésének ti szt eletben tartása mellett össz e
fogni ' egymással, hivőkkel és nem-hivőkkel , társadalm unkért és az emberiségért.
Ez megvalósítha tó ök umeni kus cél, sz üks éges és jó is. És erre szorongat mi nket
Kr isz tus szere te te" (Lelk ipásztor, 1972. július, ,7. szám) . '

Iro d a lom : V ály í Na g y Ernő : Ki rche a ls Di alog . P rotesta n t ische Erwa gu ngen zu r Leh re v on
de r K irc h e , B asel , 1967: - P ie rre - An d r é L í ég é: Ví vr e e n chrétien, P a ris , 1%0: - J ean Will e
br a nds : Occuménisme et p robl ém es actu els, P aris , 1969 ; - T a v as zy S ándor: Az ethika mal
l~érdései . K ol ozsv á r, 1939 ; - T a v a szy Sándor: Világn éz eti k érd ések , T ord a , 1925 ; - M a k kai
Sándo r : A h it prob lém ája , Bpest , 1916; - Ma kkai Sá n dor : A vallá s a z emberi ség életé b en ,
Tord a . 1923 : ,- R oger Sch ütz : D ynamique du prov ís otr, T a izé , 1965; - R év ész I m r e : Utópia

vagy K r iszt otépia? D eb rece n , 1943; - Bar th a Tibor : Ig e , egy h á z, n ép, a R eformátus Zsinati

I roda Sa jtóosztá ly a , B pes t, 1972; - T eilhard d e Chard in : Sc ience et Chr is t, P aris, 1965.

Sz fi n x A törvény
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NAPLÓ

INMEMORI4M JACQUES MARITAIN

Évek óta elvonuLtan élt, és majdnem észrevétlenül wvozott a világból ko
'runk kereszténységének egyik kimagasló alakja, Jacques Maritain. Majdnem
észrevétlenül: egyrészt mert a bölcs aggastyán már maga is észrevétlen akart
maradni; másrészt mert már nem sokat törődött oele ,« világ sem: úgy tar
totta I számo'Tl:, mint egy múlt korokból itt maradt relikviát, mint egy a ma
ga idejében útmutató tudóst, aki fölött eljárt az idő, s aki tomista gdndol
kodásával, skolasztikus módszerével valahogyan kimaradt az időből. Utoljára
"A. ga1'Onne-i paraszt" megjelenésekor, 1966-ban fordult felé a figyelem: a
kora kérdésein tűnődő, rosszkedvű "öreg laikus" nézeteit inkább fogadta el
utasítás, mint megértés. Mert hiszen a zsinati remények legszebb fölvirágzása
idején Maritain voltaképpen nem tett e könyvével mást. mint egy nagy, mo
gorván kételkedő kérdőjelet rótt a számára már nehezen érthető "jelen idő

nek" a margójára. Régi szokásához híven ezúttal is "nevükön nevezte a dol
gokat"; csak az nem egészen biztos, hogy ezek a régi nevek valóban pontosan
fedték-e az- új dolgokat. Igy aztán a kontemplatív életbe visszavonult, és a
tálba még egyszer "beletenyerelő", öreg "garonne-i paraszt" véleménye visz
szamenőleg is a konok konzervativizmus' színébe keuerhette a maritain-i élet
művet azoknak a fiatalabb nemzedékeknek a szemében, amelyek természet
szerűen nem ismerhették fiatal és férfi évei munkásságának teljében, azokban
az időkben, amikor meudon-i otthona egy egész megújhodásnak volt a köz
pontja, egy egész szellemi mozgalomnak a tíízhelye: sugalmazója, táplálója
azoknak a "nagy barátságoknak", amelyekről Raissa Maritain olyan szép, von
zó és hiteles könyvet írt. Azt sem könnyű ma már érzékelni, mekkora vál
íalkozás volt Maritain filozófiai műve: a tomizmusnak és skolasztikus mód
szereinek a modern jelenségekre való alkalmazási kísérlete, s egy olyan ka
tolikus, tomista realizmus fogalmának szent-tamási alapokon való kidolgo
zása, amely a lét értékének központba emelésével egyrészt a kctolikus gon
dolkodás újra megerősödött manicheus kísértéseit hárította el,másrészt a
szklerotikussá merevedett, a modern élet jelenségeivel szemben a tehetet
len tagadás zsákutcájába jutott "hivatalos" tomizmus szárazságát frissítet
te föl. Mindez a maga idején nagyon sokat jelentett, és nagyon sokaknak
nyújtott - legalább átmenetileg - biztos tájékoztatást; sokakat tanított
meg a gondolkodás módszeres szig01'ára és következetességére, és ugyanakkor
arra is, hogy ne zárkózzanak a m'űhely steril falai közé, hanem a tomista
iránytűvel a kezükben próbáljanak korukban eligazodni. Hogy ez az irány
tű mennyiben volt alkalmas a második világháborút követően kibontakozó
új korszakban az eligazodáshoz : ez már más kérdés. Az új kor filozófiája
alárneriiit a történelembe, hogy átélje és megértse a történelmet, mint a
keresztény egzisztencializmus vagy a perszonalizmus; a világítótorony, me
lyet Maritain épített, hamarosan a forgalom útjain kívülre került. De él
még egy keresztény nemzedék Európában, amelynek egy fontos, útkere'ső

korszakában eligazító világosság volt ez a fárosz. És Maritain táplálékát
szervezetükbe földolgozva azok is őrzik, akik utóbb túlkerültek rajta;
meghatottságuk, amikor e nagy gondolkodó halálának csöndes híre elérte
őket, ifjúságuk emlékeivel együtt rezdült meg sejtjeikben. Talán egy tervet
vagy fogadalmat is sugallva: hogy egyszer, talán hamarosan, bővebben is
szembenéznek fejlődésük maritain-i korszakával, és alaposabban is számbave
szik : ki volt és mit adott' nekik a csöndjéből immár örök csöndességbe átlé
pett "garonne-i paraszt".

RÖNAY GYŰRGY
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Kormos István nemrégiben remek val
lomásban köszöntötte a hatvanéves Jé

kely Zoltánt, s közben egy-két. találó
ecsetvonással fölrajzolta a Jékelyék után
következő nemzedék néhány tagjának
portréját. Az egyik Lengyel Balázsé
volt, amint a kávéházi asztalok között

."lebegve" szerkesztette az Újholdat,
melyben annak idején első igazán je
lentős esszéit közölte, s Lukács György
ellenkezését is kivívva igyekezett meg
fogalmazni a "negyedik nemzedék" ars
poetícáját, A nemzedék - mint a nem
zedékek általában széthullott, de
Lengyel Balázs hű maradt az akkori
hitvalláshoz: "Művészet csak akkor ma
radhat fenn, ha a legmagasabb igé
nyeket támaszthatja önmagával szem
ben. Íróra, irodalomra nézve sem lehet
más érvényességet elismerni" (Babits
után). Ezt a magas igényt támasztot
ta önmagával szemben is, s talán ez a
magyarázata, hogy kevesebbet írt, rit
kábban olvashattunk tőle tanulmányo
kat, esszéket. mint szerettük volna. Pe
dig amint most megjelent kötete* is
igazolja, egyike azoknak, akik szívósan
őrzik a Nyugat nagy esszéístáinak ha
gyományait, és ugyanakkor kívánesi iz
galommal tájékozódik a kortárs-iroda
lomban, mint annak idején Szerb An
tal. Ami ugyancsak velük rokonítja :
ahogy Szerbnek, Halász Gábornak, Né
meth Lászlónak, Cs. Szabónak, Sőtér

nek, Bókának, Rónaynak egységes iroda
lomszemlélete volt, ugyanúgy ő is -szí
multán látja a magyar és a világiro
dalmat, Nemcsak azok a tanulmányai'
igazolják ezt, amelyekben Powysról és a
kísérleti regényről. vagy Rimbaudról és
a költészet nyelvéről ír, hanem azok
is, malyekben a huszadik századi hazai
irodalom nagyjainak képét vázolja fel.
Nem kategóriákban, nem "rokon iskolák
ban" gondolkodik. Lelkében ott zeng az
a bonyolult kórus, melyet világirodalom
nak nevezünk, s amelynek minden szó
lamát hallja, érti, ismeri.

Voltaképp az egész kötet egy állan-
-dó erőfeszítéssel és figyelemmel folyta
tott felfedező út krónikája, malynek el
ső nagy fejezete alighanem Babit's Ií
rája és magatartása. Tőle tanulhatta
Lengyel Balázs azt a szellemi nyitott
ságot, amely képessé tette az olyan el

lentétek befogadására és feldolgozására,
amilyet például mondjuk Aprily Lajos
és Füst Milán Iírája képvisel. Hogy

melyikhez vonzódik inkább? Olyan egyé
niség Ő, akit nagyon nehéz tetten érni,
elfogultságait. szenvedélyeit nem mondja
ki, inkább szemérmesen takargatja. De
nem véletle!i1, hogy kötete legizgalma
sabb és legeredetibb írása éppen Füst
Milánról szól, s hogy talán Kassák neve
fordul elő legtöbbször tanulmányaiban.
De nemcsak a költői modernség nagy
képviselőit látja bennük, hanem a ha
gyomány őrzőit is. Kassák vagy Füst
látszólag formátlanul hömpölygő hatal
mas verssoraiban ott hallja Berzsenyi és
az antikok lélegzetvételét, a füstmiláni
látomásokban Vörösmarty képzeletét; s
a jelen és múlt hol egymásnak feszülő,

hol egymásba rétegeződő együtteséből

fejti ki - és meg - azokat az élet
műveket, pályákat is, amelyek vitatha
tatlanul új lapot kezdenek irodalmunk
történetében.

Lengyel Balázs mindegyik esszéje tisz
teletre méltó és letegyverző formakul
túráról tesz tanúságot. Manapság, ami-

. kor egy téves beidegzés következtében
a műveket csak arról az oldalukról kö
zelítjük meg szívesen, amit "monda
nak", öröm egy olyan kritikusi attitűd

nyomába szegődni, amelyik kimondva
kimondatlanul gondos figyelmet tanúsít
a műalkotások megjelenési módjának,
sőt, azt a szépség egyik döntő össze
tevőjeként tartja számon. Nagyon tanul
ságosak ebből a szempontból azok a
verselemzések, melyeket a különböző

Miért szép? kötetekből vett át ide Len
gyel Balázs. Külön is érdemes figyelni
a Szabó Lőrinc-elemzésekre, azért is,
mert ez a csodálatosan nagy költő any-

, nyira rejtve maradt még utókora előtt.

Épp a Hajnali rigókról szóló esszében
figyelhet jük meg Lengyel Balázs egyik
legnagyobb erényét: azt a képességet,
hogy könnyedén bele. tudja élni magát a
költő lelkiállapotába, S' anélkül, hogy
nagyképűen hangsúlyozná, tulajdonkép
pen az alkotáslélektan határait is át
lépve igyekszik minél teljesebb és hi
telesebb képet adni magáról a műről,

Egyik kis "jegyzetlapjában" írja: "Jó
volna, bizony jó volna, a jövőből mint
egy visszapillantva kilesni, hogy helyén
valónak, vagy szégyellni valónak bizo
nyul-e az a kép." Meggyőződésünk,hogy
Lengyel Balázsnak, ha később vissza
pillant erre a kötetére, nem lesz szé
gyenkezni valója. SŐt, inkább büszkél
kedhetik szempontjainak nyitottságával,
elemzéseinek eleganciájával, eredmé
nyeinek maradandóságával.

*Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet (Mag vető)
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Mándy Iván ."előadói és társszerzői"
között fel-felbukkan Vargha Kálmán is.
De míg a többiek, Zsámboki, Túrcsá
nyi vagy Fabulya olyan esetlenül in
ganak a világban, ő mintha racionáli
sabb .alkat lenne, mindig két lábbal áll
a valóságos talajon. És nemcsak Mándy

. könyveiben ilyen, hanem akkor is "va
lóságos" marad, amikor az álomról és
a szecesszióról szól.** Nem álmodozó lé
lek, ezért alapvetőerr más tartással kö
zeledik a századforduló világához, mint
elődei, aki Csáth Gézában, Szomoryban,
Krúdyban a "ködlovagokat" tisztelték.
Vargha Kálmán nem lesz a hangula
tok rabja. Nem andalít ják el a legen
dák, mert tudja, hogy a valós vagy.
kitalált történetek hátterében élő em
ber rejtőzik. Minden igyekezete, tanul
mányírói ambíciója arra irányul, hogy
ezt a valóságos embert mutassa fel,
még akkor is, ha nehéz valódi alakját
kifejteni az álmok, víziók szövedékéből,

A Nyugat "harmadik nemzedéke" a
Ködlovagok című antológiaban tulajdon
képpen a maga elődeit kereste, s a
"játékos Európa" korai előfutárait érez
te Fl századforduló íróiban. Vargha Kál
mán azonban éreztetni igyekszik a "já
ték", az "álom" mögött a menekülés
- (mert ő voltaképp menekülésnek ér
zi ezt a magatartást, hátrálásnak a va
lóság fenyegető szorításából) - igazi
okait, társadalml-történetí mozgatóit is.
Vannak tanulmányai, melyekben telje
sen meggyőz. Török Gyuláról szóló esz
széle például, mesterien fejti fel a cse
hovi búcsúztató mögött a dzsentri-világ
félelmetesen hiteles kritikáját. Ugyan
csak pompás megfigyeléseket tartalmaz
Szomoryról szóló írása is, malyben nagy
elhitető erővel követi nyomon azt a
folyamatot, ahogyamegdöbbenteni .és
meghökkenteni kész Szomory stílusa csi
szolódott, már-már "klasszicizálódott".
És nagyon termékeny, továbbgondoláara
érdemes az is, amit Krúdyról mond,
bár ezen a ponton bizonyára sok nyitott
kérdés marad. Talán nem belemagya
rázás feltételezni, hogy Vargha Kálmán
hoz közelebb áll Móricz, mint Krúdy,
s elsősorban ezért nézi kicsit tartózkodva
az utóbbi világát, illetve annak a va-

o lóságra rétegzett "csoda-rétegét". Mintha
túl éles határvonalat húzna Krúdy és
a "nyugatosok" között, mintha kicsit túl
hangsúlyozná azokat a kétségtelenül
meglévő motívumokat, melyek a nagy
regényírot a romantikához kapcsolják,
s nem érzi, hogy Krúdy nemcsak befe
jezett valamit, hanem el is kezdett, nem-

csak lezárása egy irodalmi folyamat
nak, hanem a kezdete is (mint az igazi
nagy írók általában).

Vargha Kálmán ízig-vérig filológus.
Ennek a szónak manapság van valami
pejoratív mellékzöngéie, pedig csak az
lehet igazán birtokában az anyagnak,
aki "átrágta", "megemésztette" azt. A
költői . intuíció adománya keveseknek
adatik meg. Sehöpflín - akiről Vargha
Kálmán kötetének líraian szép és igaz
darabja szól - sem volt lírai alkat,
mégis igaz, hogy "ő a leghitelesebb és
legjobb kalauzunk". Az ő nyomán indult
el Vargha Kálmán is, nemcsak az íro
dalomtörténetírásban, hanem módszerta
nában is. Aprólékos alapossággal, hitel
lel ír mindenről, az olyan ember biz
tonságával, aki ezerszer meggondolta,
mit akar mondani, még 'azt is, milyen
ellenvetésekre kell esetleg válaszolnia.
A fölény éppenséggel nem sajátja Var
gha Kálmánnak; sokkal inkább mondhat
juk "al"ázatosnak". Mert szolgálni akar:
az irodalmat is, az irodalom kedvelőit is.

Hogy a filológia mílyen izgalmas fel
fedező utakra csábíthat, annak bizony
sága Gál István remek tanulmányköte
te.*** Igaz, van emléke bőven, hisz an
nak idején, a harmincas években ó
szerkesztette a középeurópaí humaniz
mus-eszmény egyik legérdekesebb, leg
izgalmasabb kísérletét, az Apollót, amely
azzal a nagyon is racionális és reális
programmal indult, hogya közép-európai
népeknek egymásra kell találniok. Ez is
egyfajta "sziget-koncepció" volt, de ez
a sziget nem valahol nyugati irányban
volt található az ismeretlen tengeren,
mint a horatiusi, hanem itt volt, itt for
tyogott, rengett, Gál István és írótársai
lába alatt. Hogy az Apolló mennyire a
valóságból sarjadzott, annak az is a bi
zonysága, hogy munkatársai között tart
hatta számon Bartókot, Kodályt, Ba

bitsot, Illyést és Thomas Mannt. E kö
tetében Gál István jórészt emlékeit
mondja el, de ezek az emlékek tulaj
donképp egy hallatlanul bonyolult, el
lentmondásos korszak életrajzát adják,
s több forrásértékű adattal egészítik ki
például Babits portréját. (Hadd jegyez
zük meg: az ebben a kötetben olvas
ható Babits-tanulmányok is azt igazol
ják, hogy életrajzát a maga filológiai tel
jességében és hitelével ma leginkább
Gál István írhatja meg. S bár minél
hamarább meg is írná!)

Néha az az olvasó érzése, hogy Gál
István mindent tud. Egy szenvtelen

**Vargha Kálmán: Alom, szecesszió, valóság (Magvető)

."Gál István: Bartóktól Radnótiig (Magvető)
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mellékmondattal lesöpri Gellért Oszkárt
(igaz, ami igaz:az Egy író élete nem
épp elfogulatlan krőníkáia a· kornak),
ugyanolyan halkan és szerényen hely-é
re teszi Babits háborúellenea cikkét
(alapvetően,változtatva meg ezzel a kől

tő értékelésével kapcsolatban már köz
hellyé merevedett pacifizmus vádját), is
meretlen dokumentumokat idéz József
Attilától, s az ember már hajlanék ar
ra a vélekedésre, hogy a legobjektívebb
irodalomtörténészt olvassa, akinek talán
nincsenek is gyengéi, félrehallásai, szub
jektív elfogultságaí. Szerencsére vannak!
Például Bóka, akiről talán éppen ő fo
galmazta annak idején azt a humoros
szer~esztői üzenetet az Apollóban, rnely
szennt a nagyreményű Bóka László len-

SZINHÁZI KRONIKA
Régi, a harmincéves háború Európá'ját

mutató térkép la Madácli Színház Brecht
előadásának függönye. Furcsa, megbil
lent kontinens ez, minta Kurázsi 11U/.

ma egész nyomasztó történelmi valósá
ga. A színpadon perzselt, lepedékes lom
bú fák - Csányi Arpád Brechttel ek
vivalens művészi valóságot teremtő dísz
letei -, hullafoltos, halált virágzó fák
szemhéjaink mögé parancsolják a har~
mincéves háború borZialmas mészárlásait
ábrázoló régi metszeteket. A "Kurázsi
mamát Brecht a német fasizmus - Eu
rópa elnyelésére indított - rohamának
előestéjén írta; nagyszerű elemzések mu
tatták már ki, hogy Kurázsi mama és
gyermekei sorsa - a dráma nagy erejű

példázataival - hogyan tükrözi a hábo-'
rúba sodródó, abban a régi életét foly
tató kisember komor sorsát, elemberte
lenedésének könYQrtelen illúziótlanság
gal láttatott folyamatát. A Kurázsi ma
ma nem a militarista hatálom világot
pusztító mechanizmusáról szól elsősor

ban - bár a drámában Brecht a félel
metes manipuláció urai1!lak széles galé
riáját is felvillantotta -, hanem a há
ború iszonyatába vetett, a semmiben
magára hagyott ember amúgy is cse
csemőkorú emberségének embrionális ál
lapotba való hanyatlásáról. Kurázsi
mamának és gyermekeinek sorsc nem
csak a világban eligazodni kép/!elen, a
torz hatalomhoz csapódó kisemberek de
humanizálódását mutatja: a drámában a
lemészárlással fenyegetett város lakóit
álmából feldoboló Kata és az embersé
gére ébredő, Kata sorsát vállalni kész

ne Ady egyetlen autentikus folytatója a
magyar lírában. E sorol} írója igazán
szerette Bóka Lászlót a pedagógust is az
írodalomtörténészt is, az embert is (a~i
lyennek ismerte), de a költő ... - hát
a költő azért nem volt elsőrangú. Hogy
Gál István mégis annak' tartja? Azt
hiszem, egy irodalomtörténész akkor ke
rül igazán közel 'hozzánk, ha kiesik a
szerepből, emberré válik, akinek bará
tai, harcostársai és - gyengéi is vannak.
Mindezt nagyon komolyan gondolom, s
abban a szent meggyőződésben mond
tam el, hogy rég olvastam izgalmasabb
érdekesebb, tanulságosabb könyvet GáÍ
Istvánénál.

RÚNAY LASZLÚ

pa-:asztfiú -alakján kívül, mindent és
mmdenkit megfertőz, manipulál és az
embertelenség tetteiben való részvételre
kényszerít a pusztításból táplálkozó ha
talom. Az ember eredő és puszta fenn
maradása érdekével táplált gyengesé
gének, tragikus vétségeinek vizsgálata.
mellett a magára maradott, pusztító
erőknek kiszolgáltatott ember arculatát
is megmutatja a drámában Brecht; Ku
rázsi mama a háborúból él, annak vám
szedője, de a háborúban közvetlenül
részt nem -vevő egyszerű parasztembe
rek is válaszút elé kerülnek a drámá
bani ~ hogy a saját életüket mentsék,
hagynak pusztulni a várost, benne szii
leikkel, rokonaikkal. A háború iszonya
tába vetve - más életek súlya sem ne
hezebb az emberség mérlegén Kurázsi
mamáénál. Talán ez a felismerés ve
zetbette la rendező Vámos Lászlót, hogy
a Kurázsi' mama szereplőinek teljes ar-
cát igyekezzen kirajzolni elénk, érdek
és emberség tragikus ütközésének komor
példázata mellé a humánumot virtuáli
san mindig őrző, gyengeségében, .kiszot
gáltatottságában megcsúfolt, szánandó
emberét. A Kurázsi mama - elsősorban

a világháborúra készülődő németségnek
szóló - példáz/i,ta egyszerű, világos kép
let: aki a háborúból él - még ha nem
is egészen úgy, mint a Karinthy által
szarkasztikusan kipellengél'lezett ba
kancs- és szappanszállítók -, annak a
részvételból adódó érdekei antagoniszti
kusan ellentmondásba kerülnek a leg
elemibb emberi érzésekkel is. A dráma
új rendezése koránts,em akarja felmen
teni a számos tragikai vétségben bű

nös Kurázsi mamát, aki a középkor
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moráljának kettőssége szerint próbálja
eligazítani fiai sorsát; az e1'őszak gátlás
talan kiélését plántálva nagyobbik fiába,
s a vallásháborúk korának képmutatóan
együgyű becsület-fogalmát a kisebbik
fiúba. Mindkét magatartásforma közös
lényege a történelmi gyakorlattól elsza
kadt elvontság, realitáshiány. Eilif csak
a kor farkasmorálját teszi magáévá, de
nem tanulj?:. meg viselni a körülmények
hez való ,alkalmazkodás hazug álarc/it,
Stüsszi pedig csak a célt nem mérle
gelő becsületesség hazugságát tanulja
meg; így a saját jellemükhöz való kö
»etkezetesséq egyaránt kiváltja számuk
ra a tragédiát, nem az ártatlanok tra
gédiáját, hanem Eilif esetében a mások
kal, Stüssziében pedig az elsősorban ön
magával szemben vétkes ember pusztu
lását. Magatartásuk szülője, Kurázsi ma
ma, többet ér~ a korból, a valláshábo
rúk könyörtelen törvényeiből náluknál,
a Zegfontosabbat azonban ő sem tudja:
az embertelenség gépezetében nem le
het bűntelenül egzisztálni. Kurázsi ma
ma nemcsak fiai tragikus sorsának ere
dendő meghatározásáért felelős, az ő al
kudozása, önmaga lényének megtagad~

hatatlansága a közvetlen okozója Stüsz
szi halálának is, a rendezés ezt egyértel
műen hangsúlyozza.

Vámos László rendezésének újszerűsé

ge abban rejlik, hogy Kurázsi mamának
és gyermekeinek sorsát nem egyszerú,
szikár példázatként vitte színpadra: a
harmincéves háború nem naturalisztikus,
hanem a művészi látvány és a pszicho
lógia teljességével elemzett, epikus, s
mégis döbbenetes drámai erővel mef13e
lenitett képsoraiban. A harmincéves há
ború nem históriabeli, hanem eszmei
lélektani teljességéből tárul elénk a
pusztításba vetett ember, akiből nem
hiányzik a másokért való önfeláldozás
megrázó példája sem, de amely - egy
torz korban - általános demoralizáló
dását is felvillantja. Három döbbenetes
erejű kép vésődik a néző emlékezetébe
leginkább a drámából: a hozzátartozói
kért imádkozó parasztok könyörgése, a
vá1'ost a halallal fenyegető álomból fel
doboló néma Kata képe - a halálfé
lelem iszonyatával, és mégis az ember
ség báto'rságával az arcán -és Kurá
zsi mamáé az országúti feszület előtt
a szakáccs~l, életet kolduló könyörgé
süket már nem is a vidéki kúria gazdái
hoz, hanem az örök időbe panaszolva.
A középkor egyszerű embere megnyo
morítottságában is beletartozott valami
lyen terüZeti- és osztályközösségbe, az

4~4

együvé tartozás természetesnek érzett
kényszerén át kapcsolódott a tágabb vi
lághoz, s a háborúk pusztításai után is
folyton megújuló természeten át Isten
hez, mely így egyszerű, érzékszerveivel
is felfogható realitás volt számára. A
középkornak ez az egyszerű hite, áhí
tato. benne van a városért könyörgő pa
rasztok imájában is, de az imájukat
valóra váltó Kata elleni gyűlölködé

sükben már ott van az Istenhez for
dulás másik útja is. A közösségeket szét
ziláló, embereket manipuláló permanens
háború - primitív szinten - csak ön
magára hagyatkozható individuummá
»áttoztatia. az egyszerű embereket is; a
szetetet Istene eltűnőben van a kor
'iszonyatában a szívből, s helyette a val
lásháborúkban manipulált képe tűnik fel
az emberek arcára keményedő álarcán.
Evvel a másik istennel a valláshábo
rúk torz eszméihez igazodó ember .már
alkudozni is képes, felmentést vél tőle

kapni bármilyen egoista gonosztettéhez
is. .

Vámos László az illúziótlanul, de 'nem
könyörtelen kívülállással láttatott há
borús devalválódás művészi megjelení
téséliez nagyszerű partnereket talált a
színészekben; Psota Irén Kurázsi mama
tragédiáját' nagy erővel vetíti elénk,
mert tragédia ez akkor is, ha Kurázsi
mama teljes egészében, történelmi mér
tékkel nézve, nem is fogja fel teljessé
gében tragédiáját. Psota Irén játékában
a kérgeslelkű markotányosnő, a tragi
kus késlekedésével az an'yai érzéseit is
feláldozó háborús vámszedő figurája
mellett benne van az egyszerűen, em
berségesen élni akaró 1!Ő alakja is; an
nak a jelenetnek ,a jelentőségét tudta
Psota alakítása végig éreztetni, amely

.ben a nyakára maradt áruval is örülni
tud Kurázsi mama a békének, amely,
jellemző módon, csak három napig tart:
maga a világ szegzi folytan . vissza az
örök passióját járó ember arcára a ke
gyetlenség álarcát. Nagy Anna néma
döbbenettel, a szenvedés gesztusaival,
fuldokló artikulálatlansággal egyedül járt
Kata alakjában egy másik, embersé
gesebb világban. Papp János és Kalo
csay Miklós eleven embereket rajzoltak
ki a két fiú példázat alakjából-sorsá
ból; a tábori papot alakító Márkus
László játékának rendkívül gazdag ár
nyalatai meLLett is markánsan erőteljes

volt - egyszerű eszközeivel - Heres
nyi László szakécsa. '
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KÉPZŐMŰV~SZET

ÚJRA MEGNyILT AZ ESZTERGOMI
KERESZTÉNY MÚZEUM. Ez év máju
sában - a több mint négy évig tartó,
18 millió forintos költséget igénylő át
alakítási és korszerűsítési munkálatok
befejezése után - újra megnyílt Ma
gyarország egyik legértékesebb képző

és iparművészeti gyűjteménye, az - im
már légkondicionáló apparátussal ellá
tott - esztergomi Keresztény Múzeum,
amelynek alapjait - mintegy száz esz
tendővel ezelőtt - Simor János herceg
prímás vetette meg. A múzeum később

tovább gyarapodott (a donátorok között
találjuk báró Hatvany Ferenc iparmág
nást, műgyűjtőt és festőművészt is), Si
mor érsek mellett azonban az éppen 150
évvel ezelőtt, 1823-ban született Ipolyi
Arnold nagyváradi püspöknek, a magyar I

néprajz, régészet, művészettörténet és
műemlékvédelem nagy alakjának kö
szönheti a legtöbbet a Keresztény Mú
zeum.

Az új rendezés Mucsi Andrásnak, a
múzeum művészettörténészének irányí
tásával történt. (A műtárgyak elhelye
zésének, csoportosításának koncepciója
egyébként nem változott a 60-as évek
hez képest.) Az első teremben a mohá
ésí csatavesztés előtti korszak észak-ma
gyarországi oltártáblái és faszobrai (Ko
lozsvári Tamás 1427-ben készült ga
ramszentbenedeki szárnyasoltára, a Báti
mester Alexandriai Szt. Katalin legendá
ját megjelenítő sorozatának fennmaradt
töredékei, egy XV. századi Szűz Mária
szebor Győrzámolyról stb.) kaptak he
lyet. A második terem ékessége Dürer
kortársának, M. S. mesternek - Selmec
bányaról származó - oltára, illetve an
nak négy táblája; az M. S. mester mun
káinak közelében függő - ugyanezen
korból való - külföldi táblaképek a
csupán névbetűiről ismert magyar mű

vész európai rangját bizonyítják. A har
madik ü~.rembe belépve érkezünk el a
múzeum rendkívül becses korai itáliai
anyagához. a XIV. és XV. századi fi
renzei és sziénai mesterek (Taddeo Gad
di, Pesellino, Vecchietta, Neroccio stb.)
munkáihoz. Ezeknek az "édes olasz prí
mitíveknek" (Babits Mihály) az eszter
gomi képtárban őrzött alkotásait a vi
lág bármely nagy múzeuma büszke
örömmel függesztené ki falára ...

A további termekben és kabinetek
ben olasz, spanyol, német, osztrák és
egyéb nemzetiségű művészek kezétől

származó késő reneszánsz, barokk, klasz
szicista és biedermeier kompozíciókat
látunk. A múzeum anyagának e része

számos szép darab ellenére - je-o
Ientőségben, színvonalban nem éri el a
korai magyar táblaképek és a zsendülő

itáliai reneszánsz korából való festmé
nyek együttesét.

A kijárati folyosó tábláiban a mú
zeum mind mennyiségileg, mind minő

ségileg igen számottevő iparművészeti

kollekciójából (ötvösmunkák, elefánt
csontfaragások, habán fajanszok, üveg
tárgyak, porcelánok, míniatűrös szelen
cék stb.) kap ízelítőt a látogató.

Az újra megnyílt Keresztény Múzeum.
állandó kiállításáról beszámolva meg kell
emlékeznünk a .képeket, és szobrokat
restauráló szakemberek (Varga Dezső,

dr. Berecz Ferenc, Kákai Szabó Ildi
kó, Lente István és Menráth Péter) ki
váló munkájáról, mindenekelőtt azonban
az állami 'szervek bőkezűségéről . .. A
magyar állam által biztosított tizenkét
millió forintos támogatás nagymérték
ben hozzájárult ahhoz, hogy a Keresz
tény Múzeum a mai Magyarország leg
modernebb, a műtárgyak épségét leg
jobban biztosító múzeumává vált.

*
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖNYVEK. A ju
biláló, tizenöt éve - 1958 óta - meg
jelenő "A képzőművészet kískönyvtára"
sorozat egyik újdonsága Jajczay János
professzor kis monográfiája Duccio di
Buoninsegnáról, a XIII. és XIV. század
fordulóján élt és működött sziénai mes
terről (Corvina Kiadó, 1973). Jajczay I a
tőle megszekott erudícióval, nagyszerű

műelemző adottsággal és "a középkor
erkölcse, bölcsessége és hite" iránti nem
titkolt tisztelettel bontja ki a régmúlt.
idők burkából Ducciót. akinek életéről

és munkálkodásáról sajnos oly kevés
bizonyosat tudunk... (Csupán a gótikus
stílusú sziénai Dómban őrzött, ikonosz
tázíon-szerű, Szűz Mária előtt hódoló
Maesta-ról mondható el teljes határo
zottsággal, hogy valóban Duccio műve.)

A Maesta azonban egymagában is vi
tathatatlanná teszi, hogy a ducento és
trecento határán tevékenykedett mester
"kulcsfontosságú helyet tölt be az előző

leg döntően bizánci ígazodású sziénai
festészet önálló útra térésében",

Jajczay Jánosnak, Itália régi festé
szete tudós ismerőjének könyvét olvas
va élővé válik számunkra Duccio "ha
gyományőrző, egyszersmind azonban ha
gyományszegő művészete", amely "a sú
lyos teológiai .témákat keresetlen, egy
szerű módon" volt képes kifejezni ... A
kis könyv ugyanakkor bevezet bennün
ket a .. sziénai festészet világába, amely
re "mindig bizonyos tartózkodás, elő-
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kelő zárkózottság, a régi stílushoz ra
gaszkodás, a régi álmok újraálmodása"
volt a. jellemző, ellentétben Firenze mű
vészeível, akik "állandóan újra törtek
:fi a valóság meghódításával birkóztak".

A kötet villusztrácíóí között szívesen
Játtuk volna az esztergomi Keresztény
Múzeum egyik apró méretú kincsét
('lPrófétafej"), amelyet a művészettörté

nészek többsége Duccio di Buonínsegna
saját kezű alkotásának tekint.

Sík Csaba Rend és kaland című köte
tében (Magvető, 1972) a közelmúlt és a
jelenkor képzőművészetével - főleg az
avantgarde mozgalmakkal és mesterek
kel - foglalkozó esszék és cikkek sora
koznak. Sík importáló felkészültséggel
mutatja be könyve lapjain a modern
rnűvészet Magyarországról elszármazott
protagonistáinak (Réth Alfréd, Kemény
Zoltán, Schöffer Miklós, Hajdú István,
Vasarely) munkásságát, amely - Va
sarelv oeuvre-jét kivéve - meglehető

Ben ismeretlen a magyar közönség előtt.

Igen sikerült a kötetnek az a fejezete
is, amely a XX. századi angol plaszti
káról szól; de elismerés illeti Sík Csa
bát azért is, hogy elsőként tekinti át

. a fiatal, tehetséges magyar konstrukti
vista-nonfiguratív művészek (Fajó Já

. nos, Hencze Tamás stb.) működését.

Sík gazdagon dokumentált, megbíz
ható információkat nyújtó, európai lá
tókörű tanulmányai művészeti irodal
munk értékes gyarapodását jelentik. van
azonban egy írás a kötetben, amely nél
külözi a - Sík Csabára egyébként jel
lemző ~ tárgyílagosságot; a "Lighea a
Balaton partján" című - Borsos Mik
Ióssal foglalkozó - tanulmányra gondo
lunk.

Sík ebben az írásában beleesik ab
ba a hibába, hogy Giuseppe Tomasi
dí Lampedusa méltán híres Lighea ci
mü novellájának szövege alapján kö
zelíti (és kritizálja ...) meg Borsos Li
ghea-szoborcíklusát, szemére vetve pél
dául a művésznek, hogy egyik szobrán
a szirén "nem tizenhat éves" (mint az
elbeszélésben), hanem érett asszony ...
Meglehet, hogy Borsos Miklós Lighea
víziója nem teljesen azonos az olasz
Író éval, Borsos azonban szuver.én mű

vész, akitől az irodalmi mű betű sze-

rinti követését ne kérjük számon vas
kalapos pedantériával... Borsos - To
masi di Lampedusa szirén-története ál
tal ihletett - Ligheái gyönyörű pél
dái a hűtlen hűségnek... E szobrok
esztétikai megítélése szempontjából tö
kéletesen irreveláns, hogy a mester
hány éves Ligheát faragott ki a carra
rai márványtömbből. .. A fontos az,
hogy a remekmívű novella szellemét, a
tengerből felbukkanó sellőből sugárzó
delejes erőt, a Mediterraneum hangulatát
és az antikvitás fanyar-édes ízeit a
Borsos-szobrok hitelesen, kongeniálisan
adják vissza.

Kár lenne, ha Borsos Miklósné Kéry
Ilona Kertem című könyvére (Szépiro
dalmi Könyvkiadó, 1973) csupán a' kert
kedvelők, a növény- és természetbará
tok figyelnének fel. A nagyon szépen
megírt kötet a képzőművészet híveinek
is sokat ad, hiszen először is megraj
zolja azt a miliőt, amelyben Borsos
Miklós tavasztól őszig él és alkot, má
sodszor pedig tömör, plasztikus jellem
zéseket tartalmaz a XX. századi magyar
piktúra két nagy egyéniségéről, Vass
Elemérről és Egry Józsefről, akik mind
ketten - Borsoshoz hasonlóan - a
Balaton mellett találták meg a művé

szetük kiteljesedése szempontjából leg
eszményibb környezetet és légkört.

B. Kéry Ilona emberábrázoló és meg
jelenítő képességének, írói elhivatott
ságának érzékeltetésére hadd idézzünk
néhány emlékezetes sort az Egryről szó
ló fejezetből: ."A legtisztább emberek
egyike voltEgry József; kívül-belül
tiszta volt, egyszerű és nemes. Mély
intelligenciájából fakadó műveltsége az
élet minden dolgában eligazította ...
Sok mindent elnézett és megbocsátott,
egyben azonban nem ismert tréfát: a
művészetben , .. A hegyek mögé bukó
napban, amint sugarai végigsiklanak a
sajkódi öblön, látom szíkár, sovány
alakját: felhúzott válla között előrehaj
ló fejjel, mindig messzenéző, szürkés
zöld szemével kémleli a vizet ..."

A könyvet Borsos Miklós mesteri raj
zai és a tihanyi Borsos-kertről készült
felvételek (B. Kéry Ilona, Illés Endre
és mások fotói) illusztrálják.

D. r.

.Az ember ;elleme és szelleme teg;obban ítéleteiben nyilatkozik meg.
Goethe
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ZENEI JEGYZETEK
ORGONAKONCER,TEK

(GERGELY FERENC ORGONAESTJ'E)
Az orgonamise eTledetét kutatva, a XV.
~zázad vokális, többszólamú miséjéhez
kell visszamennünk. A műfaj tisztán
hangszeres formában a XVI. századi
mestereknél (Cavazzoni, Frescobaldi)
fordul elő, és a barokk zenében éri el
csúcspontját (Bach: Klavierübung). Szá
zadunkban Kodály és Messiaen orgona
miséi a legjelentősebbek.

Gergely Ferenc a Zeneakadémián az
orgonamise történetéből Couprin "Mes
.se pour les paroisses" cím'Ű művét mu
tatta be, mely a megújult francia li
turgikus orgonálás sajátságaít viseli ma
gán. Az egyes tételeket a zeneszerző

szakaszokra bontotta. Igy például a Gló
ria "Et in terra pax vagy Benedici
mus te" részeinek motivikus feldolgozá
sa ~~~, h-.moll . miséjének ."építkezé.si
analogtatt' :1uttat:1a eszünkbe. A két té
telt (20 zenei egységre tagolva) az or
gonaművész a játékok szabad kombi
nációs válogatásával szervesen egybe
építette. Hangzásban-előadásban különö
s~n gazdag volt a Glória négy része
foleg ~z !,A!11'en" plénum-színekb~p 1el~
hangzo dtalogusa, a Sanctus. kürt-regisz
teres recítatívója, ·az Agnus Dei imitá
ciós bevezetése, a hypolid hangsorú szö
la,m..és a "dona nobis pacem" fényes
koda]a. A koncert. további műsorszámai

közül· Messi.aen "Transports de joie
d'une ame"-kompozíciója a Mennybe
menetel című szimfonikus meditációból
é~ M. Dupré Passió-szimfóniájának két
tetele - Crucifixion, Ressurecticjn 
kapcsolódott szervesen Couprin Miséjé
hez. Dupré az "Adoro te devote" gre
gorián témáját és a Stabat Mater fran
cia dallamát ötvözte egybe zseniális im
provizációs készséggel, míg Messiaen a
lélek extatikus örömét az impresszio
nistákra emlékeztetően, de nem vad ín
dulatokkal, mint Szkrjabin a Poeme
d'extase"-ban, hanem echászerű tűnődé
sekben énekelte meg. Mindkét mű a
nagyformátumú zenei tablókat összefogó
a lényegl?t érzékeltető előadásban hano~
zott el. Kevésbé sikerült Bach a-moll
prelúdium és fúgájának (BWV. 543) ze
nei kibontása. Ritmikailag "elcsú
szott" a mű (a metrikus ellentétekben
az orgonista nem tartotta be szigorúan
a tempót), s a fúga passage-ai össze
mosódtak. Igy elmaradt a bachi egyet_
len melódiából kibomló perpetuum mo
bile-szerű mozgás, ellenben virtuóz volt
a záró pedálmenetek kidoloozása. Ger-

geltl Ferenc regisztráló és" improvÍZáló
készségét a ráadásnak .szánt "Ó dicső

séges, ó. ékességes" kezdetű Pázmány
himnusz . 'zenei változataiban csodálhat
tuk meg,· jóllehet itt-ott nem nélkülözte
a romantikus konvencionalizmust.

(ZENEKARIORGONAESTEK) Amí a
hangszerek történetében az orgona ali
quotpiramisának felépítését illeti (ez
avatta az orgonát templomi hangszer
ré), az új hangzáskialakítáS a barokk
tól napjainkig gondjá volt az építóknek~

tervezőknek. Ezáltal nyerte el idók fo~

lyamán a hangszerek királynője teljes
jogú koncertál6 szerepét. A hangszer
hangzási és technikai lehetóségeire már
Vivaldi jelfigyelt és öt concertójában az
orgonát már nem a continuo-basszus
megszólaltatójaként alkalmazza, hanem
önálló feladattal bízza meg. Ebben a
hangzási és bravúros technikai szépség
ben gyönyörködhettiLnk ismét a Zene
akadémián rendezett zenekari orgonaes
tek keretében, melyek ?1túsorán csupa
újdonság hangzott el.

Az alábbiakban a négy koncerten sze
repló orgonaművek előadásáról számo
lunk be.

A d-moll és az F-dúr orgona-hegedű
versenyműveket Vi1'ág Endre (orgona,
és Gál Károly (hegedű) eZóadásában
hallottuk.

A MAV' szimfonikusok zenekarát Pál
Tamás veiényelte. A három tétel vilá
gos hangszínű játékai, a magasabb fek
vések harmónia.siövé~, felbontása, a
figuratív variációk, s mindkét hangsze
ren a virtuóz szólamok a szólisták tisz
ta, kidolgozott előadásában, tanáros pon
tossággal, olykor már a muzikalitás ro
vásám szólaltak meg, Pál Tamás határo
zott karmester-egyéniség, a zenekar pon
tosan követte instrukcióit, kár, hogy
egyetlen alkalommal megkésett a belé
péssel.

Mozart templomi szonátáinak - a
salzburgi' ének termései - Sonata all'Ep
ristola megnevezése egyben helyüket is
jelzi a mise liturgiájában: a Credo és
a Sanctus tételek közt hangzottak el.
Az egytételes művek közül ahangver
senyen a K. 329. és 336. jelzésű C-dúrt

. valamint az F-dúrt (K. 244) mutatta b~
Sebestyén János, aki játékában fényes
hangú barokk-regísztereket használt.
Muzikalitása, pontossága a részletek ki
dolgozásában éreztette a művek belső
erejét. A vonoeok: ezúttal is nehezen
mozdultak (K. 336. utolsÓ tétel). A' kar
mester: Nagy Ferenc'-eOYlk legtehetsé-
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ge~ebb fiatal dirigensük - a bécsi kiasz
szicizmus ígéretes szakértője.

Haydn kilenc .orgonaversenyenálunk
alig ismert. Az ugyancsak Sebestyén
János közrem:űködésével megszólaló C
dúr versenymű "kis orgonára" íródott,
(megjelölése: orgona v. cembalo). A két
oboával kibővített kísérő vonószenekar
az orgonával együtt - a concerto gros
sók módján - egymást kiegészítő témá-'
kat mutatott be. Az Allegro. tétel oszt
rák népi táncritmusai kem~nyen, hatá
rozottan pattogtak a fehér billentyűkön,

míg a Largo kornett-regisztere lágy
hangzással versengett a telt hangzású,
belépése kben pontos vonósokkal.

A milánói születésű Giuseppe Sam
martini (az orgonista bátyja) concertóit
tematikus szerkesztés, sokrétű hangszer
felhasználás jellemzi, de Hiindellel el
lentétben a szerző a rögtönzésre nem ad
módot. Az A-4úr koncert 1754-ben je
lent meg. A mil a concerto grossók te
matikáját nem követi és közel áll a
templomi szonátákhoz. Az előadó, Mar
gittay Sándor a II. tételben barokk
hangszinekkel, echás kombinációkkal ki
tűnően érvényesítette a főtémát, az
újabb és újabb anyagot exponáló szóla
mokat, míg az első tétel ritornelljeiben,
a belőlük kinövő epizódokban a tempót
tekintve olykor előreszaladt, az Alleg
róban, (a 318-os metrumban) pedig la
pozás miatt (l) megtörte az ütemet. A
zenekar dinamikus készségét, telkészült
ségét MedveczkyAdám karmesteri egyé
niségeteljes egészében érvényesítette.
A romantikus invenciójú dirigensszug
gesztív erővel, biztonsággal állt az együt
tes élén.

Patachich Iván 1972-ben írt orgona
versenyének csengettyűs hangszín-fü
zérei mermyiségükben elfödik a zenei
tartalmat. Egy-két részlet kivételével (pl.
az I. tétel puha hangzása) amű csak
kísérletnek tekinthető. A 'szólista, Mar
gittay Sándor és a zenekar hibátlanul
szólaltatták meg ezt az "orgonára épí
tő" kompozíciót.

Akitől Mozart sokat tanult: F. Brixi,
a prágai Szent Vitus katedrális orqo
nistája a cseh néplélekből merített. 440
kompozíciója maradt fenn, javarészt
egyházi művek. Öt orgonakoncertje kö
zül az F-dúr a legigényesebb. Struktű

rája - patetikus barokkot fellazító dal
lamviZágával - a világos megformálást,
az egyszerűséget követi. Szathmáry Lil
la játékábcm ez JL keresetlenség, egllsze
Túség tükröződött. Csupán az első ,té
tel kissé iskolásan kiütött staccatói, vagy
a zenekari hangzás kárára alkalmazott
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crescendók kifogásolhatók. A II. tétel:
erősen díszített "éneklő zenéjében", az:
utolsó tétel, 'gyors tempójában a fiatal,
orgonaművesz egészen rendkívüli tech
nikai tudásáról, fegyelmezett liraiságá
ról győződhettünk meg.

Hindemith II. orgonaversenyének szö
listája Baróti István volt. Az intellektu-

'ális beállítottságú előadónak ez a mú
kedvezett. Hindemith kompozíciója.
ugyanis a formálisan értelmezett do
dekafóniára épül, amelll ez epizódokban,
sok önálló zenei gondolatot tartalmaz~

Ezért a mű értelmezése is eltér a szo
kásos formátÓZ. Baróti néhányszor a kel
leténél tovább időzött egy-egy téma ki
dolgozásánál (megnyújtotta. a hangérté
keket), nem találta el mindig a megfe
lelő hangszínt (a IV. tétel "kusza" re
giszterei), viszont a mű részletszépségeit:
a Canzonetta tételben, a Veni Creator
ősi gregorián motivumán.ak bonyolult
szerkesztésű feldolgozásában a fúvo
sok és az, orgona lágy harmóniáinak
összekapcsolásával, a "pünkösdi zúgás"
dinamikus kihangsúlyozásával, modern
01'gonahangzással szólaltatta meg. A
karmester, Margittay Sándor nehéz fel
adatot vállalt Brixi és Hindemith ese
tében, de dicséretére váljék a mű'()ek

hez való teljes alkalmazkodása, amel1/'
az orgonaművészt a karmesteri pódiu
mon is reményekre jogositja.

(A HOMÉROSZ KÖRUS) A Homérosz
Kórus idei hangversenye Kodályra em
lékezett: A nagy vegyes kari kórusok
közül az 1934-ben írt "Jézus és a ku
fárok" az igazak és a hamisak össze
csapását megfogalmaz6 harmonikus-ak
kordikus és nyugtalanul kavargó, ellen
pontozó zenéje valóságos drámává avat
ja a motettát. A kórus határozottan szó
laltatta meg a művet, a diszponált, he
lyektől sem félve, míg a Balassi Bálint
költeményé,'e komponált "Szép könyör
gés"-t az "öntudatban nyíló távlatok'"
fényében, a lélek belső erejével ragad
ta meg.

Stomfay Károly a Preludiumot ját
szotta orgonán. A pedálszólamban in
duló főtéma, a kétszólamú kánon kibon
tása hangszínekben is gazdag volt, Az
Orgonamise Glória tételében pedig fino
man érzékeltette Kodály zenei nyelvét:
a Bachra emlékeztető polif6niát, a, lisz
ti modalitást, a gregorián melOdikát és
a magyar stílust.

Németh Tamás (zongora) a Székely
keserves dübörgését, az Esik a városban
Chopin-DebussY-féle monoton kopogását
kiélezett ritmtlrsképlettel, kemény billen

'téssel adta elő. Barna Mária és Bálizs



Márid a "Magos kősziklának" éa "A
-esitári hegyek alatt" dalok kristálytisz
ta eléneklésével bizonyították tehetségü
ket. A karmester és kísérő Pesk6 Györgv
orgonaművész volt, akire ,méltán illenek
a szavak: "Fáradozást, áldozatot nem
kímél. .. forrása kimeríthetetlen ..."

TÚTH SÁNDOR

•
(LEMEZFIGYELŰ) A csodagyerek

ként induM, s manapság a "nagy" gor
donkások nyomában igyekvő Perényi
Miklós a Magyar Hanglemezgyártó Vál
lalat új kiadványainak "főhőse". Az
egyik lemezen Hindemith és Mihály
András versenyműveit tolmácsolja, a
másikon Haydn D-dúr csellóversenyét
(ez utóbbin a C-dúr oboaversenyt is
hallhatjuk Pongrácz Péter előadásában.j

.' A kalandos sorsú Haydn-versenymű

középső' tétele olyan, mintha emberi
.énektuuiqra ír6dott volna, de Hindemith
,kompozíciójának zenei szövetéből is ~i

hallik a nosztalgikus sóhaj. Perényi Mik
.Iosnoz talán nem ezek a részek állnak
legközelebb - ami egészen természetes
-, hanem a virtuózabb, a hangszer vég
,ső lehetőségeiig elmerészkedő epizódok
ban mutatja (tegyük hozzá: ma még)
,legjobb tehetségét. Ilyen lehetőségeket

bőven kínál la Hindemith-mű is, Mihály
András Gordonkaversenye is, ez az ép
pen húsz' esztendeje szmetett, akkor
Kossuth-díjjal kitüntetett alkotás, mely
a korszak zenei életrajzának egyik jel
lemző terméke. Ekkortájt zeneszerzőink

számára megszűnt a külföldi tájékozódás
lehetősége, s csak egy mélységben törté
nő, a magyar zene hagyományai felé
orientáló kutatómunka kecsegtette őket

.a továbblépés ígéretével. Mihály András
- sok kor- és nemzedéktársával elLen
tétben - mindenestől Bartók világába
ásta bele magát, s a Gordonkaverseny
talán első reprezenuitio' terméke volt a
Bartók-hatásnak, me ly a hatvanas évek
elejére vált formaalkotó, belső vezérlő

elvvé, olyan "megemésztett" zenei táp
lálékká, mely nem korlátozta, hanem in
kább új utakra hívta a szerzői egyéni
séget. Perényi Miklós kitűnő tolmácsolá
sában megvillannak a mű szép színei,
amelyek a forma virtuozitásával, s

.szernérrnesen takargatott, de mindunta-
lan felszínre törő lírával ötvöződve va
lóban maradandóvá teszik Mihály alko
tását.

Perényi Miklós két lemeze egy nagy
.szerű, fokról fokra beérő tehetséget rep
,1'ezentál, aki a könnyebb sikeTek ked-

véért sosem mondott le a nehezebb út
ról: s egyre elmélyültebben, egyre tJ,tda
tosabban kereste a múalkotásoknak azt
a rétegét, mely csak az előtt tárul fel,
aki ismeri azt a titokzatos nyelvet, mely
századTól századra váltogatta ugyan stí
lusát 'és kifejezésmódját, de lényegét so
sem, mert a humánum és a szépség
küldetését teljesítette. S ugyanezt a sza
vakkal szinte kifejezhetetlen "lényeget"
érezni Pongrácz Péter nagyszerű oboa
játékában is (LPX 11556 és HLX 90034).

Az Eterna több nagy zeneszerző ösz
szes műveit jeLenteti meg. Igen érdekes
a Schütz műveit bemutató lemezsoro
zat, melyMl ezúttal egy amolyan "kedv
csináló" kiadvány jelent meg Eine Ein
führungin Leben und Werk címmel.
Hemrich Schütz korszakalkotó jelentő

ségére az utolsó néhány esztendőben fi
gyelt fel a zenei világ, s az a néhány
részlet, mely ezen a lemezen hallható,
már magában véve is elegendő ahhoz,
hogy ízelítőt kapjunk ebből a hatalmas,
puritán, mégis oly érzelmes művészet

ből, amely nélkül talán Bach sem lett
volna azzá, ami lett.

Ugyancsak az Eterna jelentetett meg
egy csokorra való Vivaldi-művet a Lip
csei Rádió Kamarazenekarának előadá

sában, Herbert Kegel vezényletével (8
26 096). A lemezgyűjtő némi kétkedés
sel fogadhatja ezt ill kiadványt, hiszen
Vivaldi világa elég távol áll a német
egyéniségtől, s az a néhány felvétel,
amelyeken a nagy német, karmesterek
4Z ő műveit tolmácsolják, inkább csak
kuriózumok, a Hiindelbe oltott Vivaldi
furcsa-torz megvalósításai. Ez a lemez
azonban - kitűnő. Már a címlapon lát
ható Canaletto-kép Velence levegőjét

idézi, s amikor megszólal a zene, az il
lúzió még teljesebbé válik. Talán csak
a sokféleség zavarja egy kicsit az em
bert: ma már olyan sok Vivaldi-lemez
kapható, hogy az ilyen' jellegű műfaji

,elegyek' bizony nem túlságosan csábítók,
,bár - ezt még egyszer hangsúlyoznunk
kell - az előadás kitűnő, a csodálato-'
san szép "Al Santo Sepolcro" szimfó
nia pedig újra lenyűgözi a hallgatót.

"Olasz hegedűversenyek" címmel
Manfred Scherzernek adott jó lehetősé

get kulturált hegedűjátéka biZonyításá
ra (LZ Eterna (8 26 180). Vivaldi, Nardini
és Viotti egy-egy versenyműve szere
pel a lemezen,' tehát olyan alkotások,
melyeket az itt hallhatónál lényegesen
autentikusabb és jobb tolmácsolásban is
lemezre vettek. A Viotti versenymű ér
demel igazán figyelmet. Viotti a tizen
nyolcadik-tizenkilencedik század fordu
lójának egyik legnagyobb hegedűse
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v91t, tl klasszikus hegedű~riász (Kreu
tzer~Rode-Viotti) talán legrobbanóbb
egyéni$€Qi!, akinek dallamalkotó tehet-.
sége Vivaldiéra emlékeztet leginkább,
formateremtő fegyelemmel azonban alig
rendelkezett, ,zeneszerzői tehetsége is
meglehetősen mdsodlagos volt., Műveit
ezért temette el az idő. Fedig amint
a lemezen hallható a-moll hegedűver

seny mutatja, a részletszépséqek: is ad
hatnak illúziót, még ha a mű egésze
elmarad is az igazán nagyoké mögött.

(ZENEI KÖNYVEK) A zene szava
címmel Gál Zsuzsa válogatott' igen szép
verseskönyvet azokból a művekből, me
lyek a kiittéeze; és a zene kölcsönh'ltásá
ból táplálkoznak. A világirodalom szám
talan remeke szól a zenéről, vagy arról
a lélek mélyén zengő daUamról,
melyről Babits ir A második énekben.
Gál Zsuzsa két típusba sorolta a verse
ket: előbb azokból gyűjtötte össze a leg
szebbeket, melyek magáról a zenéről

szólnak, majd azokból 'adott válogatást,
melyek egy zeneszerzővel, előadómű
vésszel vagy éppen hangversennyel kap
csolatosak. Igényes, alapos válogatásá-

RÁDIÓ MELLETT

~PÁRKÁK"

VAJON MIT AKART MONDANI Hu
bay Miklós a rádióban bemutatott (és
egy hét múlva megismételt) hangjáté
kával: a "Párkák"-kal? Kétszer is végig
haUgattam a darabot, közben jegyzete
ket is készitettem, de sem az emlékeim
ből, sem a jegyzeteimből nem tudok
egy határozott, egységes írói koncepció
ra következtetni.' Hogy miért nem, ah
hoz hadd foglaljam össze röviden, mi
ről is szól a darab?

Val.ahol Latin-Amerikaban, "kötöde"
fedőnévvel működik a politikai rendőr

ség lehaUgató-szolgálata. Tagjai: nők.

Hárman vannak, mint il sorsistennők a
római mitológiában. Feladatuk: bizonyí
tékokat szerezni Renato Lazo, a katonai
diktatúrával szembenálló, forradalm4r
pap ellen. MagnószaLagra veszik a pré
dikációit, imádságait, magányos gyötrő

déseit a kisértés óráiban, lelki taná
csait, a gyónásokat: élete minden pilla
natát. Egyikük - TUda -, azzal az
ürüggyel, hogyelhurcolták a vőlegényét,

ő pedig a végső kétségbeesés határán
van, elmegy Lazoho; és fölajánlja neki
szerelmét. A pap elfogadja. Viszonyukr61
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ból jóform4n csak egyetlen művet hiá
nyolhatunk: Sík Sándor Mozart hege
dűversenye cím'Ű költeményét. örömmel.
olvastuk azokat a verseket, melyek köl
tészetünk nagy korszakának "zenei kap
csolatait" idézik. Arany Tamburás öreg
úrja aligha szerepelt még ilyen antoló
giában, pedig ott is a helye! Huszadik
századi líránk szinte minden jelentős

alakja megtalálható a válogatásban,
mely így nemcsak "zenei", hanem lí
rai teljességet is ad olvasójának. (S
egyben arra is figyelmeztet, nem mind
egy, hogya költő lelke mély~ől azono
sul-e a zenével, vagy alkalmi ódákat ír
egy-egy évfordulóra. Mert az utóbbiak
ból is akad jónéhány példa.) Megrendí
tően szép a Nagyvilágban nemrég meg
jelent Anton Webern halála címú mú,
mely a versnek és színmúnek sajátos'
ötvözete, s írójának, James Schevillnek
nevét ismertté és becsültté tette. Nagyon
szép a könyv kiállítása is: Hintz Gyula
illusztrációi a "harmadi.k" társmúvészet
adekvát vallomását jelképezik (Zenemú
kiadó).

R. L.

tudomást szerezve a másik nő - La-·
ura - szinté"" fölkeresi a papot. Laura
valamikor Lazo menyasszonya volt és'
most a férfitől várja a kezdeményezést,
a régi kapcsolat felújításá't. "Van pén
zem, embereket tudok a halálba kül':'
deni - és senkim, senkim" - kiáltja.
kétségbeesetten, de Lazo nem viszo
nozza érzelmeit. Laura szerelme ekkor'
gyűZöletté változik: már nem kíván
mást, csak hogya papot megkínozzák
és kivégezzék. Ekkor lép közbe a har
madik nő - Atala -: agyonlövi Lazot.
Szánalomból, hogy megmentse a kín
haláltól. . A haldokló pap feloldozza őt.

EDDIG A TÖRTÉNET, ami egy izgalmas,
érdekes dráma lehetőségeit rejti magá
ban, de az író nem élt a ~ehetőségek

kel, a téma csak vázlat maradt, félre
értések és ellentmondások sorozata. Az'
író félremagyarázta a tém4t, alakjait
pedig félreértette. Ugyartakkor az ala
kok is félreértik önmagukat és egymást,
a . helyzet- és jellembeli ,ellentmondá
sok hálójaban vergődnek. Az egész hang
játék: egyetlen - tévedések szálaib6l~

összegabalyított - félreértés, amely el
lene mond 'mind a logikának, mind az
élet ""alóságának. Végeredményben pe
dig - még ha ez nem is állt az író·



szándékában - újabb félreértéseket
kelthet - ezúttal már a hallgatókban
(nem-hivőkben és esetleg még a hivők

ben is) a katolikus vanás alapigazságai
ról, papok' és hivők progresszív törek
véseiről (különösképpen Latin-Ameriká
ban, de áttételesen másutt is), a papi
hivcitásról és a 'korunkban megújuló
'egyházról.

KERESEM AZ lRÚI MONDANIVALÚT
- de minduntalan kérdésekbe ütközöm.
Vajon azt akarta-e mondani a szerző,

hogy a haladás az egyházban' egyedi,
esetleges (és a vallás tanításaival eleve
ellentétes) jelenség? De hiszen ezen a
szemléleten már a tárgyilagos kívülál
lók is régen túljutottak! Vagy hogy a
papi hivatás korszerűtlen? A fogadal
makkal vállalt lemondás: elszakadás a
világtó,!? Hogy a pap nem hisz abban,
amit tanít (és a gyónásban olyan bűnö

ket bocsát meg, amelyeket nem tart bű

nöknek? Sőt - Lazo szerint - kiálta
ni, ujjongani szeretne, valahányszor hall
ja őket)? Hogy az aszkézis átzokogott
éjszakákból és görcsbe-rándító gyötrel
mekből án (és szükségszerííen zsákut
cába, a bűn sivatagába vezet)? És a
párkák? A nyilvánvaló mitológiai pár
huzamon túl talán eszméket, kísértése
ket szimbolizálnak, amelyek megkörnyé
kezik a hőst, a forradalmárt? Találko,.
zásai egy-egy nőalakkal voltaképpen lét
helyzetek, egymástól független (de azért
valahogy mégis összefüggő) lehetőségek?

Lám csak: mennyi kibontási módja
az összekuszált gombolyagnak, de mégis
- bárhonnan kezdenék is hozzá - újra
'meg újra elakadnék. Mert a kérdések
'Ml újabb kérdések adódnak. Mi szük
sége egy klltonai diktatúrának, hogy
politikai rendőrsége egész gépezetét "rá
állítsa" valakire, akiről eleve nyilván
való, hogy szembenáll a rendszerrel,?
Miért kell titkos mikrofonokat elhelyez
ni a tJyóntatószékekben, amikor a pap
Jépten-nyomon, nyilvánosan hirdeti meg
győződését, prédiká.cióiban a rendszer
Tel szembeni ellenállásra ,buzdit? De
nézzük a kérdés másik oldalát! Lehet
e hitele egy olyan papnak, akinek egész
élete a papi hivatás eleven cáfolata?
Lazo papi mivolta ugyanis - a sze
mináriumba lépésétől kezdve -: dac
Teakció. Csakhogy ez helyénvaló egy
gyermeknél (életkori sajátosság), de na
gyon labilis alap egy meglett férfinél.
A bibliára hivatkozik a kivégzőosztag

parancsnoka előtt, rá akarja beszélni a
katonákat, hogy ne lőjenek az elítéltre,
miközben. a segítségért hozzá folyamo
dó nőt úgy "mentí meg" a kétségbe
eséstől, hogy viszonyt kezd vele (feled-

ve.' elhurcolt v~legényt, hivatást, éjszakai
gyötrődéseket, zokogásokat). Vajon eny
hítheti-e embertársai szenvedését, aki
ugyanakkor újra meg újra feltépi Krisz
tus sebeit? Sőt:. önmaga válik stig
mává, Krisztus felvérző sebhelyeivé?
Mert minden,méltatlan papi élet: meg ..
annyi ostorcsapás, tövis és szeg Krisz
tus testén. "A szüzesség ís, a szerelem is
lehet a kegyelem forrása" - mondja
Lazo a bíborosnak. És ez igaz is, hi
szen "minden kegyelem"'; de, a bűn

csak a szentágostoni értelemben ,;fe
lix culpa" - "szerencsés bún" -, nem
az el bukás, hanem li bánat által. Lazo
nem ismeri a bánatot és - elképesztő

en - nem ismeri a hit és erkölcs tör
vényeit sem. Kész volna meggyóntatni
a nőt, akivel vétkezett, holott - ezt
még a legméltatlanabb pap is tudja 
az ilyen gyónás érvénytelen.'"Szüzes
ségi fogadalmát" emlegeti, jóllehet szü
zességi fogadalmat csak á ezerzetesek
tesznek. Persze: a világi papok enge
delmességi fogadalma ezt éppúgy ma
gában .foglalja. Az erkölcsi' törvények
minden keresztényre kötelezőek, hát
hogy ne volnának kötelezőek a papra,
akinek hivatása szentség?!

Szerepel a darabban" egy bíboros is.
Egyáltalán nem "tipikus típusa" egy mo
dern főpapnak. "A baloldq,lra sodródott
papjaimat nekem egyházi átok alá kell
vennem" - figyelmezteti Lazót. De va
jon az egyházi törvénykönyvnek miféle
paragrafusa alapján? És: XXIII. János
pápa és a zsinat titán? A clialógus kor
szakában? És - ha csak egy .példát
(a hangjáték színhelyét) említünk .....z
a mai latin-amerikai hierarchia - al
sópapság és főpapok - a kiközösítettek
hierarchiája? !
A. SZEREPLŰK - Mécs Károly, Pé
csi Ildikó, Kohut Magda, Boq.nár
Erika, Ajtay Andor -, Barlay Gusz
táv rendezői irányításával mindent el
követtek a' siker érliekében. De amit az
író nem irt 'meg a szerepekből, azt az
ő nagyszerű együttesük sem tudta pó
tolni.

KÉPERNYŐ ELŐTT

VETÉLKEDNI -'- DE HOGYAN? A
rádiós, televíztós vetélkedés - világje
lenség. Vetélkedni érdekes, izgalmas, ta
nulságos, hasznos. Kezdetben igy is volt
- mert kezdetben volt a játék. Nem
"osztályvizsga" (ahol a kérdező és a
zsüri a tanári kar ezerepét tölti be, a
résztvevő pedig úgy szorong előttük,

mint a készületlen diák), 1W;!m is "érett-
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ségi", vagy "egyetemi fdvéteW', még
kevésbé "bírósági kihallgatás". A játék
nak megvannak a maga szabályai, ame
lyek közül a legfontosabb: a felszaba
dult, jókedvű, versengésre kész játékos
ság. De azutjÍn jött a fordulópont: meg
;elent a. pénz. Nálunk nincsenek já
tékkaszinók, kárty,aklubok, és mégis 
nem is egyszer --- betéved a képer-

. nyőre, a kamerák elé a hazárdjáték kí
sértete, egyáltalán nem láncot csörget
ve (mint ódon kastélybeli szellemek),
nem ís ködszeTÚ, lebegő jelenségként,
hanem nagyon is valóságosan. És a já
tékos versenyfutás helyét átveszi: a ro
hanás a pénzért. Tíz-húsz percek alatt .
ezresek cserélnek gazdát, vándorolnak

, át a pénztárból a játékos pénztárcájá
ba (miközben ugyanennyi összegért má
sok egy-két hónapig dolgoznak, fárad
ságos munkával!). És megjelent egy má
sik kísértet is: a könnyű boldogulásé,
tehetséges műkedvelók a "sztárrá-levés"
rem~nYében v~sznek részt 'a versenyen.
Pedtg ha voltak - és voltak - az át
lagnál nagyobb tehetségek, akik hiva
tásszeTÚ művészekké váltak, "kiugrot
tak", az még nem törvényszerű. (Mint
ahogy az sem törvényszerű, hogy minden
résztvevő így, etiel a szándékkal verse
nyez.)

Sokféle vetélkedót láttunk már a kép
ernyőn, s hallottunk a rádióban. Volt
"Kétszer kettő", "Zenélő órák", ,,;I'izen
két szék" stb. Naponta jelentkezi1, a
Kossuth rádióban. a méltán nagy népsze
rűségnek örvendő "Ki nyer ma?" (ami
ugyan nem szorosan vett versengés, de
mint valóban játék - és muzsika tíz
percben -, a vetélkedők műfajához so
rolható). Ésrna is műsoron van a tele
vízióban a "Kicsoda-micsoda?", legutóbb
pedig a "lOxlO a tizedikre ..." címmel
a KISZ Központi Bizottsága, a, RMió
és a Televízió VIT-vetélkedője került
a 1iézők elé. Ez utóbbinak rendeltetése
az, hogy az elmúlt világifjúsági talál
kozók tükrében, megyék és városok ver
sengése során kiválasszák azt a száz
fiatalt, aki az idei berlini VIT-en kép
viseli hazánk ifjúságát. .Minthogy pedig
minden VIT a világ más-más városai-

hoz (és országaihoz) fűződik, logikus
nak az .látszott volna, ha a résztvevők

az adott ,Ország kultúrájának, történel
mének, politikájának tárgyköréből bizo
nyítják be tájékozottságukat (általános
műveltségüket), s mérik össze erejüket.
Ezzel szemben mi történt? Szokványos,
"menetrendszerűen" ismétlődő program,
bemutatkozással, riportfilmmel, képzelt
klubdélutánnal, városnézéssel, népi tán
cokkal, a résztvevők tervezte játékkal,
stb. Csakhogy: a bemutatkozás nem min
dig sikerült olyan ötletesen, szellemesen,
mint például Budapest ~. csapata ese
tében. Előfordult nemegyszer, hogy gyöt
relmesen "kiötlött" - vagy inkább "ki
verítékezett" - kínrímeket hallottunk.
És ez utóbbi nemcsok. kínos, hanem íz
lésromboló is. A riportfilmeknél hiány
zott az összehasonlítási alap, a néző elé
már csak a legjobb kísérőszöveg került.
De a többiből is vagy érthetetlen, ki
vehetetlen zűrrovar keletkezett (min~ az
első adás városnézéséből, amikor is min
den csoport "önmagának" játszott), vagy
olyan egyhangú, minden játékosságot
nélkülöző tömény unalom, ami sem köz
éTdeklődést, sem izgalmat, "együtt-izgu
lást" nem keltett. A harmadik adás túl
nyomó részét "beiskolázási" (mikor ta
lálunk már valami más, kevésbé eről

tetett szót a kifejezésre? l) vitaműsor töl
tötte ki: van-e jog,a a társadalomtlak
beleszólni a pályaválasztásba? Volt kiii
politikai "tájékoztató", az elhangzott já
tékdalok pedig prozódiailag fülsértóek
(és fülsértően hamisak) voltak.

A játék csak akkor igazán' játék, a
verseny csak akkor igazán verseny, ha
játékos és néző egyaránt érdekelve van.
benne. Itt viszont a verseny zöme adá
son kívül, "képernyő mögött" zajlott.
Az elvétve fölbukkanó kulturális kér
dések tartalmáról szólva pedig hadd
idézzem a második adás zsürijében részt
vett Garai Gábor megjegyzését: lJ. ver
senyzők tájékozottságát '- tárgyismere
tét, műveltségét nem az dönti el, hogy
például Franz Kafkának ki volt a ba
rátja és mit mondott róla, hanem ha
Kafka munkásságát, műveit ismerik.

BALASSY LASZLÓ

HELYESB!Tl1:S. Lapunk májusi számának hátsó borítóján A biblia növényel c. tanulmány
illusztrációiként közölt fényképek nem a szerzö, Surányi Dezsö, hanem Surányi Béla felvé
telei.
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L'évéque de Pécs, Mgr. József Cserháti, écrit l'étude principale de .ce numéro,
sous le titre "Le pluralisme des sciences théologiques et l'unité de la foi" ou il soulígne
la conservation du pluralisme théologique et de I'enseignement fondemantal dans
I'églíse d'aujourd' hui. Il finit comme suít: "L'église faisant profession de la foi
doit étre consciente de ce que, en avaricant sur la route directe, on arrive force
ment au renouveau de la théologíe que la continuité apostolique comporte. Cette
contínuíté ou succession apostolique ne peut étre appréciée comme la transmission
simple de quelque chose, La succession apostolique consiste de l'admission de ceux
qui ont la mission de faire témoígnage de la véritédu Pere; ce sont les évéques

,et leurs aides, les prétres, mais en méme temps les laics aussi, tous ceux qui
participent a la propagation de la foi. Par lacontinuité du service, les évéques
forment un corps unique pour conserver et propager la foi, leur mission est de
réaliser les fonctions escatologiques, d'assurer la conservation de l'enseígnemenf
dogmattque de la Trinité et sa propagation dans le monde."

, Konrád Szántó écrit de lavue historique catholique moderne: "La fidélité de
la réalité, l'ambition de connaitre les événements de notre église tels qu'ils étaíent,
exígent par nécessíté qu' on ne cesse pas de les examiner de plusieurs cötés" 
fixe-t-il entre d'autres. - L'histoire de l'église est a identifier avec l'histoire du
peuple de Dieu, il y appartiennent non seulement les évéques et le clergé, rnaís
le clergé universel aussi. ,,,Il appartient a l'attitude globale, écrit-il, qu'Il faut
considérer tous les .facteurs économiques, sociaux, politiques et artistiques dont le
peuple de Dieu a eu un contact queleonque. lesquels I'ínfluencaíent, ou lesquels
ont été touchés par lui commensurablement." ~ Sous le titre In Merrioríarn de
Jacques Maritain, György Rónay écrit le nécrologue du philosophe prominent
scolastíque-thomíste, défunt récemment,'

L'étude de László Lukács ("Le modéle du monde de János Pilinszky") contient
l'analyse de la vue du poéte des Icones des Métropoles, au fond de ses poemes
et ses articles de journal. "Pilinszky est homme et poete a lafois, - accentue
l'auteur. -. L'humilité et la prtere font lesdeux pöles de son art poétique", 
Tibor Tüskés publíe son étude analytique du roman posthume de János Kodolányi,
"Je suis" oű Kodolányi essayait de dessíner le portrait de Jésus vis-a-vis de Judas.

Par suite du destin humain inévitable, notre rédacteur externe, Gyula Kun
szery, mourut dans l'entretemps, Nous lui consacrons deux écrits dans ce numéro:
l'un est son essai sur les poemes relígíeux de Madách, l'autre une interview de
Béla Hegyi avec ce publiciste, poete et historien des lettres. .

Vilmos Lenhardt, professeur théologien fait connaitré la Manifestation de
Windsor, traitant dans son étude I'arrangement de la .question eucharistique en
Angleterre et en France, lequel est'le premier comprornis mondial entre protestants
et catholiques.. Dans la sui te, il présente l'accord luthérien ~ réformé et catholique
sur le dogme eucharistique et sur la mission de l'église, ce dernier connu en Fran
ce comme I'accord ,de Dombes. - Dans son étude "La mission oecuménique de
I'églíse dans l'ordre nouveau social", Béla Hegyi étudie les circonstances et
les possibilités réelles d'une approche oeucuménique dans notre pays. "Le domaine
le plus propre ou cette approche est prete a étre réalisée et peut etre réalísée
davantage et de plus en plus profondément, c'est le domaine de la politique
oecuménique oú l'unité veut dire d'exister chacuns pour les autres. Aussí la
question de l'oecuménisme n'aura-t-elle sa solution déftnitíve :sur le niveau des
hiérarchies, mais beaucoup plus dans les assemblées, dans les communautés reli
gieuses, dans les ensembles différents, oú les efforts de l'unité des chrétiens se
révelent le plus: dans l'unité de l'amour évangélíque lequel ne se dirige contre
personne, mais qui se développe dans PIntérét de tout le monde, finalement . dans
Pintérét de l'ensemble social. Dans l'oecuménisme politique dont l'essentiel est la
manifestation de l'églíse consídérant autant de fois l'homme comme" le prochaín,
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les églíses doivent créer le contact nouveau avec ceux qui croient et pensent
autrement. C'est ainsi que nous pourrons assurér it longue durée que la religion
reste une facteur constructif méme dans la formation de la société de demain."

.. Sous lll. rubrique littéraire, nous publions un récit de Mihály Csulák (Le
prince de Pozsony), et les poemes de Tibor Gyurkovics et de Rezső Keszthel'lli.

INHALT

Der führende Essay Dieser Nummer wurde von dem Dioezesanbischof József
Cserháti; unter dem Titel: "Pluralismus der Theologie und Einheit des Glaubens'"
geschrieben. Nach einer Analyse der im Titel angegebenén zweiHauptthemen
beendet er seine Ausführungen mit der Konklusion: "Die Kirche die Ihren Glauben
bekennt, muss stets bewusst sein, dass wenn sie geradlíníg ihren Weg geht, sie
jene Theologie die aus der apostolischen Kontínuítát folgt, immer wieder erneuern
muss. Die apostolische Kontinuitát oder Sukzession dürfen wir nicht so auffassen,
als die Ubergaba von etwas. Die Nachfolge im apostolischen Bekenntnis der
Wahrheit des hímrnlíschen Vaters bedeutet immer wieder die Einbeziehung von
berufenen !\iannern und das sind die Bischöfe und ihre Helfer, die Príester und
ebenso . die Glaubigen die in der Lehrverkündigung teilnehmen. Mittels der
Amtskontínuítat bilden die Bischöfe in der Aufbewahrung und Verkündung des
apostolischen . Bekenntnisses einen einzigen Körper dessen Aufgabe ist in einer
eskathologischen Funktion die Aufbewahrung und Weiterführung des dreifaltigen
Bekenntnísses zu sichern."

Konrád Szántó schreibt über eine zeítgemásse katholische Geschichtsbetrach
tung. ,;Das Sichhalten an die Wirklichkeit, das Bestreben dass wir die Geschehnisse
so kennen lernen wie sie tatsachlich geschahen, verlangt zwangsmassig,' dass wir
die Geschichte nicht nur von einer Seite, sondern von möglíchst víel Gesischts
punkten aus betrachten" - stellt er uriter anderem fest. Die Kirchengeschichte
müssen wir als die Geschichte des Gottesvolkes auffassen, und zum Gottesvolk
gehören nicht nurdie Bischöfe und die Priester, sondern alle Getauften. Zur
globalen Betrachtung gehört auch, dass wir sámtliche, wirtschaftliche, gesellschaft
liche, politische und kulturelle Faktoren in Betracht ziehen mit denen das .Volk
Gottes im Laufe der Geschichte in Verbindung war, welche einen Einfluss auf
ihm ausübten, oder auf welche es in irgend einer Form Einfluss hatte. - In
seinem Artikel betitelt "In memoriam Jacques Maritain" nimmt György RónaV
Abschied' von dem var kurzem verstorbenen berlihmten franzősíschen Philosophen.

Ein Essay von László Lukács (Das "Weltmodell" von János Pilinszky) analy
siert die Weltanschauung desauch ausserhalb unserer Grenzen namhatten Dich
ters, in dessen Kunst der Demut und dem Gebet die Rolle eines Eckpfeilers
zukommt. - Tibor Tüskés analysíert einen posthumen Roman von János Kodo
lányi. ("Ich bin es") in dem der verstorbene Autor sich mit dem Jesus-Judas
Problem auseinandersetzte.

Mit zwei Publikationen gedenken wir unseres im letzten Frühlrng gestorbe
nen Mitarbeiters Gyula KUn8zery. Die eine ist ein posthumer Essay des verewigten
Dichters über die religiöse Lyrik von Imre Madách und die andere ein Vigilia
gesprách das Béla Hegyi mit dem SchriftsteUer, Dichter und Essayst Gyula Kun-
szery führte. '

Vilmos Lenhardt, Professor der Theologie berichtet über die ökumenischen
Vereínbarungen die in England und Frankreich über die Eucharistie zwíschen
katholíschen, protestantíschen und anglikaníséhen Theologen erreicht wurden und
als "Erklarung von Windsor" bezíehungsweíse als "Vereiribarung von Dombes"
bekannt wurden. - In seinern Artikel betitelt "Ökumenische Berufung der Kir
che in der neuen Gesellschaftsordnung" schreibt Béla Hegyi über die realen Vor
bedíngungen und Gegebenheíten der einheimischen ökumeníschen Annaherung.
"Das geeígnetste Gebiet ~ schreibt er - wo diese Annaherung mehr oder weni
ger schon bisher verwirklicht wurde und noch starker verwirklicht werden kann,
ist das Gebiet der polítíschen Ökumene, da Sinheit hier nichts anderes als das
Lebenfür einander bedeutet. Das Schicksal der Okumene wird nicht auf dem
Niveau der Hierarchie, sondern auf dem Plan der Gemeinden der menschlichen
Gruppen entschieden, da das Streben der Christen nach Einheit sich hier am
besten ausdrücken kann, in der Einheit der evangelíschen Liebe, die sich gegen
níemand richtet."
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IJJAS JÓZSEF KALOCSAI f:RSEK üDVÖZLETE A TÁJf:KOZTATÁS VILÁGNAPJÁN

Ijjas József kalocsai érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke a tömeg
tájékoztatás világnapj a alkalmából - 1973. június 3-án - az al ábbi táviratot küld
te a Vigilia szerkesztőség é nek:

A tömegkommunikációs eszközök nek immár hetedik világnapján - Szent
atyánkat követve - püspöki karunk nevé ben is i gaz megbecsüléssel üdvözlöm a
h azai katolikus sajtó m i nden munkatársát, megköszönve külön is a V igilia r ész
1:ételét K risztus evan géliumá nak munkájában.

Ijjas érsek

A Napba nézó fiú
Erdélyi J ános felvétele

Az olasz CSEO documentazione (Bologna) február-márciusi (69-70.) száma a
Vigil ia 1973 fe br uári számának alá bbi írásait közölte le fordításban : Beszélget és
Pilinszky J ánossal (Hegyi B éla), váloga tás P ilinszky J ánosnak az Új Ember és a
Vigi lia hasá bj ain m egj elent verseiből, A szentmise m egújított liturgiájának előzmé

nyei a k öz épkor i m agyar liturgiában (Sziget i KiHán) , a XVII. század énekel t dal
lamai (Volly I st ván).

A Ne ue Gesellscha j t , a német szociáldem okrata párt (SPD) elméleti folyóirata
1973 má jusi számában leközölte Doromby Károlynak a Vigilia 1972 januári számá
ban megjelen t A kereszté ny pártok mint az evangéliumi üdvösségüzenet fé lre
értésének termékei c ímű tanulmányát.

A M agyar H irek , a Ma gyar ök Világszövetségén ek lapja 1973. június 23-i (13.)
számában a 70 éves Possonyi L ászl ót , folyóiratunk alapít ó-szerkeszt őj ét köszönti
Hegyi Béla ró la raj zolt portr éjával.
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S o k pap-olvasónk p ana
s zolja , n og y a tömegkom
munikáció fejiődésével pár
huzamosan ren o xí v ül meg
nehezül a vasárna pi szent
beszédet tartók d olga, h isz
az embereket a rádió és a
televízió , a nagyobb élmé
nyekkel val ó találkozások
megnövekedett sz árn ú lehe
t ös ege í sokkal igényesebbé
teszik. Am írjá k
pszichológiai képz ettségük
és lélektani isme reteik
nem teszi k lehetövé a
"robbanásszerű megúju
lá s t " • A zt val óban nem, de
helyzetüket és minden a
h ivövei t alálkozó , híveivel
k a pcsola t o t tart ó pap hely
ze tét megkönnyíti néhány
ú j pszichológiai k o ri vv .
Mindenekelőtt K ard os La
jos professzor Altalános
pszichol ógi á já n a k ú j abb k i 
adá sa , amely nemcsak az
el méleti ismereteket rend
s zerezi vilá gosan és a t te 
ktnthet öen, hanem renge 
te g hasznos és praktikus
taná cs ot is tartalmaz az
em beri viselkedésformák
kal kapcs olatban . Aki mé
l y e b b en érdeklődik a lélek
tan és a lel ki jelenségek 
kel foglalkozó t udom á n yok
irán t , nagy haszonnal és
s ok tanu lsággal ol v ash a t ja
Ernest J ones Sigm und
Freu d éle t e és munká ssá
ga c írn ü , hatalmas méretű

rn onogr áf í áj át . melye t a z
Európa K ön y v k ia d ó ie len 
tetett m eg . A k á r r okon
sz envvel. akár eüens von v
ve l n ézzük is F reud m űkö

d és ét , kétségt ele n . hogy
s zá zadunk egyik le gj elen 
tősebb , legnagy obb h atású
egyénisége volt , a k í az em
beri ismeret eknek és az em
berről való képü n k n ek eg é-

szen új fe j ezetét' írta meg.
A k önyv szerz öje Freud leg
bensőbb m unkatársainak
egyike volt, é le t ének hú
k r öník ása , s a lli rtok á b an
levő levelek bizony sága sze
r int nehézségei t , emberi
gyengéit is jól ismerte:
minden arra predes zt in á l ja
h át, h ogy igaz, h it e les ké
pe t a d j on mesteréről .

Ugya ncsak elsősorban

p ap-olvasóink figyelm ét
hivjuk fel a Mérleg cím ü
d iges t új s zá m ára. mel y az
ö k u men é t örekvése jegyé
ben ad a nyag ót. Rendk ívül
szemléletes és j ól tájéko z
tató Irás t k öz öl a lap a ,.L a
fai e t le temps" című k i
advány n yomán Rogert
Aubcrt leuveni eg y et emi
ta n á r tollából Az utolsó ne
g-yedszá za d t eológiai irány
za t ai a katollkus egyházban
cí m mel. (Olvasóink táj é
k ozt at ás ára k öz ött ük . ho ,,"'y
a Mér le g a K ultúrá n ál
megrendelhető. )

Eg Yil' legna g yobb vissz
hangot k el t ett szám u nk
vol t az 1971 d ecem be r i,
amelyben a magyar s ze ll e 
mi éle t ki válóságai vála
szoltak K i n ekem J é zu s ?
c írn ü k örkérdésü n kre .
H og y err e külföl dön is fe l
f ig yelt ek, a zt jól dok u m err
t á lh atja a P rug g Verlagná l
1972-ben m agyar n y e lve n
meg jel ent K i nekem Jézus
Krisztus ? c ím ú könyv (a
francia Pour v ou s qui e st
J ésu s-Ch r is t ? f ordítása) .
amel y fü ggelékében k ö zli a
Vigilia jelzett sz ámában
m eg jel en t vá laszokat.

A z Opus Mystici Corporis
Verlag ki adásában jó n é
h á ny magyar ri yelv ú k önyv
jele nt meg az u tóbbi idő

szak b an . (Ezekről részletes
t á jékoz tatást a d a Mérl eg
1972. évi 4. sz árna.) A sze r -

keszt ős ég ü rikhöz küldöt t
mutatv án y -sz ámok k özü l
h add em l1tsü k meg c ím
s zerint J ean-Clau de Bar
reau: Az örömhír cím ú
múvét, rnely J ézus Krisz
t us él e tét állltva a k öz éti
p ontba a korszer ű keresz
tén y é letszemlé let I ényeg ét
m ondja e l. P ierre-André
L í ég é Krisztusi élet cím ü
remek könyve a k eresztény
erkölcs r öv id , korszerű fog 
la la tá t a d ja, mely et a
"na gykorúságr a törekvő"
kereszt ény h ív ö is ú t j elző

n e k h as zn álhat. S h a nem
is a z Opus Mysttci Co rpo
r is Ver la g kiadásában .ie 
len t m eg. de tematikailag
alighanem szorosan Id e
kapcsoló d ik Teilhard de
Chardin Tudomány és
Krisztus clmű művének R e
zek Román k észít et t e ma
gyar fo rdítása, mely e k i
tűnő tudós -szerzetes ú jabb
nagyszerű telj es1tm én ye .

A természe t barátainak
ajánljuk a Gondolat Kiadó
két k önyvújdonságát : Jospf
S eg et .. fotóalbumát" az AI-"
la tke r t ek ritkaságait , mely
rövid ismertető sz öve ggel
mut atfa be Európa állat
k e rtj ein ek lakóit és K on>
r ad L oren zn ek . a világhírű

etológ u snak Em ber és ku
tva clmű szórakozta tö . iro
d al m i Ig énnyel m egírt
k öny vét .

K omoly érdeklődésre

tarthat szá m ot a n eves
es zt éta és fil ozófus . H er
m ann István tanulmánvkö
tete , A szfinx rejtvénve,
mely ugyancsak a G on do
h t k iadványa. A jeles
I'!o nd olk od ó haszn os tá l é
k oz ód ás t n v új t arról. h o
gyan láti ~ k m arx is tn 01
ó'llról p éldául a "'er eS7
t én v s"!! és a m űv észet v1
s" on , r ~ t . valamint II ke-
r ec;7:tÁnvSP E! h el v '7.,:lot ét a
m onote ízm uso n belül.

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

tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozha1óknak tal áljuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza . Szer
kesztűség] fogadóórák: hétfőn és csütör tökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivé1elével) ll-től 13 óráig.


	Cím
	Tartalom
	Cserháti József: A hittudomány pluralizmusa és a hit egysége
	Szántó Konrád: Korszerű katolikus történelemszemlélet 
	Tarnóczy Zoltán: Japán táj (tusrajz)
	Lukács László: Pilinszky János „világmodellje”
	Gyurkovics Tibor: Valódi
	Tükés Tibor: Kodolányi János Én vagyok
	Gyurkovics Tibor versei
	Bartók
	Szavalat L.P. piarista diák emlékére
	Mandarin
	Üvegen át

	Csulák Mihály: A pozsonyi herceg
	Kunszery Gyula: Madách vallásos költészete
	Valkó László: Kereszten (monotypia)
	A Vigilia beszélgetése
	Hegyi Béla: Kunszery Gyula

	Keszthelyi Rezső versei
	A tárgyak közötti
	A csiga születése

	Élet és Evangélium
	Tótfalusy István: Hódítás és ajándék

	Kierkegaard gondolataiból
	Helvétius gondolataiból
	Dokumentum
	Lenhardt Vilmos: Protestáns-katolikus megegyezés az Eucharisztiáról Angliában és Franciaországban 

	Keszthelyi Rezső: A csiga homloka 
	Hegyi Béla: Az egyház ökumenikus küldetése az emberiség új társadalmi rendjében
	Valkó László: Szfinx (rajz)
	Valkó László: A törvény (rajz)
	Napló
	Rónay György: In memoriam Jacques Maritain
	Rónay László: Könyvek között
	Czére Béla: Színházi krónika
	D. I.: Képzőművészet
	Goethe gondolataiból
	Tóth Sándor–R. L.: Zenei jegyzetek
	Balássy László: Rádió mellett – képernyő előtt

	Sommaire
	Inhalt
	Erdélyi János: A napba néző fiú (fotó)
	A Vigilia a nagyvilágban
	Tájékozódás

