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TOMKA FERENC

'A SZENTSÉGEI( AZ ÉRDEKLŐDÉS

KÖZPONTJÁBAN
Jogában áll e a lelkipásztornak elküldenie valakit, aki egy szeritség felvételét keri ? Jogában áll-e kizárnia valakit a keresztény közösségből? Egyáltalán'
milyen alapon vonják kétségbe valakinek a hitét és küldik el a szentséget kérőt, amikor az ember szándékát csak Isten ismeri? ~ Az utóbbi időben ismételten hangzottak el ilyen és hasonló kérdések, míg a másik oldalról ellenkező
leg, éppen azt kifogásolták, hogy a lelkipásztorok egyes helyeken minden további
nélkül a szentségekhez, például bérmáláshoz vagy egyházi házassághoz engednek
olyan személyeket, akik olykor nyíltan megvallják, hogy számukra az egyhází
szercartás csupán formaság, külső dísz. - A szentségkíszolgáltatással kapcsolatos
problémák különösen az utóbbi tíz évben az érdeklődés és a viták központjába
kerültek, S a vitákban nemcsak a lelkipásztorok vagy a rendszeres templombajárók voltak érintve és kértek szót, hanem sokszor olyanok is, akik egyáltalán
nem nevezik magukat vallásosnak. Egyikük tiltakozott, hogy miért nem lehetett
keresztszülő vagy bérmaszülő, a másik tisztelettel állapította meg, hogy "úgy látszik, ezek a papok valóban hisznek a vallásos szertartások jelentőségében, és
ezért kívánják meg, hogy csak olyanok részesedhessenek bennük, akik ugyancsak hisznek". ~ A templombajárók közül sokan más kérdéseket is feszegettek:
Megértjük - mondták -, hogy korunkban az egyház számtalan formáját korszerűsiteni kellett, figyelembe véve az idők igényeit. De hogyan lehetséges az,
hogy olyan jeleket, szertartásokat is megváltoztattak - a szentségí .szertartásokat -. amelyeket maga Krlsztus rendelt, s amelyekről úgy tudtuk, hogy éppen
ilyen formájukban közvetítik Isten kegyelmét számunkra? - Azt sem értjük mondták mások -, miért kellett megszüntetní a szentségek "csendes áhitatát".
Míre jó az, hogy ma már a betegek kenetét sem a "magány csendes nyugalmában" adják fel a betegnek, sőt a bűnbánat szentségének, a gyónásnak egyéni
összeszedcttségét is meg akarják zavarni azzal, hogy közös bűnbánati ájtatosságokat kívánnak rendezni, abba illesztve be a gyónást?
A szentségek szertartásaít "korunk szükségleteihez kell alkalmazni" - írta
a Liturgikus konstitúció 1963-ban, s alig tíz évvel később, 1973 decemberében
megjelent a bűnbánattartás új rendje, lezárva a hét szentség megújításának munkáját. A szentségekre vonatkozó új előírások nemcsak a szartartásokat időszerű
sítették, hanem újra szabályozták például azt a kérdést, hogy milyen feltételei
vannak egy szeritség felvételének, vagy hogy mílyen köze van a szentséghez a szentségfelvételre készülöhöz vagy magához a szentségkíszolgáltatáshoz a
keresztény közösségnek. A téma ilyen módon minden katolikus keresztényt közelről érint. Az alábbi áttekintésben legalább röviden utalni szeretnénk a
szentségek megújulásának rugóira, teológiai hátterére és gyakorlati következmé.nyeíre, hangsúlyozva azt az általánosan érvényes elvet, hogy az egyházban az
új míndíg szervesen kapcsolódik a hagyományhoz.
A szentségtannak a Zsinat által körvonalazott, és az azóta megjelent rendelkezésekben konkretizált elvei bizonyos értelemben egyáltalán ne.m újak, hiszen
az egyház hagyományával - a patrisztikus hagyománnyal vagy dogmatikus szempontból pl. Szent Tamás tanításával - szerves kapcsolatban vannak. Annak a
ténynek, hogy olykor mégis újnak tűnnek, részben a lelkipásztori gyakorlat az
oka. E gyakorlat ugyanis az utóbbi' korban egyes kérdésekben olyan szokásokat
alakított ki, amelyek a teológiának csak egyes szempontjait vették figyelembe~
(Pl. a szentségí jel erejének - opus operatum - túlhangsúlyozása a felvevő hitével - opus operantis - szemben; vagy az egyéni áhítat túlhangsúlyozása a
szentségek közösségí jellegével szemben.) A gyakorlat viszont a legnagyobb mértékben visszahat szemléletünkre. így a teológiában kevésbé jártas keresztény,
illetve az azzal folyamatosan nem foglalkozó lelkipásztor rövidesen elfelejtette
a hittudomány idevágó általános tanítását, és csak azok az elvek maradtak elevenek számára, amelyekkel a. gyakorlatban napról napra találkozott. Ezért ért-
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hető, ha az Ő szemükben a megújulás, amely a teológia mindenkor ismert, de
a gyakorlatban sokszor háttérbe szorult elveire épít, váratlan, sőt olykor megbotránkoztató lehet.
Amíkor a következőkben megkisérlünk rámutatni a szentségí lelkipásztorkodás megújulásának teológiai gyökereire, egyúttal utalunk azokra a szempontokra
is, amelyeknek félreértése vagy egyoldalú értelmezése hibás következtetésekhez
és gyakorlathoz vezetett az elmúlt évtizedekben és napjainkban.
Az alábbi összefoglalást három nagy teológiai szempont köré csoportosítjuk,
mert - úgy tűnik -, hogyamegújulás három legfontosabb pillérét, illetve a
bevezetőben is említett folyton felmerülő problémák megoldásának gyökerét e
szempontokban fedezhet jük fel: 1. A szenfségek nem "dolgok", hanem az egyház kegyelmi életének jelei. - 2. A szentségek személyes találkozások - a hit
szentségeí. - 3. A szentségek a krisztusi közösség jelei.
E három egymással lényegileg összefüggő tétel ismerős volt minden kor
szentségJtanában. A zsinat után azonban ezek a közismert alapelvek - részben
a jelen kor igényeinek, részben az előző kór más hangsúlyú teológiai szemléletének hatására -egyrészt új nyomatékot kaptak, másrészt új színekkel, meglátásokkal gazdagodtak.

A szentségek nem "dolgok", hanem az egyház kegyelmi életének jelei
Miért volt szükség a szentségi szertartások átalakítására? - kérdezik sokan.
A választ távolabbról kell megközelítenünk.
A szentségek az egyház hatékony jelei. A szentségek rendeltetése tehát akkor válik igazán érthetővé, ha először is átgondoljuk azt, hogy mí az egyház küldetése. "Az egyház - az egyházról, szóló dogmatikus konstitúció meghatározása
. szerint - szentsége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek" (1. pont). Küldetéséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy folyamatosan
tanuságot tegyen a világ előtt Krísztussal való kapcsolatáról, kegyelmi életéről,
és ezáltal meghívja a világot is a Krísztussal való bensőséges egyesülésre. E küldetésének betöltésében az egyház legfontosabb eszközei a szentségek. Vagyis a
szentségek nem önálló "dolgok", hanem az egyház életének tanúságtevő és hatékony jelei. Cserháti József szerint e megállapítás a II. vatikáni zsinat előtti
és utáni szentségszemlélet legfontosabb különbségét érinti: "A régi jogi szemlelet
mögött mintegy az a feltevés áll, hogy Krisztus Urunk az egyházat első fázisában mint külső, látható hierarchikus társaságat alapította meg, és csak egy későbbi időpontban adott a már megalapított és tevékeny egyháznak kezébe hét
megszentelésí eszközt is". Így érthető,' hogy míért kaptak az egyházi törvénykönyvben a szentségek a "dolgokról" (de rebus) szóló részben helyet. Ebben a
felfogásban ugyanis a. szentségek valamiképpen szent dolgok (res), amelyek bizonyos értelemben önálló, független léttel bírnak; "dolgok", amelyeket az egyház
saját belátása szerint osztogat, illetve maga szabja meg, hogy kirtek akar adni
belőle. "Ez a nézet azonban egyáltalában nem egyeztethető össze a II. vatikáni
zsinat tanításával" (Cserháti J., 158): mert a szentségek nem önálló kegyelemközvetítő cselekmények dolgok -, hanem az egyház önmegvalósulásai ; következőleg létük elválaszthatatlan az egyház lététől és küldetésétől,
A mondottak nagyon konkrét következményekkel járnak: ha a szentségeknek
lényegi struktúrájához tartozik az, hogy részük van az egyház tanúságtevő küldetésében, akkor a szentségeknek - mint jeleknek - lehetőség szerint érthetően
kell jelezniök azt a kegyelmi valóságot, amely a jel által megvalósul. A Liturgikus konstitúció szavaival: a szentségek "mint jelek a megértést és tanítást
szelgálják ... - Ezért nagyon is fontos," hogy a hívek a szentségek jeleit könnyen
megértsék" (59. pont). Ez a megállapítás természetesnek tűnik, mégis azt kell
mondanunk, hogy az utóbbi időkig elég általánosan a szentségek dologi szemlélete uralkodott és uralkodik. Eszerint míndegy, hogy a szentségí - és általában a liturgikus vagy egyházi - formák jelentenek-e valamit a jelen embere
számára; hiszen e felfogásban az egyházi forma vagy jel azért szent, mert Jézus vagy az egyház így írta elő. Ez a szemlélet azonban nemcsak teológiai, hanem történeti szempontból is megalapozatlan. .A teológia oldaláról elfelejti a
szentségí jeleknek - és az egyéb egyházi vagy liturgikus jeleknek - az egyház
tanúságtevő küldetésével elválaszthatatlanul összefüggő szerepét; a
történelem
szempontjából pedig azt nem veszi figyelembe, hogy Krisztus, illetve az egyház
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nem meggondolás nélkűl használt egy-egy jelet, hanem éppen azért, mert az
adott korban az jelezte a körülállók számára a legmegfoghatóbban azt a láthatatlan kegyelmi .tartalmat, amelyről a jelnek tanúságot kellett tennie.
A Zsinat utáni szentségí rendelkezések egyik

vonása tehát a szentségek
szentségek· esetében
tesznek vagy inkább jeleznek maguk a szentségi jelek, szertartások, hiszen - amint láttuk azért ezt a jelet használjuk, mert ez jelzi, tanúsítja azt a láthatatlan kegyelmi
eseményt, amely az adott esetben megvalósul. Másodszor tanúságot tesz a felvevő
az egyházba vetett bízalmáról. S végül tanuságot tesz a szentséget kiszolgáltató
egyház (s annak képviseletében a konkrét kiszolgáltató) Krisztusba vetett hitéről. A szentségí lelkipásztorkodás mindhárom területen megújulásra szorult és
meg is újult a zsinatot követő rendelkezések életbelépésével.
1) A szentségi szertartások tanúságtevő-tanító szerepe. A szertartások tanító
jellegót egyrészt érthetővé tételük által újították meg a rendelkezések, másrészt
azáltal, hogy a szeritség lényegi mondanivalójához jobban alkalmazták őket. Ezzel a Liturgikus konstitúció felhívásának tettek eleget, amely kifejezte az összegyház ilyen irányú igényét: "Az idők folyamán a szentségek és szentelmények
rítusába olyan elemek csúsztak bele - írja a 62. pont -, amelyeknek természete és célja napjainkban már kevésbé világos. Ezért szükséges, hogy ezekből
egyeseket korunk szükségleteíhez alkalmazzunk".
A megújulásnak egyik fontos célja a szeatségi jeleknek, szírnbólumoknak
érthetővé tétele: a) A megújulás mind a szentségek lényegi szertartását (anyagát és formáját), mind a többi szentségi szertartásokat döntő módon érintette; b) egyes esetekben pedig - így a bűnbánat szentségének és a betegek kenetének esetében - az illető szentségeknek az utóbbi századokban kialakult egész
struktúráját átalakította.
a) Amíg a szentségek "dologi" szemlélete uralkodott a köztudatban; amíg
úgy képzelték, hogy ez a szertartás - mint ilyen - szent és megszentelő, addig sem a szent szertartások érthetőségének kérdése, sem a megváltoztathatóság
lehetősége nem merülhetett fel. Amikor azonban újra felismerték, hogy a szertartások nem. öncélú "dolgok", hanem jelek - eszközök arra, hogy kifejezzenek
valamit -, nyilvánvalóvá lett, hogya jeleknek természetszerűen azon a nyelven
kell szólniok, amelyen a szerit cselekmény résztvevői értenek (vö. L. K. 33-34).
Mivel pedig a jelek, szimbólumok nemcsak koronként. hanem országonként,
korosztályonként, sőt helyzetenként is mást-mást jelentenek, különböző súllyal
bírnak, nemcsak új - a mai ember számára érthető - liturgikus szlrnbólumoknak kellett létrejönniök, hanem szükségszerűen ki kellett alakulnia a liturgia
pluralizmusának is (vö. L. K. 19,37). Az új rendelkezések szabadságot adnak az
egyes országok püspöki karainak, hogy saját népük jeleit, formáit felhasználhassák ; figyelemmel vannak az egyes korosztályok - pl. a gyermekek. vagy fiatalok - sajátos igényeire, és engedélyezik, hogy ezeknek megfelelően alakuljon
még a mise szertartása is; végül lehetövé teszik, hogy egyes helyzetekben, amelyek sajátos formák alkalmazását igénylik, a liturgia valóban a légkörnek megIelelően alakuljon. így lényegesen kötetlenebb formák használatára nyílik mód
például a kis csoportokban vagy betegágynál mondott mísék alkalmával, mint
az ünnepélyes templomi szentmisén; továbbá természetesen más a szertartása
például a bűnbánat szentségének vagy a betegek kenetének is közösségí kiszolgáltatás esetében, vagyis olyankor, amikor egy szertartás keretében többen járulnak a szcntséghez, mint ha egy személynek szolgáltatják ki azt."
A szentségek tanúságtevő-tanító szerepét szem előtt tartva érthető végül
az is, hogy minden szentségben, még a bűnbánat szentségében is szerepet kapott
az isteni ige, és az azt - s vele összefüggésben a szeritség [elentőségét - kifejtő homilia vagy más. tanítás is. A szorosan vett Igellturglán túl továbbá bő
séges alkalom ,nyílik a szentségkiszolgáltatás egyes rész-szertartásaínak közvetlenkötetlen megmagyarázására, "alkalmanként a szertartáson belül is.
b) A szentségí szertartások átalakítása azon alkalmakkor keltette a legnagyobb feltűnést, amikor a megújulás a - szentség lényegi struktúráját, a szentségről kialakult egész szemléletünket érintette: így elsősorban a bűnbánat szentségének és a betegek kenetének esetében. A bűnbánat szentsége az utóbbi századok elképzelésében a pap és a gyónó "magánügye". A bűnbánattartás új formájában lényeges szerepet kapnak az ún. bűnbánati ájtatosságok,' illetve a köfő

tanító-tanúságtevő struktúrájának visszaállítása. A
hármas tanúságtételről beszélhetünk. Először is tanuságot

jel-voltának.
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zösségí bűnbánat. A betegek kenete hosszú idő óta a haldoklók szentségévé (sokak szemében mágikus megkenéssé, ráolvasássá) vált. Az új előírások szerint a
szeritség - a szeritírás szavainak (Jak 5,14-16) és az első évezred gyakorlatának
megfelelőerr ..::.... a betegek és gyengélkedők szentsége; a gyengélkedőké, akik öntudattal- adják át magukat betegségükben a gyógyító és a szenvedésnek értelmet
adó Krisztusnak. Ez magyarázza meg egyébként azt is, hogya szentséget közösen, templomban is ki lehet szolgáltatni. E szentségekkel, illetve azok új formájával kapcsolatban ismét arra szeretnénkfelhívni a figyelmet, hogy a megújítás eredményeképpen a szentségí szertartások egészen megújult módon tanúsítják e szentségek kegyelmi jelentőségét, teológiai mondanivalóját: így azt, hogy
a bűnbánat és az állandó megtérés az egész vándorló egyház feladata; vagy az-t,
hogy a betegeknek élő és éltető szerepük van az egyház közösségében, ezért az
egyházi közösség mellettük áll betegségükben, ők viszont felajánlják szenvedésüket az egész Test javára.
A lényegi átalakulást hozó új előírások között meg kell említenünk még
egyet, melynek megvalósulása által' ugyancsak egy fontos teológiai szempont lett
nyilvánvalóvá.' Arra az előírásra gondolunk, amely utasít, hogy a bűnbánat szeritségének kivételével minden szentséget lehetőleg szentmise kel'etében szolgáltassunk. ki. Ezáltal nyilvánvalóvá lesz, hogy a Krisztussal való személyes-valóságos
találkozás - az eukarisztia - az egész liturgiának, az egyház egész életének.
- célja és csúcspontja (L. K. 10).
2) A szentségkiszolgáltatók és felvevőktanúságtétele. A szentségekben nemcsak a jelek és szertartások tanítanak, hanem az egész egyház is tanuságot tesz
általuk hitéről: tanuságot tesznek egyrészt a kiszolgáltató le, akik Krisztusba és a hitből fakadó cselekmény erejébe - vetett hittel szolgáltatják ki a szentségeket, másrészt a felvevők, akik ugyancsak Krisztusba vetett hittel járulnak
a szent jelek vételéhez,
Ami az egyházat képviselő konkrét kiszolgáltatok tanúságtételét illeti, nemcsak a szertartások helyes megmagyarázásával és áhítatos végzésével kell tanúságot tenniök, hanem - amint a Liturgikus Konstitucio, majd azt követően a
2, püspöki szinodus " hangsúlyozta azzal is, "ahogy a szen tségeket becsülik".
A lelkipásztornak ügyelnie kell arra, "hogy a szentségek vételének gyakorlata
valóban a hit megnyilvánulása legyen ... és így a keresztény vallásgyakorlat fonák módon a külsőséges szokásoknak való hódolás, az ún. ritualizmus szintjére
ne süllyedjen" - figyelmeztet a szolgálatí papságról szóló határozat (24 pont;
vö. L. K. 11).
Ami a felvevők, illetve a szentségi szertartásokban cselekvő részt kapók tanúságtételét illeti, az új rendelkezések elutasítanak minden olyan gyakorlatot,
amelyben egy szentségfelvétel, vagy egy-egy szentségí szertartásban való cselekvő résztvállalás csupán üres formaság, A szentségck mindenestül a tanúságtevő
egyház legszentebb cselekményei, ezért a legcsekélyebb látszatát is kerülni kell
annak, hogy csupán hagyományos társadalmi ünnepségeknek tűnjenek, Ilyen értelemben hangsúlyozzák az előírások például a keresztelendő szüleinek, vagy a
keresztszülőknek és bérmászülőknek feladatait és kötelességeit. A szentségi szertartásban az vállalhat cselekvő részt, aki rendelkezik azokkal az adottságokkal,
amelyekről a szentségben való szerepe tanúskodik. Vajon nem a szentségí szertartás komolytalanságáról tanúskodott-e az a gyakorlat, amelyben per absurdum az ateista szülők vagy keresztszülők nevében a sekrestvés morogta
a hitvallást' és az ígéreteket? Ennél az eljárásnál természetesen az sem volt jobb,
amikor az ateista résztvevők megtanulták "szerepüket", és a kérdésre. hogy
hisztek-e Istenben, Krisztusban, az egyházban, nyugodtan válaszolták, hogy "hiszünk"; hiszen tudták, hogy iU úgyis csak egy üres formaságról van szó, amit
nem kell komolyan venni. Az új rendelkezések véget szeretnének vetni az "üres
formaságoknak", amelyek által a szertartások nemcsak hogy nem valósítják meg
teljességgel tanúságtevő küldetésüket, hanem a lényeggel ellenkező tanúságot
tesznek.

A szentségek személyes találkozások - a hit szentségei
Az opus operatum egyoldalú túlhangsúlyozásával szemben a II. vatikáni zsinat újra nyomatékkal aláhúzta a szentségtan mindenkori elvét - amelyet Szent
Tamás vagy a Tridentinum egyaránt tanított -, hogy "a szentségek a hit szent-
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ségeí", amelyek "föltételezik a hitet"; illetve "táplálják, erősítik és kifejezik azt"
(L. K. 59).

A szentség Isten végtelen szeretetének hatékony jele. De amíg e jel' míndig jelzi és tartalmazza Istennek az ember iránti szerétetszavát (opus operatum),
addig gyümölcsözővé csak annak számára lesz, aki kész folytatni az Isten által
megkezdett párbeszédet (opus operantis). A szentséget felvevőnek ezért mindíg
hittel - Krísztusba és az egyházba vetett hittel - kell a szentséghez járulnia, _
egyébként az hatástalan volna számára. A mondottak összefüggnek korábbi megállapításunkkal is, hogy a szentségek nem "dolgok", hanem - ahogyan az újabb
szentségtan nevezi - őket - "találkozási események".
A szentséget felvevő éppen erről á Krisztussal való találkozásról tesz tanúságot a szentség vétele által, hiszen magatartásával azt tanúsítja, hogy Krísztus hoz fordul, és tőle kér kegyelmet életének egy döntő helyzetében. Amennyiben a felvevő cselekedete - a szentségí jel vétele - olyan üres, sőt tulajdonképpen hamis aktus volna, amely mögött nem áll az a meggyőződés, amelyet
cselekedetével - a szeritség vételével - tanúsítani látszik, úgy a szentségi jel
nem lehet hatékonnyá számára.' - Vagyis a szeritség érvényességéhez nem elég
valamiféle általános istenhit, hanem szükséges a Krisztusba és az egyházba vetett hit is, sőt bár ez a gondolat eléggé feledésbe ment a köztudatban elengedhetetlen, hogy a szentséget felvevő részt akarjon vállalni az egyház életéből és küldetéséből, A szentségekhez járulás tanítja a II. vatikáni zsinat 'az egyház tanúságtevő művében való részvételt és a tanúságtevő élet egyre elkötelezettebb vállalását jelenti (L. K. 29; Világiak apostolkodása 3,11.; Az egyházról 11. stb.).
A mondottak után érthető, ha a Liturgikus konstitúció, majd az új szentségí
rendelkezések nagyon határozottan előírják azt, hogy a "híveket elő kell készíteni a szentségekre" (9. pont); hogy "lelküket szavukhoz alakítsák (azaz a szeritségi jelhez járulás vagy a szentségben kimondott ígéretek ne üres formaságok
legyenek számukra), és hogy a mennyei kegyelemmel együttműködjenek, s így
ne lúába kapják meg azt" (L. K. 11; vö. 9,59,61). A szentségekre való felkészítés
komolvanvétele, illetve egyes esetekben a szentségek elhalasztása a zsinatutáni
szentségt lelkipásztorkodás egyik legjellegzetesebb vonása.
1) Felkészítés a szentségek vételére. A szentségekre való felkészítés kérdésének központi helyre kerülése összefügg korunknak - illetve az egyháznak a
jelen világban elfoglalt - sajátos helyzetével. Hiszen a teológiai elveken túl
csupán gyakorlati szempontból is nyilvánvaló, hogy az általános hitoktatás világában egészen más szerepe volt a szentségekre való felkészítésnek, mint ma,
amikor gyakran olyan személyek kérik a szentségeket, akiknek minimális hitismereteik sincsenek.
Néhány szentség - így az elsőáldozás, a bérmálás, a házasság - előtt eddig
is szokásbtui volt a felkészítés; a jelen csupán nagyobb követelményeket támaszt. Új azonban a keresztség előtt a szülők és keresztszülők felkészítésére vonatkozó előírás, valamint a betegek kenetének kiszolgáltatása előtt a felvevő (k)
és a szentségkiszolgáltatáson részt vevők felkészítése a szentségek mondanivaIójának kifejtése által.
Annak példájaként, hogy az egyház milyen komolyan veszi újabbelőírásai
ban azt, hogy a szentségekhez csak alapos felkészítés, illetve az érett hit elérése után szabad engednünk, csupán egyetlen - de témánkban a legfontosabb
rendelkezésre szeretnék hivatkozni, az 1972-benkiadott "Ordo Initiationis
Christianae Adultorum"-ra (ezentú101CA), amely alaposan foglalkozik a felnőt
teknek, illetve az értelmük használatára eljutott gyermekeknek a befogadó szeritségekre (keresztségre, áldozásra, bérmálásraj való felkészítésével. (Amint erre a
rendelkezésre, úgy az összes újabb rendelkezésre jellemző, hogy nemcsak a szentségkiszolgáltatás szertartásait közlík, hanem alapvető eligazítást adnak lelkipásztori és teológiai kérdésekben ís.)
,
Az mCA előírásaiból kitűnik, hogy az újabb szentségí rendelkezések következetesek ahhoz az elvhez, hogy a szentségek a hit szentségeí, A hitre való
eljutás pedig nem valósul meg egy bizonyos tudásanyag elsajátítása - még kevésbé egy előadássorozat kényszeredett végighallgatása -, vagy egy könyv elolvasása által. A szentségek vételéhez szükséges az Istennel, Krísztussal és az egyházzal való személyes kapcsolat. Ennek kialakulása pedig hosszú le)ki érést tételez fel: Ilyen meggondolások után állította vissza a Szentatya 1972-ben a kaie-

5at

kumenátus intézményét. (Tudvalevő, hogy az első századokban a keresztségre,
bérmálásra és áldozásra való felkészülés hosszú, olykor több éves folyamat volt,
amely nemcsak egy tudásanyag elsajátítását kívánta lehetövé tenni, hanem
sokkal inkáb Ö a keresztény közösségbe és a keresztény élet gyakorlatába való
belenövést. A felkészítés folyamatát, állomásait, illetve rendjét nevezték katekumenátusnak.)
.
A rendelkezés sokakat váratlanul ért. Egyszerűen érthetetlennek tűnt számukra annak komolysága: az éves, vagy annál hosszabb előkészítés megkívánása. Előfordult,·hogy egyesek azzal próbálták elutasítani az OrCA mondanivalóját, hogy azt állították: itt csak a felnőttek kereszteléséről van szó, az pedig ritka eset. Mások egyszerűen egy legyintéssel elintézték az ügyet mondván,
hogy a katekumenátus visszaállítása csupán "régieskedés", az ősegyház, illetve
az első évezred gyakorlatának felelevenítése. Valójában, aki ismeri a zsinati
rendelkezéseket, s azon belül különösen a liturgiáról szólót, az rögtön látja,
hogy az OrCA-ban található előírások szükségképpen következnek a Zsinat lelkipásztori- és széntségszemléletéből, s egyúttal jelzik ait az irányt, amelyben
az egész szentségí lelkipásztorkodásnak tovább kell fejlődnie.
Amikor az OICA ismételten figyelmeztet arra, hogyaszentségeket nem
szabad az érett hit elérése előtt elhamarkodottan kiszolgáltatni (50,20. pont),
nem mond semmi újat a Zsinat tanításához képest. Inkább az tűnik újnak benne, hogy egy rendelkezés ily következetesen komolyan veszi a szentségtan elméleti alapelveit.
,
.
Ami pedig a rendelkezés hazai jelentőségét illeti: igaz, hogy Magyarországon ma még viszonylag kevés a felnőtt keresztelés, de az OrCA nemcsak a keresztségről, hanem általában a befogadó szentségeknek a felnőttek vagy értelmük használatára eljutott gyermekek számára való kiszolgáltatásáról ír: azaz
a felnőttek elsőáldozásáról és bérmálásárólis. Viszont már hazánkban is sok
ezer vagy tízezer körül mozog azoknak száma, akik meglett korban já1"Ulnak
elsőáldozáshoi; nem kis részben az egyházi esküvővel kapcsolatban. Az ilyen
esküvővel kapcsolatos szentségkiszolgáltatások néhány órás vagy legfeljebb néhány hetes előkészületével szemben az Ol CA ugyancsak a hosszú, katekumenátusszerű felkészítést írja elő, és ez alól az előírás alól nem ismer kivételt (OrCA
4. fej.). Egyes - a katekumenátusban előírt - szertartások elhagyását minden
további nélkül engedélyezi szükséghelyzetekben, hiszen a szertartások csupán a
hitben és a keresztény közösségben való elmélyülés állomásait jelzik. De magát
a hitben va:ló érést és a keresztény közösséggel való kapcsolat kialakulását mint a szentség érvényességének feltételét - elengedhetetlennek tartja.
A szentségekre való felkészítés új előírásai, elsősorban pedig a katekumenátus visszaállítása több új feladat elé állítja a lelkipásztorkodást, konkrétan bizonyos új lelkipásztori egységek, intézmények létrehozását tételezi fel.
2) A szentségkiszolgáltatás elhalasztá sa. A szentségí lelkipásztorkodásorr belül
ez a kérdés váltotta ki a legtöbb vitát az utóbbi időben. A feszültségeknek bizonyára volt egy olyan reális oka is, hogy sokan nem eléggé a jó pásztor lelkületével, hanem valamiféle bíróí, triumfalista szellemben alkalmazták az idevágó
előírásokat. Bevezetőben le kell tehát szögeznünk, hogy bár a szentségkiszolgáltatást egyes esetekben el kell halasztani az elhalasztás nem "büntető
jellegű" intézkedés, hanem csupán a szentség· érvényes felvételéhez szükséges
feltételek megkívánása. Amikor tehát a lelkipásztor ezt közli az érdekeltekkel,
az Isten szeretetéről tanúságot tevő egyház nevében jár el, vagyis - amint a
püspöki karunk a keresztség elhalasztásával kapcsolatos rendelkezésében írja a legnagyobb szeretettel és tapintattal kell szólnia, egyúttal felkínálva a segítséget a méltó előkészülethez (Ordo Baptismi Parvulorum, Budapest 1973, 5. old.).
A túlzott szigornál azonban sokkal gyakrabban találkozunk a szeniségek elsősorban a keresztség --' minden feltétel nélkül való kiszolgáltatásával. Ez az
eljárásmód egy tévesen értelmezett teológiai alapelvre hivatkozik: "Az egyházon
kívül nincs üdvösség! mondják. - Há tehát valakit nem keresztelünk meg,
úgy az üdvösségből zárjuk ki őt, mert a keresztség az egyháztagság feltétele."
- E hibás gondolatfejtésre világosan válaszol a Zsinatnak az egyházról szóló
rendelkezése, amikor az egyházfogalmat differenciálja. A rendelkezés az egyházat koncentrikus körökben ábrázolja, és ennek megfelelűen különböző értelemben beszél egyháztagságról. Egyháznak nevezi már a legtágabb kört is, amelybe ",valamennyi ember meghivást kap", amelybe mindazok beletartoznak, akik

582

- Isten kegyelmétől mozgatva - egyáltalán keresik az igazságot. (Öket azért
nevezhetjük az egyház tagjainak, mert őket is Krisztus kegyelme vonzza, mozgatja.) A körök azután az Istenhívők, majd a keresztények irányában szűkülnek;
s végül legszűkebb értelemben azok tartoznak Isten népéhez, "akik Krísztus Lelkét hordozzák magukban, elfogadják az egyház egész rendjét... és látható szervezetében összekapcsolódnak Krisztussal, aki a pápán és a püspökökön át kormánvozza az egyházat" (Az egyházról, 13-16). Vagyis amint már Szent Pál hangsúlyozta, minden embernek, a pogánynak is módjában áll üdvözölni, ha lelkiismeretének szavát követi (RÓm 2,14-16; 1 Tim 2,4; Csel 17,23); A szentségeket
viszont azok számára rendelte Krisztus, akik hisznek, (Mk 16,16), s a legszűkebb
körű egyház tanúságtevő tagjaiként kívánnak élni.
Ilyen értelemben az újabb rendelkezések a teológusokkal egyetértésben rnínden szentség- esetében megkívánják a komoly felkészülést; ennek - illetve a
szentségekhez szükséges hitnek - hiányában pedig a szeritség elhalasztását míndaddig, amíg a lényegi feltételek nem teljesülnek. így az új rendelkezések értelmében nemcsak az elsőáldozást vagy a bérmálást lehet elhalasztani, hanem a
házasságkötést, és - amint erre püspöki karunknak külön utasítása van - a
keresztelést is. Az egyes esetekben az idevágó előírások alkalmazása természetesen feltételezi a körűlmények bölcs és szeretetteljes figyelembe vételét.
A szentségek a krisztusi közösség jelei
A szentségí lelkipásztorkodás megújulásának harmadik alappillére - a közösségí jelleg - ugyancsak összefügg a Zsinat egy fontos teológiai meglátásával:
Isten népének lényegi egységével és Krísztusban való egyenlőségével (amely népen belül természetesen a hivatások különbözőek). A szertartások, különösképpen pedig a szentségek "természetüknél fogva megkívánják a közös végzést" ~
írja a Liturgikus konstítúció (27. pont). Hiszen így tanúsíthatják, hogy ezek "nem
magános cselekmények, hanem az egész egyháznak szent cselekedetei; az egyház
pedig az egység szentsége"; így tehetnek igazán tanuságot az egyház tagjainak
egységéről és szeretetéről.
Az új szentségí rendelkezésekben - a közösségí jelleg szempontjából - há-'
rom fő vonást fedezhetünk fel. Az első kettőről - a közösség cselekvő részvételéről és a családiasságról a liturgikus megújulással kapcsolatban ismetelten
szó esett, ezért ezekről csak röviden szólunk, hogy inkább a harmadik, kevésbé
ismert szempontnak adhassak több helyet.
l) A közösség - és a szentségek liturgikus megünneplése. A szentségkíszolgáltatás új rendjének jellegzetes vonása, hogy minden szentségben szerepet kap
a közösség, Nemcsak azon szentségekben, amelyeket eddig is a közösség bevonásával ünnepeltünk, hanem például a bűnbánat szentségében vagy a betegek
kenetében is, amely szentségek közősségí volta az utóbbi időkben feledésbe merült. A szertartások közösségivé tételét nagy mértékben elősegítik azok a részletes rendelkezések, amelyek egyrészt lehetövé teszik, sőt előírják a résztvevők
cselekvő bevonását, másrészt felhatalmazzák a szertartást vezetőt arra, hogy a
jelenlevők igényeinek megfelelően alakítsa a szertartást, s így rneleggé, családiassá tegye azt. Mindezek az újítások hozzásegíthetnek a közösségi légkör megteremtéséhez, de nem hozzák létre a val6ságos közösséget. Egyes szentségtaní
rendelkezések viszont feltételezik a tényleges közösség létét, s mint feltéteire
építenek rá. Lássuk tehát mílyen szerepe van az élő' közösségnek a zsinatutáni
rendelkezésekben és lelkipásztorkodásban.
2) A közösség - mint valóság. A Liturgikus konstltúcíónak va közösségí liturgia kialakítására vonatkozó irányelvei után egyesek azzal nyugtatták meg magukat, hogy Krisztus titokzatos testének mísztíkus egysége mindenképpen közösséget teremt; mások azt mondták, hogy a nemzeti nyelv, illetve néhány
személy cselekvő bekapcsolása hozza létre a közösséget. Valójában Krisztus egy
egészen reális, megtapasztalható közösségről beszélt, amely látható egysége és
szeretete által Isten szerétetének jele lesz a világban (Jn 17,23). Vagyis nem egy
közös szertartásra összeverődött embercsoportra gondolt, hanem egy valóságos
létező közösségre: amely az élet hétköznapjaiban is közösség.
Ilyen értelemben a Zsinat az általános lelkipásztori megújulás egyik első
céljának éppen az élő közösségek létrehozását tűzte ki: "A lelkipásztori tevé-
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kenység nem szorítkozhat csak arra - írja a papi szolgálatról szóló rendelkezés
- . hogy híveivel egyenként törődjék, hanem természetszerűen ki kell terjednie
arra is, hogy kialakítsa a valódi keresztény közösséget". "Rá kell nevelni a keresztényeket,hogy ne csak maguknak éljenek - írja másutt -, hanem a szeretet törvényének követelménye szerint ..." közösségben, A lelkipásztorok pedig
"szenteljenek nagy figyelmet a fiataloknak, nemkülönben a házasoknak és szű
kölködőknek. Jó volna, ha baráti közösségben egymásra találnának, és így kölcsönösen segíthetnék egymást abban, -hogy a nemegyszer nagyon is kemény életkörülmények között könnyebben és teljesebben élhessék a keresztény életet" (6.
pont). Isten szeretetének igazi tanúbizonyságai e közösségek lesznek - mondja
a világiak apostolkodásáról szóló rendelkezés -, és ezek által mutatkozik meg
mások előtt is az egyház közösségí jellege (17. pont; vö. 11,30).
Az új szentségí rendelkezések közül a közösségí szeralélet terén is az OICA
a Iegújszerűbb, bár ezt témája is megokolja. Az olvasó első benyomása az, hogy
ez a rendelkezés a levegőben jár, hiszen folyton folyvást létező közösségeket
tételez fel: meleg szeretetközösségeket, amelyek hatására a keresztségre vagy
más befogadó szentségre jelentkező elindul a hit felé; szeretetközösségeket, amelyek befogadják a katekument, és közősségí létükkel tanuságot tesznek előtte
az evangéliumi élet szépségéről; szeretetközösségeket, amelyek végül az újonnan megkereszteltnek - mint új családtagnak - helyet, és a keresztény életben való elmélyülés lehetőségét biztosítják (orCA 10, 38, 39, 31 stb.).
De hol létezik ilyen .Jcözösségí" egyházközség? - kérdezzük önkéntelenül.
A rendelkezés keletkezését ismerő pedig - aki tudja, hogy az OICA nemcsak
íróasztalnál íródott, hanem végső megfogalmazása és érvénybelépése előtt öt
éven át kipróbálták az öt világrész már működő katekumenátusi intézményei,
köztük az Európában legjelentősebbek, a francia katekumenátusi központok -;
szóval a rendelkezés keletkezését ismerő pedig esetleg azt mondja, hogy ez lehet érvényes a missziós területekre vagy Franciaországra, ahol léteznek valódi
közösségek - bázisközösségek és egyéb közösségak - az egyházban, de hol tételezhetünk fel ilyeneket például mi rnagyarok?
A válaszban először is újra csak hivatkoznunkkell a Zsinat által is alapul
vett krisztusi szavakra, amelyek szerint az egyház lényegi - szentségi - jele a
keresztény közösség egysége és - szeretete lesz: "Legyenek mindnyájan egyek ...
Ebből ismerje meg a világ (Atyám), hogy te küldtél engem!" (Jn 17,23; 13,35).
Továbbá utalnunk kell a lélektannak az emberi átalakulására - az általános
Iélektani értelemben vett konverzióra - vonatkozó megállapításaira. A lélektan
idevágó fejtegetéseinek meg kell döbbenteniük a krisztushivőt, mert ékesszólóan
és részletesen igazolják azt, hogy- a világkép átalakulásának folyamatát - rendkivüli esetektől eltekintve - csak egy autentikusan élő közösség indíthatja· el,
s a továbbiakban is csak ez a közösség teheti ígazolttá, megfoghatóvá az új
világkép megélhetőségét a megtérő számára. Sőt a közösség elsősorban akkor
fejt ki vonzó hatást a kívülállóra. ha elmélyült személyes kapcsolatok uralkodnak benne, továbbá ha szeretettel fogadja -az érdeklődőt, és helyet - közösségí
védelmet, szeretetet - kínál neki kebelében. Végül ha arról hallunk, hogy a
közösséglélektan a konverzió folyamatában pótolhatatlan szerepet tulajdonít annak az egyénnek, akivel a megtérő meleg én-te kapcsolatba kerül, s aki mintegy kapu lesz számára az új közösség és annak világnézete felé, akkor sokkal
jobban fogjuk értékelni az OICA rendelkezést, amely a maga teljes komolyságában visszaállította a katekumenátus intézményét, s azon belül az ún. "kezesek", illetve a keresztszülők tisztjét, akiknek éppen az a feladatuk, hogy személyes kapcsolatban legyenek a megtérővel. s ily módon vezessék be őt a hitbe
és a keresztény közösségbe. Vagyis arra a problémára, hogy sok helyen nincs
élő közösség, ezek után csak a Zsinat válaszát adhat juk: a lelkipásztorkodásnak
és Isten egész 'népének egyik első feladata a valódi közösségek kialakítása.
"A szentségek nem magános cselekmények, hanem az egész egyháznak szent
cselekedetei." "Rendeltetésük az emberek szentté tevése, Krisztus testének fölépítése, és végül az Istennek járó tisztelet megadása. A másik rendeltetésük,
hogy mint jelek a megértést és tanítást szelgálják. Nemcsak föltételezik a hitet, hanem azt szóval és anyagi elemekkel táplálják, erősítik és kifejezik: ...:...
ezért nevezik a hit szentségeínek is" - írja a Liturgikus konstitúció (26. és 59.
pont). Aki az egyh8,z, illetve a szentségek küldetését, vagy konkrétan a Zsinatnak az egyház korábbi tanítását szervesen továbbfejlesztő egyház- és
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szentségszemléletét megértette, az Örömmel veszi tudomásul a szentségi lelkipásztorkodás fent vázolt megújulását. hiszen maga is belátja, hogy Isten népe
ily módon valóban jobban meg fogja tudni valósítani küldetését : hogy az egész
világ számára az Istennel való találkozásnak és bensőséges egyesülésnek szentsége, vagyis jele és eszköze legyen (Az egyházról 1).
Irodalom: Babos L: A szentségek általában - Keresztség. bérmálás (Róma, 1975); Cserháti J.: Az egyház és szeniségei (Budapest, 1972); Dörnyei-Gergye-Csögl: A szentségek
életértéke Bp., 1973); Gál F.: Az üdvtörténet mtsztéríumaí (Bp., 1967); J. B. Molin: Le
nouveau rituel de I'initiation chrétienne des adultes, Notitiae, 1972, 87-95; Rahner K.:
Kirche und Sakramente (Freiburg, 1968); Schillebeeckx E. H. : Christus Sakrament der
Gottbegegnung (Mainz, 1960); Radó P.: A megújuló istentisztelet (Bp., 1973); Tomka F.:
..Arról ismerjenek meg benneteket.. .", Teológia 1975/3. 184-187; ,- A Teológia 1975/1.
szentségtaní száma.

GYURKOVICS TIBORl'vÉ

Gyógypedagógusok
Ha [ártamban-keltemben, emberekkel való találkozásaim során szó esett arról, hogy gyógypedagógus vagyok, sokszor jött válaszul a közhelyszerű reagálás:
"Gyógypedagógus? Akkor biztos nagyon türelmes!" Csak azért említem ezt, mert
bizonyítja, hogy a társadalomban él egy kép a gyógypedagógus-személyiségről,
amely a szokásos nagyvonalú egyszerűsítéssel a fukar skótok, ostoba focisták,
szenvedélyes spanyolok mintájára skatulyáz be minket. Érdekesebb lenne azt
megvizsgálni, hogy a velünk hosszabb, lényegesebb érintkezésbe kerülőkben (pl.
szülőkben, érintkező szakmák embereiben)
hagyunk-e összegezhető benyomást;
személyes karakterünkön túl észrevesznek-e rajtunk, bennünk, speciális jellegzetességeket? Ehhez szocíológtaí vizsgálódás kéne: erre nem vállalkozem. De
szeretném belülről jellemezni magunkat, kollegáimról és önmagamról nyert tapasztalataim, valamint önvizsgálataink tükrében. Mivel azonban eddigi éveimet
értelmi fogyatékos gyerekek intézeteiben, leginkább imbecillisekkel foglalkozva
töltöttem, az a gyógypedagógus-személyíség, amellyel itt most szembenézek, leszűkül erre a speciálís kategóriára.
A szakmával való első találkozásom is az immár történeti nevezetességű
Alkotás utcai intézethez fűződik: egy tanárunk vitt el oda minket, hetedikes
gímnazístákat, környezettanulmányként. Akkori nyomasztó, lehangoló benyomásaímra ma is elevenen emlékszem. Háborún, ostromon, sok súlyos élményen átment fiatalok voltunk - de az emberi nyomorúságnak az a sajátos formája,
amit az értelmi fogyatékos gyerekek tömörített látványa nyújtott, mégis elképesztő volt és megrendített mínket,
De furcsa rnódon hatottak rám azok a lények. is, akik a meglátogatott kis
zsúfolt szobákban, az átható szagban, a gyerekek között felnőttként léteztek.
Nem tudok más szót, jobb szót e helyett,' hogy érzékeltessem benyomásaimat:
valóban, egy-egy osztályban. ebben a félelmetes mílíőben csak ült, állt, s egy
idegen bolygó kiismerhetetlen, néma lakójaként létezett a tanár. Néhány idősebb
férfira emlékszem; ők bizonyára nem vettek annyi fáradságot, hogya beözönlő
növendéklány-csoport előtt pedagógiájukat produkálják, s azért tűntek oly félalvóknak, magukba-burkoltaknak. s gyerekeiktől elütő módon ugyan, de maguk
is deformáltaknak; ugyanakkor deformáltságuk titokzatos meggyötörtséget sejtetett, s ezért tiszteletet keltett.
De emlékszem nőkre is: ők egészen mások voltak! 6kmutattak nekünk
valamit a munkájukb61, kis kiszúrt szíveket. maszatos képecskéket adtak a kezünkbe. s magyarázták, mílyen nagy boldogság az egy anyának, ha gyereke. aki
szinte élőhalott volt,' most ilyesmit ad neki anyák napjára. Míntha- a teljes reményvesztettségből, az áthatolhatatlan káoszból. a nyomorúság orrfacsar6 bugy-
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rából fehérköpenyes, fonnyadó Beatricék mutatnák kifelé az utat... Bizonyára
nem voltak ők sem angyalok, - de oly tiszteletreméltóan azonosultak angyali
szerepükkel, hogy felkeltették bennünk (legalábbis énbennem) a vágyat: "ilyen
akarok lenni!" Persze soha nem lettem olyan; és gyakorlatias közelségbe kerülve idősebb kolléganőirnrnel, róluk is megváltozott a benyomásom. Most azonban, szembesítve. jelen éveink gyógypedagógusait velük, a húsz év előttiekkel,
mégiscsak úgy tűnik, hogy hozzánk képest hősnők voltak ők, méltóságteljesebbek, nagyobb öntudattal viselték társadalmi szerepüket. s tán rnélyebben érintette őket feladatuk is.
A magam generációja a főiskolára kerülve egy olyan áramlattal találkozott,
amely a gyógypedagógust szakmát realizálni, sőt dezilluzionízální igyekezett. Ez
kellett is akkoriban, ellensúlyozásául egy elavult, hamis "jótékonykodási" beállítottságnak. Emlékszem, ígazgatónk nem győzte hangsúlyozni, hogy az értelmi
fogyatékos gyerekekről való gondoskodás nem jótékonyság; ezt társadalmi szükség diktálja. Ennek vulgáris megfogalmazása körülbelül így hangzott: a környezet számára elviselhetetlen gyermek akadályozza maga körül a termékeny,
munkás életet, mivel energiákat köt le. Ezt a gyereket ml kiemeljük, tehát
dolgozókat szabadítunk fel a munka számára; majd pedagógiai tevékenykedésünk eredményeként elvíselhetö; sőt mi több, kissé hasznos gyereket adunk vissza
a környezetnek.
Mi már- akkoriban is keveselltük ezt a szemléletet, s a társadalmi praktikusságnak ezt a perspektíváját nem éreztük eléggé lelkesítőnek ahhoz, hogy
ilyen embertelenül nehéz, speciálls életformát magunkra vegyünk, s egy életen
át hurcoljunk. Úgy gondolom, abban a buzgalomban, hogy specíális tevékenykedésünket társadalmilag igazoljuk, nagyon lényeges dolgokat felejtettünk el,
mégpedig az emberi valóság egy igen jellegzetes oldalát. Úgy közeIíteném meg
leegyszerűsítve a kérdést, hogy megnézem: mi teszi az embert, mint olyant,
egyedülállóvá az általunk ismert természetben?
Legszembetűnőbb, amit a gondolkodás s az ezzel egybefonódó munka jelent:
ez az, ami gyökeresen' átformálta, s egyre nagyobb ütemben továbbra is átformálja a világot, míndenütt, ahol az ember érintkezik vele. - A másile az
esztétikum s a drámaiság; ez többek között az ember művészetének is alapanyaga. - S a harmadik emberi jellegzetesség, ahová a mi területünk is kapcsolódik: az ember nem hagyja elveszni fajának veszendő egyedeít; azokat is
a végsőkig vállalja, akik terhére vannak, nehezére esnek; tud és szokott önérdekeí ellenében is cselekedni. Nyilvánvaló előttünk, hogy a tudományos-kulturális nívó mellett egy adott emberi társadalom rangját az is alapvetően meghatározza, szociálisan mennyire önzetlen, A hanyatló egyedeit minden erő
feszítéssel magával hurcoló, a nyomorultjait boldogítani akaró emberiség erőfe
szítései azonos fényben csillognak a természet, a kozmosz meghódításának erőfe
szítései vel:
Ezen a sajátos. humán ranglétrán mi, súlyos értelmi fogyatékosokkal foglalkozó nevelők előkelő helyet foglalunk el. Ha a társadalmi praktikusság oldaláról szemleljük szakmánkat. alighanem mí vagyunk a pedagógus-gárda páriái :
persze hasznosak, akárcsak az utcaseprők, de mégiscsak páríák. E humán oldalról tekintve azonban erőfeszítésünk, elszánásunk. kitartásunk azt testesíti meg,
ami az emberben a Jegönzetlenebb. Ez nem azt jelenti, hogy szentté avatom magunkat, vagy hogy mi személy szerint akárcsak egy parányival is önzetlenebb
és nagylelkűbb emberek lennénk bárki másnál, Sokszor önzők és kicsinyesek
vagyunk, mínt mindenki más; de épp azért jó, ha erre gondolunk: hivatásunknál fogva az intézményesült önzetlenséget, az intézményesült szerető gondoskodást képviseljük.
A lelkünket Icielégítő távlatot keresve, ami hosszú távon is lendületben tarthat .mínket, ilyen és hasonló meggondolásokra jutottunk. Gyakorlati, kézzelfogható eredményeink oly csekélyek, oly semmibehullók! Sokszor feltették nekem
is mint míndnyájunknak a kérdést, látva óriási energia-bedobásunkat:
"És van eredménye ennek?" O igen, van egy kevés ... Kicsit majd dolgozgat
felnövekvő gyermekünk, kicsit majd ír, olvas meg számol; de mindenképpen
imbecillis felnőtt lesz, s imbecillis felnőttnek lenni nem épp a legvonzóbb perspektíva. Mégis azt kell mondanom, bármennyire pedagógia-ellenesnek hangzik
is első hallásra, hogy szakmánk létezésének valódi indoka nem abban van, amit
elér, hanem abban, hogy egyáltalán létezik, van. Ez a humán luxus, amit
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gyógypedagógiai nevelőmunkának nevezünk, ahol az emberi energia-befektetés
- s maga az anyagi ráfordítás is - annyira nem áll arányban a reális társadalmi haszonnal, csak önmagát igazolhatja. Távlatunk tehát nem szorosan véve
a szakma távlata, hanem az emberisége.
A gyógypedagógus-személyíség a szakmával. való--érintkezés, birkózás kohójában, hosszú évek folyamán formálódik ki. Hogy mílyenné válik, s hogy az
elhúzódó értékskála mely fokára kerül, ebben végül is igen csekély szerepe
van az ifjúkor elképzeléseinek.
Milyen indítékkal jönnek leginkább emberek ide, a mi. területünkre? Úgy
látszik, ebben mindinkább véletlenszerű, vagy legalábbis a belső indítással ellentétben, külső, környezeti indítások játszanak közre, Nagyon ritka eset az, hogy
valaki elképzeli, hogy vannak fogyatékos értelmű gyerekek, s ő mindenáron ilyeneket akar tanítani, nevelni. Az pedig még ritkább, hogy az ilyen fiatalok meg
is felelnek a főiskola felvételi követelményeinek, s ott valami módon kitűnnek
hivatástudatuk mély indítékaival. Egyáltalán nem biztos, hogy a valódi elhivatottság valódi módon ki is tudja fejezni magát egy olyan kényszeredett, produkálós szituációban, mint a felvételi vizsga. Sőt: ha valaki ilyen helyen hivatástudatának erőteljességével áll elő, az inkább gyanús, és joggal. A hivatás bo-·
nyolult, sok összetevőjű dolog, ami általában a személy struktúraján túl, több
úton-módon táplálkozik a környező valóságból, semhogy ilyen vegytiszta megjelenésében hihessünk. A mi belső indíttatású emberünket hőzöngő alaknak könyvelik el, és csak annál inkább firtatják természettudományos meg irodalmi,
meg történelmi, meg egyéb felkészültségét. Szinte észrevétlenül kerülnek előny
be a reálisabb lények, a személyes egzisztenciájukban gondolkozók, Valami módon, körülményeik kapcsán hallottak a szakmáról, érintkeztek vele; vagy egyszerűen csak tájékozódtak a honi lehetőségek közt, s valamilyen reális lehető
séget láttak itt ahhoz, hogy diplomás emberré váljanak. Talán tájékozódnak is
a szakma olyan területei felé, amelyek nem olyan riasztóak, mint egy imbecilliskörnyezet - s míkor közelről tapasztalnak ilyent, ők maguk döbbennek meg
a legjobban, és semmi, de semmi hajlandóságot nem éreznek magukban a fogyatékos gyerekekkel való foglalkozásra, Amikor végeznek a főiskolán, mindent
inkább akarnak, mint e z t: igyekeznek más egyetemeken "mellétanulni", vagy
vizsgálati szituációk vonzzák őket, valami elegánsabb. exkluzívabb feladat, mint
a szakma közkatonájává lenni - ami mégiscsak a gyógypedagógus-képzés leg-·
főbb indoka.
Képzeljünk el egy csoport fiatal embert, akik ilyen-amolyan elgondolásokkal
indulva, nagy igyekezettel, vagy nagyon is húzódozva, de elkezdik gyógypedagógusí működésüket a foglalkoztató iskolákban. Ami itt rájuk vár, az oly sűrű,
és előtanulmányaik ellenére, furcsa rnódon mégis oly ismeretlen valami, amíhez
nem tudnak azon nyomban tudományos attitűddel viszonyulni, de még csak
gyógypedagógusí, szakemberi attitűddel sem, hanem úgy érzik,· teljesen nyersen,
csupasz bőrrel, mintegy védtelenül kerültek valahova, egy kaotikus és megragadhatatlan közegbe. Bekerülve a gyerekek közé, elborítja hát őket ez a közeg,
mely ezentúl mindennapjaik nagy részét jelenti majd; s az ifjú gyógypedagógus
első szakmai kapálózásait nagyrészt az önvédelem reflexeiből eredeztethetjük. A
széteső, formátlan közegen való úrrá-levés, az
irányítószerep megragadása az
első feladatuk. Ez csak elenyésző hányadában elméleti kérdés, zömében nagyon
is gyakorlatias, mondhatnám, egzisztenciális. Itt a személyíségnek olyan ösztönös,
alkati összetevői a döntőek, ami szinte kielemezhetetlen. Úgy tűnik, hogy igen
sokszor primitív és erőszakos lények nyerik meg az első csatát- bár az ilyen
összetétélű alkat ritka a gyógypedagógusok közt. Valami belső határozottság,
biztonság, egyértelműségre való hajlam azonban feltétlenül előnyt jelent. A differenciáltabb, érzékenyebb lények eleinte szinte fuldokolnak. Nem tudják és nem
is akarják azt a gyakorlatot alkalmazni, amely tömegként kezeli a gyerekcsoportot; egyéni megközelítésekkel próbálkoznak, s bevetik a foglalkozások alapos,
aprólékos megtervezésének stratégiáját.
Érdekes küzdelem ez az "anyaggal", ami minden szakmára speciállsan jellemző; s minden más anyagtól oly nagyon, oly tragikusan különbözík ez a miénk, Hányszor gondoljuk "azt gyötrődéseink közepett, hogy mily békés, mily
ídíllfkus állapot lenne mondjuk fával, agyaggal dolgozni, vagy növényeket termeszteni, esetleg pásztorkodni! Az emberanyag minden formájában speciális
probléma; a vele való foglalkozást .bármennyíre elemezzük, bármily differen-
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ciáltan építjük is fel, eredményessége végső soron a személyíség összhatásán
múlik. Az emberi közegben való munkálkodás kényes feladat, és sajnos sok
durva hibára, félrecsúszásra adódik itt lehetőség. Előnye azonban, hogy nagyban inspir,áló is. Mindenféle munkánál jellemző a munkálkodónak és "közegének" kölcsönhatása, aminek folyamatában ez is, az is változik, alakul: az emberi közeg a rengeteg személyes motívum nyüzsgésével. felülmúlhatatlan elevenségével leginkább tudja mozgósítani a benne munkálkodó képességeit, s még
arra is képes, hogy inspiratív hatásával felfokozza azokat. A gyógypedagógus
közege azonban nemcsak hogy nem inspiráló, hanem egyenesen letörö. Az imbecillisekkel való együttélés az igen kevés infernális szituácíó közé tartozik,
amivel a munkálkodó emberi lény csak kapcsolódhat. Ebből idillt formálni
hamisítás;' ez valami módon mindíg "elviselhetetlen" bár tevékenykedésünk
azt is célozza, hogy ez az elviselhetetlenség mindinkább enyhüljön. Feltétlenül
személyes szükségünk tehát egy önvédelmi rendszer kiépítése, s ezt, ha nem
is mindig tudatosan, de ösztönszerűen megtesszük míndnyájan, bár nagyon külőnböző módokon.
Meg kell rnondanom, azokat a kollégáimát tartom könnyebb sorsúaknak. akiket konkrét-érdeklődésűeknek nevezek. Ök ugyan az itt rájuk váró mindennapi feladatokkal kapcsolatban igencsak kielégítetlenül maradnak, de a dinamikusabb, ambiciózusabb emberek közülük hamarosan feltétlenül elkezdenek valami különmunkát, vagy a tudomány, vagy a szervezés irányában, ami aztán
betölti őket az értelmes munka ízeivel. Főként abban az esetben jellemző ez,
ha történetesen férfiakról van szó: kolléganőink közül pedig azoknak az esetében, akik családi, anyai feladataikkal energiáikat nagyban lekötik, s épp elég
számukra, ha becsülettel elvégzik feltétlenül szükséges elvégeznivalóikat.
Ök, a konkrét érdeklődésűek, hosszú távon védettek maradnak attól a szakmai ártalomtól, amely más típusú kollégáikra annyira veszélyes. Nagyon is megfogható, körülhatárolt tudományos vagy szervezésí feladataik, melyeket akár
megbizatásuk, akár belső ambiciójuk tűz elébük, szilárd talajt ad a lábuk alá,
mintegy pallót, s azon vonulhatnak át a körülöttük kavargó miliőn. Érintkeznek
ugyan a speciálís közeggel, de nem "csupasz bőrrel", hanem egyéb feladataik
burkában ; önbecsülésük kikezdetlen marad akkor is, ha esetleg nem adják át
magukat teljesen gyermekeiknek, mert ugyanakkor hasznosságuk áttételeseob,
absztraktabb volta kétségtelen, s ez fölmentést ad lelkíismeretüknek.
De nem mindenki hajlik a tudományos munkára, s nem mindenki szeret
szervezní sem. Közülünk leginkább azok, akiket valamiféle bizonytalan vonzás,
egzisztenciális látomás hozott a szakma frontjára, másfajta igénnyel rendelkeznek. Ez tán valamiféle kommunikációs éhség, mégpedig a szolgálat irányában, az
emberi világ nyomorúságos, tragikus oldala felé tájékozódva. Megnyilvánulási
formája senkit se tévesszen meg: néha bosszantóan érzelmes szólamokban jelentkezik; s akkor a legszebb, ha nem szól egy szót sem. Mindenesetre valóságos,
létező jelenség; egyik elbűvölő foltja a humán színskálának, és kár volna lenéznünk, lesepernünk a pályáról, mint anakronisztikusat, mintha a mi világunk már
oly életerős és jóizomzatú; jóidegzetű kolosszus lenne, ahol nincs is létjogosultsága semmiféle irgalomnak. Ezt az alkatot tehát, akit szociális mozgatóerő hajt,
szintén megtaláljuk szomorú területünkön ; általában nem csinálnak karriert, nem
tűnnek föl, nem "emelik ki" őket: de ezt az alkatot nem is eredményei rangsorolják, hanem létezésének módja,
Mert egyedül az alkat még nyilvánvalóan nem biztosítéka semmiféle nívónak. A konkrét érdeklődésű, vagy aszociális indíttatású gyógypedagógusok egyaránt alul maradhatnak feladataikkal szemben, s mint minden más foglalkozásnál, úgy itt is, eredményeik, valamint szakmai - s ezzel szorosan összefonódó
emberi - megvalósulásuk elhúzódó skálán értékelhető.
i

Szakrnánk speciálls "anyaga", az imbecillis gyerekcsoport tehát olyan hatással van az ép felnőttre, hogy a szakmai jóindulat és tenniakarás mellett az
egészséges önvédelem reflexét is kiváltja belőle. Megállapítottuk, hogy az imbecillis gyerekcsoport nem az az inspiráló emberi közeg, amely pezsdítő hatásaival megkönnyítené képességeink mozgösítását. Említettük azt is, hogy a foglalkoztató iskolai csoportokban ránk váró mindennapí feladatok, ami változatosságukat és nívój ukat illeti, nem épp üdítőek. és nagyobb perspektívákat se tárnak képzeletünk elé. Ez eddig csupa negatívum.
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Ezzel szembeállíthatjuk a szakma humán rangjának felismeréséből , fakadó
reális gyógypedagógusí öntudatunkat, ami sajátos, egyedülálló fénybe vonja erő
feszítéseinket; ami látszólagos távlattalartsága ellenére a jelenlét Időtállöbb emberi perspektíváj át adja nekünk; s ami ezt az anti-inspiratív közeget, áttételesen, a gyógypedagógus személyiségének érzékeny rétegein átszűrődve, mégis
inspiráló miliővé képes változtatni. Ez azonban csak a megoldások elvont szférája. Mindennapjaink munkálkodásában konkrét, mindennapi örömünket is meg
kell találnunk. A szellemünket megmozgató, kedélyünket pezsdítő, szarvezetünknek egészséges megterhelést. változatos ingereket biztosító munka jogos emberi
igény, amiről nem is szabad lemondanunk.
A legkézenfekvőbb megoldás itt - már erről is szó volt az előzőekben a szakmához kapcsolódó tudományos vagy szervezési munkálkodások félé mutat. Ez azonban, bármennyire tiszteletre méltó és hasznos is, Olyan önvédelmi
rendszer, mely nem a szakmai massza centrumában oldja meg létezésünk alapproblémáját, amennyiben nem mindennapi nevelőmunkánk sűrűjébe veti be személyes jelenlétünket, inkább exkluzíven kiemel rnínket onnan.
.
Soron következő kérdésünk tehát az, hogy az egészséges emberi igényeinket
kielégitő mozgást, pezsgést, életet, mindennapi örömöt megtalálhatjuk-e egészen
köznapi gyógypedagógusí tevékenykedésünk közben is, vagy csak valamiféle
kompenzáló tevékenységben, mellédolgozásban elégülhetünkmeg? Hogy erre a
kérdésre feleletet kaphassunk, induljunk ki a gyógypedagógus leggyógypedagógusibb feladatainak elemzéséből.
- Az imbecillis gyermek alapvető problémája nem az, hogy korlátozott értelmi
lehetőségel miatt csak speciális módon, és természetesen korlátozott mértékben
képezhető. Alapvető problémája neki is, mínt míndnyájunknak: létezése, létezési
lehetősége a világban. Csakhogy ez számára eleve megnehezített: sérült, deformált lénye, ha a legkülönbözőbb környezetbe születik is bele, valami módon
mindig konfliktus-helyzetet teremt. Vagy a szülői fájdalom és csalódottság sebzett állapota termeli ki ezt a konfliktust, vagy a rídegebb, idegenebb környezet
megrökönyödése, viszolygása, türelrnetlensége s elutasítása. A fogyatékos gyermek
a maga módján természetesen érzékeli ezt a konfliktust, bár érzékenysége számunkra sokszor rejtett; s ebből az állapotból sok olyan mozzanat fakad, ami
megint csak gúzsba köti képességeit, és általános közérzetét (mondhatjuk így
is: boldogságát) támadja meg.
Elsősorban tehát védett környezetet kell biztosítanunk e gyerekek számára;
helyet a világban számukra is, olyan helyet, ahol elfogadják őket úgy, ahogy
vannak. Az elfogadásnak ez az alapvető gesztusa oldja föl a gyermek konfliktusát környezetével, s az elfogadó-környezet jelenti majd számukra azt az emberi humuszt, ahová gyökereiket leereszthetik, hogy míntegy megszívják magukat avval a bíztonságérzettel, ami létezésükhöz és fejlődésükhöz elengedhetetlen.
A gyógypedagógus az a lény, akinek az a hivatása, hogy elfogadja a fogyatékos gyermeket. Ez közelről sem jelent míndenbe való belenyugvást, passzivitást, vagy pesszimizmust! Ez a magatartás nem zárja ki az erőfeszítéseket,
sőt, minden erőfeszítés dinamizmusát adja: mivel a fogyatékos gyermek ismeretén alapuló józanság és türelem jellemzi, nem tud letörni; állhatatosan kíséri
a rábízott gyermeket éveken át, és eredményességét végül is ez biztosítja.
Tehát valóban a közhelyek "türelmes gyógypedagógusainak" kell lennünk,
akik kiterjesztett szárnyú angyalokként repülnek gyerekeik feje felett pályakezdéstől nyugdíjkorhatárig ? Ez hihetetlen, lehetelen lenne, s tán nem is annyira
ideális, mint gondolnánk, mivel ,természetellenes. Ha a 'híres gyógypedagógust
türelem holmi erkölcsi görcs, valamiféle kényszerzubbony ösztönösségünkön, az
önfegyelmezés tornája: ez számunkra kibírhatatlan s a gyerekeknek haszontalan lenne. Soha nem kerülnek majd olyan közegbe a gyerekek, ahol abszolút
kontliktusmentesen létezhetnek ! Az elfogadás alapgesztusa. amelynek nagyon mélyen, igaz módon és szilárdan kell a gyógypedagógus személyiségébe belégyökéreződníe ez az alapmagatartás sok mindent megenged: még az indulatosság
sem olyan jóvátehetetlen bűn, mert a következő percben feloldható, és fel is
oldódik általában reális, "türelmes" gyógypedagógiai szemléletünk által befolyásolt érzelmeink ölén. Egy-egy nap folyamán akár hetvenhétszer konfliktusba
keveredhetünk a gyerekkel - csak azt ne higgyük, hogy ilyenkor nem mí vagyunk a "hibásak", hanem a gyerek! Még hasznos is ez, rnert reálisabbá teszi
önértékelésünket: egy ilyen közegben ugyanis csúnya kísértés, ,hogy magasabb-

rendűségünk pózában szenvelegjünk. Nem. csak a mí szakmánk kisértése ez:
hivatalokban, orvosi rendelőkben, egyéb hasonló helyeken is visszataszító, ha
olyan magatartással találkozunk, mintha az ügyfél, a beteg, stb. holmi bosszantóan . buta, alacsonyrendű tömeg silány egyede lenne. Annál vísszataszítóbb ez,
mínél kiszolgáltatottabbak azok a lények, akikre e magatartás irányul. Jó tehát,
ha konfliktusaink nyomán tudatosítjuk: a gyerek nem tehet semmiről, mert betegsége, állapota determinálja; hozzá képest mi mérhetetlenül szabadabb, s ennek
nyomán mérhetetlenül felelősebb lények vagyunk; tehát ha egyáltalán "tehet
róla" valaki, hogy kibírhatatlannak tűnő helyzetek adódnak, az csak mi magunk lehetünk.
Itt vagyunk tehát a szakma legkavargöbb közepeben adódó első önvédelmi
övezetnél: a míndennapok állandóan regenerálnak is, míközbsn roncsolnak ; az
;,elviselhetetlenség" elkerülhetetlen hullámvölgyeit állandóan felodják az elfogadás nyugalmi szigeteí.
Előző gondolatmenetünkből ezt
a jelszót vihetjük magunkkal: "A gyógypedagógus az a lény, akinek az a hivatása, hogy elfogadja a fogyatékos gyermeket". Tehát az a környezet, amely végre megfelelő hely, valódi világ gyermekünk számára, - alapvetőerr mi magunk vagyunk. A konfliktus-Ieloldás következménye aztán a biztonságérzetré lelés és otthonra találás: ez is a nevelő személyéből, mint fókuszból sugárzik ki, s a tágabb környezet mintegy az ő személyes jelenlététől válik bírtokolhatóvá, lakhatóvá, élhetövé. Erről nem szabad
soha elfelejtkeznünk: ember - (de már magasabbrendű állatoknál is tapasztalható ez) - otthonra, biztonságra csak személyes jellegű környezetben lelhet; s
minél gyermekebb vagy primitívebb ez az ember, annál inkább igényli a személyesség elsődlegességét, kézzelfogható, érzékelhető, mindenütt föllelhető meIegét,
Lám, mennyire szerves egységet kell alkosson a nevelő neveltjeivel, mennyíre nem lehet csoportjában elegáns idegen, aki főiskolai szintű szaktudását érvényesíti egy tőle nagyon különböző világban... A tudományos buzgalomnak és
a szakmai aprómunkának nagyon különböző minőségi fokain dolgozhatnak gyógyPedagógusok, de abban mindenkire kötelező a maximum, hogy teljes .lényüket,
jelenlétük totalitását kell adniuk munkájukban.
S most rögtön rátérhetünk második jelmondatunkra: "A gyógypedagógus az
a lény, akinek az a hivatása, hogy a fogyatékos gyerek partnere legyen". Igaz
ugyan, hogy az imbecillis gyerekcsoport nem hívja elő, nem provokália a benne munkálkodó nevelő legjobb képességeit; nekünk magunknak kell mindenképpen mozgósítanunk magunkat. Nem képzelhetjük azt, hogy mi oly mérhetetIenül gazdagabb szférát képviselünk gyerekeinkkel szemben, amiből egy-egy elejtett kisebb adag is elegendő. Ezeknek a gyerekeknek is, mint míndnyáíunknak, mindenáron társ, 'partner kell, játékhoz, munkához, tanuláshoz. Sajátos állapotukból következik, hogy első és legfontosabb partnereí nekünk, nevelőinek kell
lennünk. Ám a partner-viszony csak akkor valódi, ha valami módon az egyenrangúságon alapul. Lehetelen dolog ez a mi esetünkben? Inkább minden másfajta viszonyulás lehetetlen, mert hazug, igazságtalan, eredménytelen.
Igen: mozgósítanunk kell munkálkodásunkbán legjobb képességeinket, valamiképpen intellektuálisan is, do még inkább úgynevezett művészi indulatainkat :
ihlet, intuíció, játékosság tegye elevenné körülöttünk a világot. így. kell tennünk
elsősorban azért, hogy kifejezzük tiszteletünket e gyenge, elesett, kiszolgáltatott
lények embersége és gyermeksége előtt, elérhetővé és élvezhetővé téve számukra
is az ember világának lehető legteljesebb gazdagságát.
És így kell tennünk önmagunk miatt is: ez is egy fajtája az önvédelemnek.
Akkor védem meg valójában önmagamat is, ha nem sajnálom, nem óvom; ha
nem fukarkodom energiáival. Milíőm, ez a széteső, formátlan közeg, egyre inkább formát, elevenséget nyer; odaszánt személyességem nyomán, mint apró
csírák btijnak elő innen-onnan váratlan és meglepűen eredeti személyes rnotívumok - s végül azt veszem észre, hogy egy valóban inspiráló, kedves és
sseretetteljes közösségben élek, amely megtermi számomra is az utólérhetetlenü1
sajátsagos örömöket.
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SARAY JÚLIA

A HUSZONÉVESEK LÉLEKTANÁBÓl
(Különös tekintettel a kreativitásra
és pedagógiai vonatkozásaira)
Sajátos nehézségbe ütközünk, .ha a huszonévesek korosztályát a lélektani fej-'
szakaszai közé kívánjuk besorolni. A serdülő- és a felnőttkor közé eső
életszakaszról van szó, amelybe azok a fiatalok tartoznak, akik már túl vannak a pubertás mélyreható változásaín, de még innen a felnőttkori megállapodottságon, El'Jt korábban ifjúkornak (adoleszcenciának) hívta, ma inkább fiatal
felnőttkornak nevezi a lélektan.
Azt, hogy életkor szerint ma ki tekinthető fiatal felnőttnek, a lélektan a
társadalomtudomány segítségével határozza meg. Vannak fiatalok, akik 17-18
éves korukig befejezve tanulmányaikat, már felkészülten az önálló felnőtt életre, munkába állnak. Nem egy közülük 20-22 éves korában szakmája területén
már jelentős pozíciót tölt be. Ugyanebben a korosztályban azonban vannak
olyanok is, akik magasabb képzettségük érdekében önként mondanak le azoknak a jogaiknak egy részéről, amelyekkel a törvény már 18 éves korukban teljes [ogú felnőttekké deklarálta őket. Maguk késleltetik felnőttéválásukat azzal,
hogy a felkészülés tartamára esetleg 28-30 éves korukig továbbra is
vállalják a szülőktől való függést viszonyt. A fiatal felnőttkor - bár évszámakkal mechanikusan nem határolható el - a 17-30 évesek korosztályait foglalja magában, ezért rendkívül hete-rogén összetételű.
Az egyén személyíségalakulása mindig az adott társadalmi viszonyok közt
történik. A társadalom folytónos dialektikus változások során alakul, s ez
szükségképpen magával hozza a személyíségalakulás lélektani változásait is. Korábban elképzelhetetlen volt egyazon korosztályban két ilyen véglet: a 4-5.000
forintot kereső, családfenntartó fialtal dolgozó és a szülők-fínanszírozta 28-30
éves diák. Ma éppily nehéz elképzelni azt, hogy ez a hosszúra nyúlt felkészülési
idő hogyan fog alakulni a jövőben.
A közvélemény a történelem folyamán az ifjúkort általában homogén egységként itélte meg, illetve ítélte el. A közvéleményt tapasztalati alapon rendszerint a felnőtt társadalom alakítja, amely a két generáció közöttí ellentétek feszültségeit fejezi ki. Az ifjúság többé-kevésbé valóban ellenálló magatartást tanúsított avval a nevelési törekvéssel szemben, amellyel el akarták fogadtatní
vele a felnőttek norma- és értékrendszerét, de valójában türelmetlenül várta
azt az időt, amikor majd annak képviselőjévé válhat. A felnőtitek óvták ezt a
norma- és értékrendszert minden ellentétes befolyástól, s fokozódott az aggodalom, ha a két generáció között az ellentétek kiéleződtek. A görögöknél is így
volt ez. Szokratésznek ezért kellett meghalnia.
A lélektan tudománya kezdetben maga is homogén életszakaszként írta le
az ifjúkor jellemző vonásait.
A harmincas években alakultak ki azok a fejlődéslélektanl elméletek (Ch.
Bühler, E. Spranger), amelyek az ifjúkort olyan homogén fejlődési szakasznak
tartják, amelyre egységesen érvényes sajátságok vonatkoznak. Ezek az elméletek
azt tanítják, hogy az ember a veleszületett biológiai és pszichológiai természetének törvényszerű megérésével. illetve kibontakoztatásával válik felnőtté. Én.,.
nek a bio-pszichológiai beprogramozottságnak az a következménye. hogy az érés
folyamán, az egyes életkorokban jelentkező sajátságok általános érvényűek.
Ez az alapja annak a közfelfogásnak is, amely szerint minden fiatal .olyan,
mint a "márciusi ifjak". Lelkesültek, lendületesek, cselekvőkészek. de még nem
elég érettek ...
A biológiai szemléletű fejlődéslélektani elméletek ellenhatásaként indult meg
a társadalmi szemléletű vizsgálódás. A különböző kultúrák, néprétegek, csopor.
tok viselkedés- és átélésbeli sajátosságainak vizsgálata során kitűnt, hogy aivelünk született és így általános emberinek vélt sajátosságok korántsem olyan ál':'
talános emberiek. Némelyek egyáltalán nem lelhetők fel mindenütt, mások per
lődés
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dig csak erősen módosult formában. És ezek az eltérések nemcsak az egyes
népek kultúrfokából származtatható viselkedésformáknál mutatkoztak meg, hanem
kitűnt, hogy még az olyannyira ösztönmeghatározottnak tartott anyai viselkedésfermáknál is lényeges különbségek vannak. Nyilvánvalóvá lett, hogy mindent,
még az ösztönösnek tartott viselkedéseket is a környezetétől tanulta meg az ember, nem, pedig készen hozta magával a születésekor,
Ennek a felismerésnek forradalmi jelentősége volt a különböző tudományokban (M. Mea d, 1928). Új tudományos kép alakult ki az emberről, amely szerint
a személyiséget az az emberi közösség határozza meg, amelyben felnő; aza biológiai és pszichológiai természet pedig, amellyel születik, csupán potenciálja ennek a fejlődésnek. Az emberi személyiség tehát az emberi környezet, kölcsönhatásainak a terméke, produktuma. E kutatások során alakult ki a szociálpszichológia, az a tudomány vagy a lélektannak az az ága ez még ma sem
eldöntött kérdés -, amely az ember és az emberi társadalmi környezet kölcsönhatásait kutatja.
A szociálpszichológiai elméletek szerint tehát az ifjúság nemcsak mint korosztály, hanem jellemző tulajdonságai alapján sem lehet homogén. Vannak ugyan
általánosítható jellemzői, de sokkal több az olyan, amely 'a korosztályon belül
csak egy-egy csoportra, rétegre vonatkozik. A közös érdek, a sajátos funkció, a
sajátos társadalmi létfeltételek kifejlesztik a "mi tudatot", amelynek már sajátos, önálló arculata van. Ilyen például a dolgozó fiatalok, a továbbtanulók csoportja, de lehetnek etnikai, vallásos stb. csoportok is. A fiatal felnőttkor tehát
a társadalom heterogén jelensége.
.
A papnövendékek életkoruk szerint fiatal felnőttek, ezért korosztályuk általános jellemzőinek hordozói, és sajátos csoportba való tartozásuk révén önálló
arculatuk is van. Hiteles megismerésükhöz mindkét vonatkozásuk hozzátartozik.
A mai fiatalok egyik legfőbb általános jellemzője az, hogy nagyra érté k: e lile
az önmegvalósitást. A -f'iatalok élete tele van ellentmondással. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult a testi fejlődés. Korábban serdül nek, magasabbra nőnek. Ennek ellenére, mint láttuk, az egyetemi és főiskolai hallgatók tovább maradnak
függési viszonyban. A felkészülési idő túlságosan meghosszabbodott. Ezért szükségképpen megváltozott törekvéseiknek a jellege is, amelyben kitüntetett helyet
kap az önmegvalósítás, aminek az élményét a gondolkodás és cselekvés során
. éli át.
A felnőtt ember elsősorban azért gondolkodik" hogy az életfenntartás és az
önérvényesítés mindennapi gyakorlati feladatait megoldja, s nem azért - vagy
főleg nem azért -, hogy elméleti ismereteket gyűjtsön, vagy alkosson. Az értelem gyakorlatilag arra szolgál, hogy cselekvéseinket irányítsa. Minden cselekvés végső ösztönzését pedig az önérvényesités alaptörekvésébőZ nyeri:

-

gondolkodnia kell az embernek, ha meg akarja magát védeni, ha biztosi-

tani akarja önmagát;

-

gondolkodnia kell akkor is, ha kíváncsíság- és tudásvágytól sarkallva

énjét ki akarja terjeszteni a gyakorlaton túl, a tiszta elmélet világába;

- és végül gondolkodás szükséges ahhoz is, ha kitűnni, ha győzniakarással
énje fokozott hangsúlyozására, énje eZismertetésére törekszik.
Minden cselekvést meg kell előznie valamilyen ismeretnek: a dolgok és helyzetek felismerésének, valamiféle belátásnak. Fel kell ismerni, fel kell fedezni
valamiféle viszonyt egyrészt az ember törekvése, ismerete, másrészt a felismert
dolgok és helyzetek között, hogy azokhoz értelmesen, sikeresen, intelligens gondolkodással tudjon alkalmazkodni. Ezt a szellemi aZkaZmazkodóképességet nevezi
,intelligenciának a lélektan.
'
A két világháború között a lélektani kutatások központi kérdése volt az
intelligencia. Experimentálisan kimutatták azokat az általános értelmi képességeket, amelyek ebben a szellemi alkalmazkodásban részt vesznek. így állapították
meg az intellige,ncia struktúráját, amelynek legfőbb összetevöle a lényeglátás, az
elvonás, az összetevő és megkülönböztető képesség. Ezek a lelki képességek alkotják az intelligencia statikus szerkezetét. Ezeknek a képességeknek a működése
abban áll, hogy értelmes viszonyokat ismer fel, illetve alakít ki, ezeket a viszonyokat alakzatokba sorolja és kombínálja, vagyis fogalmakat, ítéleteket alkot, következtetéseket von le. Ezek a műveletek az intelligencia eszközei, ezek
alkotják az íntelligenícia dinamikus szerkezetét.
Az egyéni sajátságok alapján az intelligencia küZönböző fajtáit szekták megkülönböztetni. így' van elméleti és gyakorlati, analitikus és szintetikus, aktív és
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passzív stb. intelligencia, noha ezek mindenképpen ugyanannak az egyetlen értelemnek a működései. A különbségtételt az indokolja, hogy az egyikben inkább a viszonyok megismerése a vezető cél, míg a másikban ez bizonyos fokig
háttérbe szorul és inkább az ismeretek alkalmazása áll előtérben.
Az intelligencia, mint általános emberi képesség, fejlődik és ennek során
különböző szinteket, fokokat ér el. --.Jelentős eredménye volt a lélektannak az
a probasorozat, intelligencia-teszt, amellyel ezeket a fokokat mérni .lehet
(Blnet-Simon, 1908). Az intelligencia-teszt kezdetben arra szolgált, hogy a 3-15
éves korú gyermekek ép, normális szellemi fejlettségének szintjét meghatározva
kimutassa a visszamadarást, illetve a fejlődésben való szellemi előresietest. Ezt
a ma már klasszikussá vált intelligencia mérő-módszert a legtöbb ország saját
gyermekanyagan végzett ellenőrző vizsgálattal sztenderdizálta (nálunk: Éltes Mátyás, 1912). Ma világszerte az ún. Hamburg-Wechsler-Intelligenciatest (HA WI,
1956) használatos.
Az intelligencia tehát az önérvényesítés ösztönzése alapján való ismeretgyűj
tés és az új viszonyok felismerése útján a különböző helyzetekhez való célirányos alkalmazkodóképesség. A probléma, amelynek helyes és sikeres megoldására törekszik, már előre ismert, tehát ehhez az egyetlen helyes válaszhoz a
már tanu.lt ismeretekből, tapasztalatokból kiinduló konvergens "gondolkodással
jut el. így az intelligencia nem lépi túl az eddigi tapasztalatok és ismeretek
körét. Ú jszerűsége - az új viszonyok felismerésével - az .újszerű alkalmazásban áll.
Az értelem azonban képes arra is, hogy többféle, különböző viszony felismerésével (meglátásával, megragadásával) a problémára különböző, de éppoly érvényes megoldást találjon. Ezt a gondolkodást, amelyet kreativnek neveztek, nem
mérik az intelligencia-tesztek,
Az intelligencia-tesztek kritikai elemzése indította el a kreativitás kutatását,
amelynek legfőbb eredménye az volt, hogy kimutatták az intelligenciával való
összefüggését. Az intelligencia, mint konvergens gondolkodás .és a kreatívítás,
mint divergens gondolkodás egymást kiegészítő fogalmak. Megállapítást nyert,
hogy a legintelligensebb emberek közül csak kevesen kreatívek, viszont a legkreatívebbek egyúttal intelligensek is. A kreativitás az élet sok területén nyilvánulhat meg, s az egyiken elért gyakorlottság emeli a többi területen is a kreativítás szintjét. Ez az átvihetőség -'- a transzfer jelensége lényegesen megkönnyíti az ember egyre sikeresebb alkalmazkodását.
Ezek az eredmények csupán szórványos, szerény kezdetnek tűnnek a kreativitás-kutatás történetében, amely lényegében nem is ezen az úton nyert lendületet. Ma a kreatívitás a tudományos kutatások egyik legfrekventáltabb kérdése. _Eredményei, problémái az élet minden területére, így az oktatás és nevelésre isi kihatnak. Ezért látszik szükségesnek a kreatívítást, mint az önérvényesítés élményét nyújtó képességet, közelebbről is megvizsgálnl.
A kreatívitás a latin creare szóból származik, ami. az önmagából való alkotásra, teremtésre utal. Nemzeni, szülní azonban nemcsak embert, hanem az ember képmását is lehet. így aszó eredeti jelentése lassan áthelyeződött az utóbbira, s 5-600 éve már csak a szépművészetre korlátozódott. Az ember nundig
is különös érdeklődéssal fordult a kiemelkedő teljesítmény felé. Az alkotás volt
a fontos, nem az alkotója. A középkorban nemcsak a kódexíró volt anonimusz,
hanem a nagy festők, szobrászok sem szígnálták műveiket. A reneszánsz érdeklődése azonban már az alkotó felé is fordult, akinek képességet karizmatikusnak, isteni adománynak tartották. A kreatlvítás a zsenik kiváltsága lett. C.
Lombrose hírhedett művében (Zsenialitás és őrület, 1864) azt. állitotta, hogy
rendkívüli alkotást csak őrült elme hozhat létre. F. Galton (Heredítary geníus,
1869) indítja el a zsenialitás örökletességének vizsgálatával a konkrét tudományos- kreatívítás-kutatást. Ez folytatódik az intelligencia-vizsgálatokkal kapcsolatban, mint láttuk, az intelligencia-tesztek kritikai elemzésével.
Az elmúlt húsz évben a kreativitás-kutatás valóságos versenyfutássá fokozódott. Ezt a váratlan fellendülést egy technikai esemény, az első szputnyiknak
a vílágűrbe történt fellövése indította el (1954). Ez az esemény az amerikaiakat
egzisztenciálisan érintette. A robbanásszerű általános fejlődés azonban egyre
gyakrabban teremt - és fog teremteni mindenütt - olyan egzisztenciális jdIegű új helyzeteket, amelyeket többé már nem lehet csupáp konvergens gondolkodással megoldani. Egyre több olyan emberre' lesz szükség, aki túl tud lép-
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ni az ismert valóságon és képes a lehetséges kategóríáíban gondolkodni. A kreativitás látszik olyan képességnek, amely - ennek a követelménynek meg tud felelni. Ez a társadalmi szükséglet a háttere a mai kreativitás-kutatás világszerte
való fellendülésének.
Az eddig' elért eredmények korántsem egyértelműek. Abban valamennyi elmélet megegyezik, hogy megtartja a latin eredetű "kreativitás" kifejezést az
általános jelleg hangsúlyozására, de azért is, hogy evvel még jobban elhatárolják az anyanyelvek "alkotás" kifejezésétől, -amely ina még erősen. asszociálódik
a kíváltságos .zsenik művészí produktumával.
A kreativitás fogalmát az egyes elméletek sajátos szemléletük szerint küIönbözőképpen határozzák' meg. A pszichoanalitikus elmélet azt tanítja, hogy a
kreativitás a "belső konfliktusból" származó felgyülemlett érzelmeknek szabad
asszociáció útján való levezetése. A kreativ ember elfogadja és feldolgozza a
szabad asszociációkat, míg a nem kreatív elfojtja- azokat. A kreativitás tehát
a tudatalattiban, illetve a tudat-előttesben folyik le. - Az asszociációs elmélet
szerint az a kreatív ember, aki valamilyen sajátos követelménynek megfelelő
minél távolabbi, minél eredetibb asszociációkat képes létre hozni. - Az alakelmélet a hirtelen betörő új ötletnek, felismerésnek eredeti formában való létrehozásával definiálja a kreativitást. Lényegében tehát a képzelet produktumá.mak tartja. Az egzisztencialista elmélet szerint a kreativitás "találkozást"
jelent. Az egészséges, a nyitott, a külvilággal kommunikáló egyén produktuma.
A kreativitás mint képesség, a szernélyiség, a folyamat és a produktum nézőpontjából közelíthetö meg. A kreatív személyiséget a következő sajátos képességek együttese jellemzi:
- a problémák iránti érzékenység, a szenzitivitás. A kreatív emberek különleges érdeklődéssel figyelnek fel a szokatlanra, az eltérőre, a helyzet adta
problémákra. Rendkívüli érzékenységgel észlelnek: látnak, hallanak, tapintanak
stb. Fokozottan érzékenyek érzelmi állapotok átélésére. Egyszóval: a kreatív ember nyitott lélekkel jár a világban;
- a könnyedség (fuency) az a képesség, amely lehetövé teszi, hogy sokféle
területről származó, változatos, gazdag ismeret- és készséganyag alapján közelítse meg az ember a felvetődött problémát;
- a hajlékonyság (flexibility) gyors alkalmazkodóképességet jelent, amely-nek révén egy tárgyát vagy annak csak egy részét vagy funkcióját teljesen új,
szokatlan módon képes az ember alkalmazni, ami újabb ötletek felbukkanását
segíti elő;
- az átfogalmázás (redejinition) a flexibilitással együtt az új interpretálásra való képesség, így az eredetitől eltérő célra való felhasználást jelent;
- az eredetiség (original) a dolgok másként való látására, ritka és távoli
kapcsolatok, asszociációk útján való transzformálásra teszi képessé az embert;
- feldolgozás (elaboratio) képesség arra, hogy egy ötletből konkrét terv ké,:
szülhessen és a gondolkodás folyamatával azt részleteiben is kidolgozva, ki is
tudja fejezni (kommunikálni beszéddel, anyagokkal, technikákkal stb.),
Több elmélet csak két sajátosan kreatív képességet fogad el: a nyitottságot
és az eredetiséget. A többit az intelligencia fogalmi körébe utalja.
A kreatív személyiségjegyeket experimentális úton különítették el, de feltételeznek olyanokat is, amelyek egyelőre még nem ígazolhatók, Ilyen például
az, hogya' kreatív személyíség ítéleteiben függetlenebb, öntudatosabb, és a korlátozással, elnyomással szemben védi a szabadságát.
A kreativitás folyamata organizált vagy inspirált lehet. Az organizált megközelítés a problémamegoldó gondolkodáshoz hasonlóan három fázisban történik: - az előkészítési fázisban a probléma pontos körülhatárolása és a kapcsolatos ismeretek, ismeretrendszerek, tapasztalatformák felidézése történik; a
produkciós fázist a különböző megoldási lehetőségek, technikák és kombinációk
asszociált elképzelései alkotják; - az elhatározási fázisban történik a döntés a
gondolkodás mérlegelő és értékelő tevékenysége révén.
Az organizált megközelítés a kreatív folyamatot' a tudatos gondolkodási
műveletek lelki folyamataként írja le.
Az inspirált megközelítés a folyamatban négy stádiumot mutat ki, amelyben
a tudatalatti is részt vesz: - az előkészítési stádiumban a külvílágban megnyilvánuló érzékenység és a tapasztalatok interpretációjában mutatkozó naivitás határozza meg azt, hogy válogatás nélkül miféle ismeretek kerülnek a kreatívítás
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nyersanyagába; - a lappangási stádium a tudatalattiban zajlik. Az itt lebegő
ismeretek, tapasztalatok mérlegelése és a megoldás keresése közben esetleg hoszszú ideig is nyugtalanságban, kisebbrendűségi érzések között vergődik a kreatív
személy, akinek erős tűrőképességre (toleranciára) van szüksége, hogy ezt elviselje. Vajúdásnak is hívják ezt a stádiumot, mert a tudatalatti feminin zónájában zajlik; - a belátási stádiumban egy hirtelen élmény ("aha", "heuréka")
következtében a vajúdó nyersanyagból világos, értelmes felismerés bukkan föl,
amelyet erős érzelmek kísérnek; - az igazolási stádiumban ezt a felismerést
ellenőrzi, kipróbálja, majd szimbolíkus formákká alakítja át a kreatív személy.
Ezt a kommunikálást, a közlési formába öntés nehéz munkáját, maszkulin stádiumnak • is nevezik.
A kreatív folyamat eredménye· a produktum, amelynek aszerint különböztethetők meg a szintjei, hogy milyen mértékben struktúrálja át az eddigi ismeretek világát, illetve, hogy mennyire hatékony a közlési formája: - az expreszsziv szint a gyermekeké. Ebben a korban a szabad és spontán tevékenység jelzi a kreativitás csíráját, amely az első és alapvető tapasztalatok lehetőségát
nyújtja a fejlődés számára; - a produktív szinten a kifejezés eszközeinek, információknak, készségeknek. technikáknak az elsajátítása történik;
a feltalálói
szinten kibővül a· már kialakított jelentés-összefüggések alkalmazási területe.
Az egyén a saját anyagával és eszközeivel új szempontokat fedez fel egyéni
tapasztalatai világában; - az újító szinten a kreatív egyén a problémakör alapvető, mély megértése útján jelentős változásokat, újításokat hoz létre; a legmagasabb szinten a tapasztalatok teljes átstruktúrálása történik. Ez a zsenik
világa, akiknek kreatív folyamata a lélektan mai eszközeivel alig közelíthető
meg.
A kreatív produktum színt jeinek értékét az a közösség határozza meg, amely
azt elfogadja, értékesnek ismeri el, amellyel azonosulni tud. így válhat a kreatív produktum közkínccsé, az egyén számára pedig az önmegvalósítás egyik
legteljesebb élményét nyújtja.
A kreativitás az élet csaknem valamennyi területén megnyilatkozhat. Nemcsak az kreativitás, amikor egy 21 éves fiú - a mí Bolyai Jánosunk - azt
írhatja az apjának, hogy " ... semmiből egy új, más világot teremtettem!"...
-, hanem lehet az is, amikor egy ember az élete .során újra és újra meg tud
újulni mások javára.
A kreativitás emberi képesség s mínt ilyen, nemcsak értékek létrehozásának
a lehetősége, hanem az ellenkezőjének is. De akkor már nem kreativitás a neve, hanem pusztítás, rombolás, anarchia, háború ...
A kreatívítás, mint a mai fiatalok egyik legfőbb általános j ellemzőj e, a
legközvetlenebbül nyújtja az önmegvalósítás élményét. De a mai felnőttek gyorsan változó világa is kreativitást vár tőlük - remélve, hogy a holnap új helyzeteiben megoldást fognak találni.
.
A pedagógia tudománya keresi azokat az eszközöket és módszereket, amelyek lehetövé teszik a .kreativitás fejlesztését, noha a. mai iskolarendszerünkön
belül ez nem könnyű feladat. Mennyíségíleg ugyanis meghatározott ismeretanyagot meghatározott idő alatt kell a pedagógusoknak a tanulókkal elsajátíttatniok,
ami a főiskolákon általában előadás formájában történik. Erről az anyagról kell
számot adniok a hallgatóknak a különböző beszámolók, vizsgák formájában.
Az előadott elméletek értékelésétől, a bemutatott gondolatmenetektől. nem térhetnek el, feleleteiket eszerint értékelik. Az érdemjegy a konvergens gondolkodást erősíti meg. Ez azonban a kreatív gondolkodás szempontjából önmagában nem elegendő, bár [elentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A világos,.
pontos ismeretek; a tiszta fogalmak, ítéletek, a szükségképpení következtetések,
tehát a helyes és igaz ismeretre vezető gondolkodás műveleteinek begyakorlása, kiművelése a kreatív gondolkodásnak az intelligenciával való összefüggéséből származó alapkövetelménye. Erről azonban meglehetősen nehéz meggyőzni
a mai fiatalokat, akik inkább a spontán tapasztalati, élményszínezetű ismeretszerzést és az improvizált gondolkodást részesítik előnyben, szétválasztva ezzel
az intelligencia és kreativitás együttműködését. A kreativitásra való nevelésben
azonban sajátos módszerekre is szükség van.
További nehézséget jelent az, hogy a kreatív gondolkodás megnyilatkozásait
nehéz felismerni csupán lélektani ismeretek segitségével, mert így könnyen mínősülhet a nyugtalan kapkodás, a mindenáron való újat akarás, az értelmetlen
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szembenállás kreativitásnak, míg a bátortalan, de valódi megnyilatkozások észrevétlenek maradhatnak. A különböző megnyilatkozásokat csak kreatív pedagógiai szemlélettel lehet reálisan értékelni.
A főiskolákon előadott ismeretanyag egy-egy tudományág sajátos ismeretrendszerét, gondolkodás- és kifejezésformáit tartalmazza. A tudomány az emberi
elme alkotása - s mint láttuk -, az ember többféle gondolkodásrnódra, az isrneretek másféle interpretálására is képes. Ezért lehetséges, hogy korábban, sőt
mindig is voltak - ha nem is tudatosan - kreativitásra nevelő tanárok, akik
előadásaikban ellentmondó elméleteket is bemutattak és értékeltek. A másként,
-az újrafogalmazott elméletekkel, a távolabb álló tudományokkal, műveletekkel
asszociált ismeretanyag nyújtásával lényegében a kreatív gondolkodás nyersanyagának bázísát építették. - A kreativitásra való nevelés ma azt kívánja, hogy
ez, mint kreatív előadási mód, tudatossá váljék az előadókban és a hallgatókban.
,
Kreatívitásra közvetlenül azonban mégiscsak kreativitással lehet nevelni.
Nem rníndegyík hallgató képes erre ugyanolyan szinten. Vannak, akik a kreatív
,módszerrel előadott ismereteket passzív befogadókként hallgatják; - mások épp
ellenkezőleg: adott helyzetekben éles krítíkával, ellenállással, a minden áron való újatakarással látszatkreativitásratörekszenek; - és végül vannak olyanok is
- talán meglepően nagy számban -, akik az előadottak nyomán saját maguk
is képesek valódi kreatív folyamattal eredményre jutni. Lehet, hogy gondolataikat, bizonytalan elképzeléseiket vissza kell utasítani, mert tényszerűerr nem
fogadható k el, de vállalkozásukat akkor is értékelni kell, és biztatás t kell kapniok a további próbálkozásokra. A sikertelenségek csak azokat fogják letörni,
akik saját énjüket túlértékelik. Az igazi kreativitást ugyanis bizonyos fokú
játékosság is jellemzi, és akiből ez hiányzik, azt a fontoskodás meg fogja gátolni az újrakezdésben.
Hol, rniknr, milyen formában történjék a hallgatók próbállcczúsa ? Nyilvánvalóan a tanítási órák határozott szervezetében erre ma nincs lehetőség. A kötelező óraszámon túl beiktatott óraszám esetleg .túlterhelést jelentene. Beszámolókon, vizsgákon nem lehet kreatív feleletet elvárni, hisz a hallgatóknak ezen
a téren nem lehet gyakorlatuk. A pedagógusoknak tehát új utakon kell keresniök a lehetőségeket nemcsak azért, hogya kreatív képesség ne kallódjék el,
hanem elsősorban azért, hogy az a nevelés céljában meghatározott eszmék és
értékek tartományánák irányában bontakozzék ki.

A lehetőségeket azok a pedagógusok fogják felismerni és azok fognak kreatíven nevelni, akik maguk is kreatív személyiségek,
Összefoglalva: A' mai fiatalok egyik általános jellemzője az, hogy önmegvalósításra törekszenek, aminek élményét legközvetlenebbül a kreativitás
nyújtja. Ez a jelenség részben a fiatalok ellenmondásos társadalmi helyzetének
feszültségéből, másrészt abból a kedvező légkörb ől származik, amelyet a gyorsan változó világban a társadalmi szükséglet teremtett. A kreativitás a más úton,
az új szempontok szerint történő gondolkodással új problémákat fedez fel és
azokat megoldva olyan új eredményeket hoz 'létre, amelyekkel magát az
egyént, vagy a környezetét - új értékekkel gazdagítja. Általános. de különböző
szinten jelentkező emberi képesség, amely az élet csaknem valamennyi területén
megnyilatkozhat. Fejlődését elő lehet segíteni, de meg is lehet akadályozni. Bár
a mai iskolarendszer a konvergens gondolkodásnak kedvez, tanítási módszerekkel és a próbálkozás lehetőségeinek megteremtésével kreativitásra is lehet
nevelni.
'

Ajánlott irodalom: 1. Buda Béla-Havas Ottóné: A .felnőttkor küszöbén. Tankönyvkiadó,
Budapest. 1974· - 2. Erika Landau (Méreí Ferenc elöszavával) : A kreativitás pszichológiája.
Tl\nkönyvkiadó, Budapest, 1974 (Adnotált irodalommal) -- 3. Pataki Ferenc: A nagycseportok szociálpszichológiai kérdései. Pszichológiai előadások (TIT) 3. füzet, Budapest, 1975
- 4. G. H. Mead: A pszichikum, az én és a társadalom. (Pataki Ferenc tanulmányával:
G. H. Mead és a szoctájpszíchológtaj Gondolat, Budapest, 1973 5. Buda Béla: A szocíálpszíchológia és modern kutatásí irányzatai. Pedag0g1a és Pszichológia (TIT) 1969. 1.
szám. (Adnotált irodalommal.' és ismertetéssel) 6. Baranyai Erzsébet: A magasabbrendű
értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere, (Acta Univ. Franc. Joseph. 1931) 7. Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana, II. k. Szeged. 1940.
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TÓTH SANDOR

!(ERESZTÉNY MŰVELŐDÉS A CSALÁDBAN
"Isten nem lebeg horizontunk felett, - mondja Gabriel Marcel - hanem
a bensőnkben lakik." A hivő ember családi életét is ennek a benső tudatnak
kell meghatároznia. Isten: az Atya, akinek szeretetét, tekintélyét már az ószövetségi kép pontosan kifejezi, amikor a családot, mint a szerétet megvalósulásának helyét mutatja be. Az Újszövetség átveszi ezt a szemléletet, az Atya
képét azonban teljesebbé teszi,' kifejezve Jézus Krisztus egyedülálló fiúságát és
azt az. "ismeretlen dimenziót", melyet Jézus fiúsága ad lsten minden emberre
kiterjedő atyaságának (vö. Jn 20,17; 5,20-23).
Nem meglepő tehát annak a tizenegy éves iskolásnak a rövid felelete,' aki
hitoktatója kérdésére milyennek szeretné édesapját látni -'- így válaszolt:
"Legyen olyan, mínt a Jóisten". Ez a bensőség jelenti a család lelki életét,
azt a kultúrát, amelyik nélkül lehetetlen Istent "megtartani", gyermekeinkben
felnevelni. Szárnos példa igazolja: a gyermek igényli, szomjazza ezt a kultúrát.
Az Irás arról értesít, hogy az igazi tanítványok mindíg a "legkisebbek", akiknek az Atya ki akarta nyilatkoztatni (mint egykor Dánielnek) azokat az igazságokat, melyeket "elrejtett a bölcsek elől" (Mt 11,25 sk). Elgondolkodtató, hogy
az evangéliumokban a "kicsi" és a "tanítvány" olykor egyenértékű. "Ha valaki
a legkisebbnek is csak egy pohár hideg vizet ad, mert tanítvány, bizony mondom nektek, nem lesz híjával a jutalomnak" (Mt 10,42. Ugyanígy Mk 9,41). Isten
az üdvtörténetben mintegy "lefoglalta" a legkisebbeket, hogy "üdvössége első
hirdetői" legyenek (vö. 1 Sám 1-3; 16,1-13). Amikor tehát arról beszélünk, hogy
szükséges a szülől jó példa, amellyel egy-egy üzenetet közvetítünka világnak
gyermekeink által, az édesapa és az édesanya mint a. legfőbb Tanító szolgáí
lénnek elő, akiknek első számú tanítványai éppen a gyerekek. Ebben a szolgálatban a szülőnek valóban kicsinnyé kell válnia. ahogyan azt apostolainak
Jézus meghagyta. Enélkül az igazi alázatosság nélkül nem valósítható meg a
kis közösségen belül az Atya nagy családjának közössége,
KORAI, AKTlv NEVELÉS. Meg kell tanulnunk a gyermek világát, amelynek természete a fény, a világosság. Emlékeztet a régi szépségeszményre,
amely szerint a fény a szellemi és értelmi teremtmény állapotának jelölése
(Szent Agoston). A gyermek: tükör, aki igényli a tükrözést is azáltal, hogy befogadja a világot, amely számára még valóban a Világosság. Ahogyan Tamási
Aron gyermekhőse, aki éjjel is a napot látja. ("Az mi? - Hát a nap! -=- S hát
azt honnét tudod? - Azt mindenki tudja. - S' hát a hold mi, azt tudod-e?
- Az is éppen a nap, de nem ilyenkor, hanem éjjel." Szülőföldem.) Mindez
szinte "lírai hitelt" kap Babits egyik közismert versében, az Édes az otthonban:

... mikor a kályha tüze pattog,
mikor a szoba jó meleg,
halkan a régi óra kattog
s jégcsapot olvaszt a gyerek:
benn nyájas körtől víg az asztal
s a meghitt lámpa gyúl korán ...

A meghittséget a korán gyúló lámpa sugározza s akik köréje gyűlnek, részesednek a fényből: az apa és az anya, a kérdező apróság, aki még csak tájékozódik a világban, a már aktív "utánzó", fantáziájában megnyíló nagyobbacska,
s a dacos, a serdülőkor minden ellentmondásával háborgó kamasz. Vagyis: a
csecsemőkortól az ifjúkorig minden nemzedék. Mindannyiukat csak egyetlen cél
vezetheti (tudatosan és ösztönösen), hogy megolvadjon a jégcsap, hogy magukkal vigyék a fény-valóságot, a bensőséget, amelyben Isten .lakik. Gyermek-központú család: minden innen indul el, minden itt nyer értelmet Isten teremtő,
felnevelő tervei által.
Még a harmincas években mondta Jean Piaget. a nagy svájci pszichológus:
"Minél többet lát és hall a gyermek, annál többet akar meglátni és hallani"
(Tanulmányok a neveléselmélet köréből, Bp. 1960). Akkor hangzottak el ezek a
szavak, amikor fellángoltak a tudományos viták a gyermek ,fejlődésének külön-
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bőző stádiumairól, a
gyermek rendszeres tanításának-tanulásának kérdéseiről.
Jóllehet a fejlődés- és nevelésiélektan azóta sok mindent tisztázott, a viták nem
ültek el, sőt az utóbbi időben bővült a problémakör,
A gyermeki intellektus kialakításában döntő tényezőként a szülői ház szerepel. Erkölcsi és hitbeli műveltséget elsősorban az otthon biztosíthat, s ezzel a
pedagógiai ténykedéssel - éppen a modern didaktika szerint - maga a család
is gazdagodik. A mai élet (még ha sokszor az ellenkezőjét tapasztaljuk is) már
nem elégszik meg hitvány táplálékkal, s a keresztény ember sem lehet igénytelen, ha lelki kultúráról van szó.
B. White és J. Brunner lélekbúvárok kísérleteikkel is igazoltak, az ukrán
Amonoszov professzor pedig nemrégiben határozottan leszögezte: a személyíség
formálása a szülőket fokozottabb gondolkodásra kényszeríti. (Ugyanerről tesz általánosságban említést a nevelésről szóló zsinati dekrétum, amelynek pontos kidolgozása még a szakemberekre vár. (Ld. Csanád Béla: A keresztény nevelés, mint
Isten egész népének feladata, Teológiai Évkönyv, 1975).
Ha belepillantunk a fejlődés- és nevelésiélektanba .(nálunk Radnai Béla szerkésztett egy kitűnő jegyzetet ebből a. tárgykörből egyetemisták részére), szembetűnik az, amit Amonoszov a korai, aktív nevelés idejének nevezett; ez nem
más, mint a bölcsődés és az óvodáskor. Miért fontos ez a szeros distinkció? Mert
a családban a szülőkre, a környezetre leginkább vonatkoztatott tétel, vagyahogyan az említett tudósnál áll: formaelv ebben a korszakban a kedvesség és a
szetetet. Nem engedékenységről, hanem kő'/)etkezetességról van szó. A következetesség ugyanakkor nem jelent erőszakot. A szerétet állandó ébrentartásához
csak úgy juthatunk el, "ha az asszonyok nem menekülnek el az anya szerepe
elől, a férfiak pedig még inkább - az apa szerepe elől". így fogalmazza
meg Theodor Bovet svájci orvos, akinek Házasság előtt című könyvét nálunk
is sokan ismerik.
Eljutottunk tehát a lelki kultúra alapvető kérdéséhez. a szülő-gyermek kapcsolathoz, amely rohanó korunkban, valljuk meg, egyre bonyolultabb lesz. Mert
a két erkölcsi követelmény: a· kedvesség és a szeretet csak olyan környezetben
valósítható meg, amelyben jó a kapcsolat a szülö és a gyermek, az apa és az
anya. közt. A családi ret>xd belső tartalmát zílálja meg - mondja Bovet, - ha az apa
elsődleges hivatását alárendeli az anyagiaknak, s egyszeruen elvonja az időt
és a fáradságot a családi tűzhely lángjának őrzésétől. Ez a szemlélet mérhetetlen veszélyeket rejt magában, ha a gyermeknevelés termetét tekintjük. Ugyancsak ő írja: "Bár egyoldalúan elférfiasított világban élünk, mégis hiányoznak az
apák". Nem lesz példakép a gyermek előtt az apja, ha kezdettől fogva azt látja: dolga után lohol, alig van hozzá szava. vagy mást sem hall, csak a sikerélményeit, amelyek űzi-hajtják az érvényesülés útján, s "más vallása nincs is,
csak a pénz". Az ilyen környezetben felnőtt gyermek csalódik majd legjobban.
Az apa elsősorban édesapa legyen. Krisztus tanítása nyomán az Atya gondoskodót, törődöt jelent, a hozzánk lehajló Szeretetet. S amikor arról beszéltünk: az apa (a szülő) példájával tanítson, egyben azt is kimondtuk: legyen a
család papja. A Zsinat utáni egyházban ez már nem lehet újdonság. Megvalósítása azonban naponta ismétlődő feladat. Már korábban is foglalköztak egyháziak ezzel a kérdéssel. Szent Agoston például a. püspöki hivatalhoz hasonlítja
a családfő tekintélyét. A zsinati ülések után pedig Yves Congar fogalmazta meg
teológiai kézíkönvvében: "Elsőrendű küldetést tölthetnek be a világiak az egyházban, ha Krisztus mísztériumát élik meg a család nyitottságában. Az az apa,
aki azt gondolja, hogya· vallási nevelés nem tartozik rá, és elegendő, ha azzal
az anya törődik, kétszeresen téved. Egyrészt: a vallási nevelés az apa feladata,
akár tudatos ez benne, akár nem. Sőt mondhatjuk: döntő szerepe van a gyermek lelki fejlődésében, mert az apa képe alakítja ki benne az első istenképet.
Azt a· gyermekkori képet, amely később meghatározhatja. formálhatja a felnőtt
ember vallási magatartását. Akinek megértő, problémákat látó, azokon töprengő, a vallásos életben, mindennapi kötelességeiben következetes, jóságosan szigorú édesapja volt, annak - úgy vélem - sokkal dinamikusabb, elevenebb az
istenképe, sokkal bensőségesebben tudja mondani: Mi Atyánk ..."
A lelki kultúra kiművelésének ugyancsak alapvető követelménye a tanítás.
Ahogyan azt Krisztus emlékezetes szavai visszaidézik, mielőtt eltávozott a földről: "Menjetek... tegyétek tanítványommá mind a népeket... tanítsátok meg
őket ..." (Mt 28,19 sk). A feladatot sokan félreértik. Nem verbális munka ez,

598

hanem szó és tett egysége. Tanítás és annak bizonyítása. Egy élet kell hozzá.
Az .apa és anya feladata nem csupán abból áll, hogy rávezessék, esetleg ráérő
szakolják a gyermekre a napi imádságot, a templombajárást. hanem hogy első
sorban megmutassák, azaz: gyakorolják. A gyermek rögtön észreveszi, ha ellentmondás áll fenn a kiejtett szó és végbevitt cselekedet között.
Ami a tanítás verbális részét illeti: a már idézett Amonoszov professzor az
első esztendőkben a gyermek számára fontosnak tartja a szó élményét. Az élmény-fogalom bevezetése a modern pedagógia egyik központi kérdése. (Szerencsésen alkalmazza a zsinati misztagogikus pedagógia is, "segítségül híva" ,a .liturgíkus teclógiát.) Miért van szükség élményre? Az életkori sajátságokhoz tartozik, hogy a kisgyermek emlékezése szemléletes. Különösen hajlamos az érzelmi színezetű, konkrét dolgok és benyomások tartós megőrzésére. Amiről élménye van, azt megőrzi, felidézi. A tárgyak közömbös jelenléte a gyermeknek
aligha mond valamit, s ha nem fűződik ehhez a jelenléthez élmény, a dolgok
sem válnak számára emocionális tényezőkké: semmit sem visz magával az életbe. így van ez a lelki "dolgokkal" is. De hogy idáig eljusson, valóban a látható
dolgokból kell kiindulnia; ezeket megismerve áramlik lelkébe a teremtett világ,
g általa jut Isten transzcendens valóságának közelébe.
Tanító munkánk tehát, hogy nevezzük nevén' a tárgyakat! Beszéljünk, olvassunk a gyermeknek. Sok kitűnő, színvonalas képeskönyv, nyelvi szépségekben is gazdag meséskönyv áll rendelkezésünkre, s olyan nagyszerű, a gyermek
színvonalán álló könyv, mint A világ és az ember című enciklopédia.
Mindezek előtt számunkra a legfontosabb a Könyvek könyve, a Szentírás,
Ne csupán könyvtári darabként díszítse polcunkat, hanem váljék keresztény mű
velődésünk eszközévé és lényegévé. Ha Istenről beszélünk a kicsinyeknek, a
szentírási istenfogalmat plántáljuk lelkükbe. Valamennyiünknek megfontolandó
Eva Petrik fi~ :-lmeztetése, aki Gyermekeimmel című könyvében így ír: "A
Szeritírás nem mesekönyv. Nem helyes, ha a hatásos történeteket keressük ki,
és egyénileg kiszínezzük, hogy. érdekfeszítöbb legyen. Az. ilyen ábrázolás elsíkkasztja a mondanivalót. Inkább azt fontoljuk meg, hogy Isten mit akar ne-'
künk és gyermekeinknek a Szentírás által mondaní. Például Lázár történetében
a felebaráti szeretetet." Egy másik német szerző arra hívja fel a figyelmünketc
válasszunk ki a Szentírásból a gyermeknek olyan részleteket, amelyek Isten jóságát ábrázolják. Ilyen például a karácsony története, amit szóról szóra fel lehet olvasni Lukács evangélíumából, amely képekben a leggazdagabb. Személyes
tapasztalat alapján mí azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy .Tézus életének
eseményeit megismertessük a kicsikkel. Egy-egy történethez nagyszerűen lehet
használni zenei, képzőművészeti szemléltetést, sőt, annál gazdagabban kibonthatjuk az esemény tartalmát, élményszerűségét. Vannak lemezek, képzőművészeti kiadványok, s ahol a szülőkmegtehetik, éljenek velük. Nem áll, hogy a gyermeket
nem érdeklik. A kisgyermek mindenről kérdez, mindenről tudni akar, csak éppen nem hagyhatjuk válaszolatlanul egyetlen kérdését sem. Erre a komplex-rnódszerre kitűnő példa a Jézus és a kufárok bemutatása zenében is: a család együtt
hallgatja Kodály motettáiát, a gyerekek pedig az együtt-hallgatás élményétől
még inkább megjegyzik a bibliai történetet. Nagyon fontos, hogy a család lehetőleg együttesen vegyen részt ezeken a szülői .Jcatekézíseken''. Igy tapasztalhatja meg a gyerek a közösséget. annak igazi tartaimát : hogy Krisztus jelen
van a családban.
"MINDEN ÉRTÉK KERESZTÉNY ÉRTÉK". A szülők természetesen nem rekedhetnek meg a kisgyermek szintjén. S hogyakicsikhez szólní tüdianak, alaposan képezniük kell magukat. Szert kell tenniük keresztény műveltségre. Ezúttal nem a szorosan vett, felnőtt katekézist szolgáló teológiai vagy hitbuzgalmi
művekről szólunk (Gál Ferenc, Szennay András, Nyíri Tamás, Koncz Lajos stb.
KönyveirőÍ), hanem ll; szépirodalmi művekről, amelyek bármilyen különösen
hangzik óriási segítség lehetnek lelki műveltségünk, közösség-szolgálatunk
erősítésében. Rónay Györgynek a Szent István Társulatnál 1970-qen megjelent
könyvében (Szentek, írók, irányok) van egy nagyon fontos tanulmány. A címe:
Keresztény szellem és életérzés a mai magyar irodalomban. Az író megkérdezí :
van-e egyáltalán "keresztény szellem és életérzés" a mai magyar irodalomban?
A válasz: "Ki tagadná, hogy minden érték, mint érték, egyben keresztény érték; és hogy aki katolikus, azaz egyetemes, az semmilyen valódi értékről nem
mondhat le. Ez természetes; ezúttal azonban nem erről van szó. Hanem arról,
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hogy a mű alkotás, tehát még a legösztönösebb. legspontánabb jellegű teremtés
esetében is valami döntésre, a tudat valamilyen állásfoglalására vagy legalábbis
irányulására megy vissza - ha pedig marxista csengésű fogalommal tükrözésről beszélnék azt mondhatnám, hogy a tükrőt végül is tartja valaki, és nem mindegy, hogyan tartja, milyen szögben, milyen mozdulattal - teszem azt: eltökélten
úgy, hogy csak a látható valóságot "tükrözze, vagy pedig úgy, hogy tükrözze a
láthatóban benne munkáló, benne tükröződő láthatatlant is egyszóval van
egy többé vagy kevésbé tisztán jelentkező tudatos mozzanat, van egy alapmozdulat, és végső soron alighanem ez dönti el a műalkotásoknál, hogy ami mondhatnám de jure keresztény, az valóban, de facta is keresztény-e."
Ezzel a szemlélettel vegyük kézbe a szépirodalmí munkákat, s ezzel a szemlélettel olvassuk. A keresztény családban a szülőknek, a már nagyobb gyerekeknek ismerniük kell az értékes szépirodalmat, s a családapának ebben is elöl kell
járnia. A szülő ugyanakkor forgass on a neveléssel foglalkozó józan, okos könyveket is.
Kulön kell beszélnünk a televízióról és a nyelvről. (Ez utóbbit Wolfgang Feneberg Arbeitsvorlagen zur religiösen Kindererziehung círnű, a múlt ~ben megjelent könyvében Sprachproblemnek, nyelvproblémának nevezi.) A tv - műsorá
ban válogatva - értéket képez, tehát jelentősen hozzájárulhat a műveltség-Iejlesz
téshez, a gyermeki tudat kibontakoztatásához.
Televízió és gyermek kapcsolatában ez idáig nincs tisztázott álláspont. Hazai tömegkommunikációs előadáson hangzott el a múlt évben egy jó nevű lmtatónk ajkáról, hogy nincsenek kialakult társadalmi ítéletek arról, hogyan kell
a gyermeket a tv-nézésre nevelni. Amit az imént mondtunk, hogy a családban
hasznos, ha szülők és gyermekek együtt vannak a katekézisen, azt a tv-programra is vonatkoztathatjuk. Ez a szempont a tömegkommunikációban így nyert
megfogalmazást: "Társadalmi rétegfüggő. mít csinál a gyerek a tévével. Alapkövetelmény: a szülők törekedjenek bekapcsolódni a tv-gyerek kapcsolatába."
Ugyanis a műsor által kiváltott kérdés-feszültségek ezáltal jól levezethetők. A
gyermek kérdez, a szülő válaszol. Kitűnő alkalom, hogy helyes megvilágítást
'kapjanak a felmerülő problémák, "magatartásformák", éppen a szülők részéről.
Mit nézzen a gyermek? Sok előítélet él a köztudatban erről, s arról is: míIyen hatást vált ki egy-egy műsor. Egy 'bizonyos: a tv erős hatást gyakorol a
gyermekre. Tegyük hozzá Amonoszov véleményét, aki óva inti az óvodások információinak megszerzésében a szülőket a tv veszélyétől. Csak a gyermekműsort
tartja helyénvalónak! Az első erkölcsi impulzusok - ' mondja - legyenek tiszták.
Az emberi élet, a felnőttek problémája még nem az övék, s a mŰ1)észi jelző ebben az esetben nem mentesít annak kárától, ami az ébredő lélekben belső nyugtalanságot" vergődést okoz. Kétségtelen: nagy a haszna a tv-nek a gyermeki aktívitás fejlesztésében, a játék-szerep kialakításában. A kérdésre: mít játszik a
gyerek egy-egy neki való műsor után, feleletet adhatunk: látott szerepeket. amelyek kapcsán formálhatja saját személyiségét. Kísérlet igazolja: a legtöbb esetben a gyermek megtanulja apja szerepét. A szerep mintákat adhat ehhez a
"stúdiumhoz", s általa erősödik a családi belső tartás, jobban kifejeződik a család lényege. Játéktér a tv - mondják a kutatók, de ne legyen parkolóhely, ahová leültetjük gyermekünket, mivel nekünk dolgunk van. llyen helyen a gyermek minden bizonnyal nem is kérdezhet, s a szülők egymásnak is ellentmondanak: egyik a másikhoz küldi a kérdező' gyermeket.
Ezzel elérkeztünk a nyelvi. problémához, ami fontos módszertani kérdés a
család lelki közösségének kialakításában. Kultúrált családban nem fordulhat elő,
hogya gyermeket kérdésével egyik szűlő a másikhoz küldi; de emellett .összhangot kell teremteni a hitoktató és a szülő információja között is. Nehéz kérdés,
kétszeresen is az. A hitoktatónak törekednie kell a modern pedagógia elsajátítására, a szülőnek meg kell tanulnia a hitoktató szerepét. Nem kaphat a gyermek ugyanarra a kérdésre homlokegyenest ellenkező választ. Hasznos, ha a szülő' gyakran elmegy a templomi hitoktatásra, beszélget a hítoktatóval. s egymásnak kölcsönösen tanácsot adnak. (Előfordul: a szülő sokkal tájékozottabb bizonyos kérdésekben, jártasabb a hitbeli és erkölcsi műveltségben, mint a hitoktató, aki ne szégyelljen tanácsokat elfogadni 1)
Amikor ma az egyre tudatosabb kereszténységért fáradozunk. a családnak a
nevelésben is fel kell ismernie hivatását: szóban és tettekben Krisztust kell hirdetnie a világnak. Meg kell formálnia az imago Deit, az istenképmást a család
belső életében, ami keresztény műveltség nélkül lehetetlen.
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KLEMPA SÁNDOR

TRAGIKUM A SZENTÍRÁS TÜKRÉBEN
A tragikum bennünk él. Közös mindnyájunknak. Átszövi életünket, jellemzi
halálunkat.
"Tragikus körűlmények között hunyt el ..." "Tragikus gyorsasággal .. ," "Élete egyetlen tragédia volt " "A sors csapásai alatt megrendült, nem, tudta tovább elviselni az életet " "Elhagyta, akit ő mindennél -jobban szeretett, értelmetlenné lett az élete " "Élettörténete balszerencsék szálaiból szövődött egészen " "Sohasem lett, ami lenni szeretett volna, igazi tragikus egyéniség
volt "
Gyászjelentéseken lehetne olvasni hasonlókat, ha őszinték lennének. Életünkben is bevallhatnánk ilyeneket, ha mernénk.. De inkább állást foglalunk a tragikummal kapcsolatban, így kényelmesebb.
A kérdés azonban: a vaksors. a sors Iróniája, az "értelmetlen" elfogadható
felelet-e a tragikumra? A hősies kétségbeesés lesz-e erőforrás? Avagy: az érzéketlenség mások bajaival szemben megelőző gyógyszer tud-e lenni amieinkre?
Sikerre Vezet-e míndíg az ódivatos megkerülés? A közösség tragikus sorsának
nem vállalása megoldása-e az egyéni tragikumnak? Csak bátran kell tagadni
a tragikumct és akkor megszűník? A tragikum csak a hivő embereket üldözi?
A nem-hivő ember számára a tragikum valóban halott?
I.
A TRAGIKUMR6L ÁLTALÁBAN
Hivés és nem-hivés ellentétes pólusok. A tragikum rejtelmes fogalmát azonban napjainkban mindkettő újra az érdeklődés előterébe állítja.
1. A hivő ember vállalja a hit kockázatát. Kockázata abban áll, hogy nem
nyer száz százalékos tapasztalati bizonyítást, vajon a Szentírás, mint emberi mű,
egyúttal valóban Isten megnyilatkozása-e? A biztos százhoz a hiányzó pár százalékot a hivő ember szabad 'elfogadással pótolja. Tehát tisztában van azzal,
hogy egy egészen "Más"-nak ad hitelt emberi gondolkodásában és magatartásában. Tudja, hogy hisz.
2. A nem-hivő ember viszont a nem-hivés kockázatát vállalja, ugyancsak
szabadon.' Csakis emberi értelemnek ad hitelt és hitet. Ha elismer más emberi,
értelmi tekintélyeket, míndíg maga határozza meg, kik legyenek azok. Végeredményben így csak a saját értelmének hisz. A tévedés lehetősége így míndig fennáll. Különösen olyan kérdésekben,amelyek az egész emberiség tudományos tapasztalatát szükségképpen felülmúlják. Az adott válaszokban a tévedés kockázatát állandóan vállalja. Hiszi, hogy tud.
3. A hívés és nem-hívés ellentétes pólusainak meglátása után; e tárgyban
szükséges, hogy különválasszuk egymástól a rossz problémáját és a tragikum
fogalm át. A mondandók világosságának rovására menne, ha pár SIOrt nem áldoznánk ennek tisztázására.
A rossz problémája nagyobb, a tragíkumé kisebb. Könnyű ezt belátni, ha
meggondoljuk: a tragikum mindig rossz, de a rossz nem mindig tragikum; a
tragikum mindig szomorú, de nem minden szomorúság tragikum; minden tragikum katasztrófa, de nem mínden katasztrófa tragikum.
A szomorú, a rossz, a katasztrófa, a tragikum szavakat a mai közhasználat
sokszor felcserélhetőnek fogja fel. Ez sok félreértésre adhat alkalmat. így bevezetésünkben mt is szándékosan használjuk a tragikum szó fogalomtartalmát a
sajnálatos, a rossz, a szomorú értelemben éppen azért, hogy tárgyu.nkra felhívjuk a figyelmet.
4. Ezek után szemléljük a tragikum fogalmát egyre fokozódó értelemben.
a) megrendítő. gyászos esemény; (jelenítse meg ezt előttünk egy rokonszenves, gyászfátyolos fiatal nő: férje temetésen). - b) szomorú sors és végzet; (megtudjuk, hogy a tehetséges fiatal férj egy tudományos kísérlet következményeinek
áldozatává lett). - c) egy kiváló személy megrendítő 'és felemelő bukása. (A
kísérletet a rák gyógyítása érdekében végezte, vetélytársa pedig eredményeinek
átadására kényszerítette. Ű ellenállt e becstelenségnek és vetélytársa ölte meg.)

601

Ezek a mozzanatok beletartoznak a tragikum fogalcmtartalmába. De ha csak
ezeket vesszük figyelembe, tévedünk. Mintha rámutatnánk az említett kiváló tudós holttestére: "Ime, ez az a nagy ember". Pedig holttestre mutattunk, ami még
viseli a: nagy ember vonásait. Az élő nagy ember azonban különbözík a saját
hullájától is. A tragikum látszata még nem tragikum. Tovább kell mennünk,
d) Egy nagy ember összeütközésbe kerül a világgal (világrenddel, sorssal,
társadalmi, erkölcsi törvényekkel stb.) és szükségképpen elbukik: ennek az ütközésnek 'megrendítő és felemelő jellege van. Ez a leírás összefoglalja és felülmúlja az" eddigi pontokat és már megközelíti a lényeget, de nem teljes meghatározás. Valami hasonló, mintha mondanánk: A nagy ember csak élve nagy,
halva már nem.
e) A tragikus hősnek a világgal való összeütközésben a gyújtópont önmagával való összeütközése. Két vagy több, általa megföllebbezhetetlennek ítélt törvénynek, igazságnak, valóságnak összeütközése a hős lelkiismeretében. Ez ellentétek összeütközése pedig: az emberinek és az isteninek konfliktusa. A humánum
és a divinum megoldhatatlan ütközése. A hősnek ebben a megoldhatatlanságban
kell elbuknia. Kiút egyszerűen nincs! Ez a legveleje a tragikumnak : klasszikus
értelemben. Nem egyelóregyártott meghatározás szerint, hanem az ókori klaszszikus tragédiák legfőbb mondanivalójának értelmében. Ebből pedig menthetetlenül , következik a tragikum vallási mivolta. Mert: benne míndig a humánum
és a divinum szomorújátéka vonul el szemeink előtt.
Vegyünk most még egy utolsó példát a teljes világosság érdekében. Legyen ez a "mártír" esete.
A nem-hivő ember szemében mártir minden olyan ember, aki nemzeti, faji,'
világnézeti, politikai hovátartozása miatt ellenfeleitől. bármilyen körülmények
között, elszenvedte a halált. Mível ez az esemény derék, önmagához következetes embernek a bukása a társadalmi törvényekkel történt összeütközés folytán,
a nem-hivő ember előtt: ez már a tragikum teljességet jelenti. Ez a vértanú:
tragikus hős. Vitathatatlanul megérdemli minden nem-hivő és hivő ember nagyrabecsülését egyaránt!
Viszont: a keresztény vértanú, a hivő ember szemében, csak bizonyos - és
nem lényeges - értelemben tragikus hős. M;i.ndenképpen hős, de tulajdonképpen:
nem tragikus! A keresztény vértanú ugyanis nem ütközik össze isteni törvénynyel; sem önmagával; sőt az őt megölök társadalmi rendjével sem, csupán ez
utóbbit nem fogadja el önmagára vonatkozólag. A mártír keresztény értelemben csak akkor igazi, ha Istenéért, hitéért türelmesen elviseli a halált és nem
gyűlöli az őt megölőket! Hogy reszketve fél a kivégzéstől; ha például egy fiatal
édesanya szíve mélyéből zokog és aggódik életben hagyott kicsi gyermekéért;
vonzódik hozzá és szereti utolsó szívdobbanásálg ; hogy még a kemény szívű
nézők is megindulnak a látványon; hogy valóban lesújtó és egyben felemelő
ennek a hős fiatalasszonynak viselkedése és bukása: ez nem kétséges. Hogy
minden nagyrabecsülést megérdemel, ez vitathatatlan. A Szentírás tükrében látó keresztény hivő ember azonban tulajdonképpeni tragíkumot itt nem lát: hite
szerint ugyanis egy hős egyesült örök szeretetben azzal, Akit eddig is legjobban, és mindenek fölött szerétett. Ez pedig: nem tragikum!
Mégis érezzük, hogy azért még valami hiányzik a tragikum teljes megfogásából. Ha. így nézem, tragikum; ha úgy nézem, nem tragikum? Szükséges II további elemzés.
Tragikumnak a klasszikus értelemben vett tragíkumot tartjuk. A továbbiakban is erről beszélünk. Ennek a tragikumnak fokozatait kell még elemzés ü nk tárgyává tennünk. Nem elkülöníteni akarjuk az ember érzelmi, akarati és értelmi
világát egymástól. Hanem: elemezzük az emberben együttesen lejátszódó jelenségeket és ezért beszélünk: érzelmi, akarati és értelmi tragikumról. Itt pedig
az alap-, közép- és felsőfok sorrendje: az érzelmi, az akarati és értelmi tragikum. Minél inkább megvalósul ez a fokozás a tragédiában, annál teljesebb a
tragikum. Érzelmi tragikum minden tragédiában van, akarati a legtöbben található, de amikor ezeken felül az értelem tragédiája is nyilvánvaló, a tragikum elérte zenitjét. Tovább nem fokozható.
A klasszikus görög tragédiák éppen ezért lettek a tragikum megismerésének
ősforrásai és. a világirodalom halhatatlan alkotásai. Ha a tragédiából kihagy juk
a .hős lelkében lejátszódó emberinek és isteninek összeütközését, akkor a tragédiát leértékeltük az egyszerű szomorúiáték színvonalára, sőt: alapjában másitot-
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tuk meg. Ezért számunkra teljesen érthetetlen az a megállapítás: "A vallásban
nincsen tragédia" (Nietzsche), éppúgy. mint az: "A tragédiában nincsen vallás';
(ateisták). - Ellenkezőleg: a tragédiában míndig az isteni és emberi elem kűz
delméről van szó, Ezt a két elemet pedig a vallás és egyedül a vallás köti össze.
Ahol egy vallás primitív istenfogalma az emberi nagysággal ütközik, ott
bontakozik ki a tragikum a maga teljes és megrendítő ábrázolásában. Ahogyan
tisztul az ístenfogalom, úgy enyhül a tragikum lesújtó volta. Az érzelmi tragikum pedig jelentkezik minden eleven emberben a legtisztább istenfogalom vagy
hit birtokában is.
Köztudott dolog, hogy az irodalom az ember egész belső életének kibontakozását főképpen az érzelmek nemegyszer a szenvedélyek l - művészí feltárásában állítja elénk. Ezzel tehát ábrázolja az akarati alkatot és az értelmi
felfogás szintjét is. Ezzel teremti meg az ember három képességének színtézisét. Ha elemzésünk alapos és együttlátásunk teljes, esztétikai élményünk felemelkedik az író alkotó élményéhez. Együtt örülünk, együtt szomorkodunk a
hőssel. Megéljük egyúttal saját életünk. regényét.
Nemcsak ahogyan történt,
hanem ahogyan szeréttük volna. A hős sikerélményei a mieink lesznek, kudarcait megrendülve éljük át. Tragikuma a mi tragikus élményünkké válik.

II.
A POGÁNY ÓKOR TRAGIKUMSZEMLÉLETE
Jézus Krisztus evangéliumát ugyanazon görög nyelv őrizte meg számunkra,
mint amelyikben a tragikum nyert először költői megfogalmazást. A görög tragédia-irodalomnak ezért bizonyos jelentőséget kell tulajdonítanunk az ótestamentumí tragikum értelmezésében is. Aiszkhülosz és Szophoklész-drámáí éppúgy, mint
például Jób könyve is, az esztétikumon felül a vallásos lelkület termékei. Sőt
e tekintetben a görög tragédiák kőzvetlenségükben vetekednek az egyes ótestamentumi könyvek költői hatásával.
A sziklához láncolt Prométheusz, az üldözött Oresztész, az önmagát megvakító Oidipusz nemcsak az emberi szenvedést szemléltetik, hanem még inkább a földi embereknek az égi hatalmakkal való vívődásaít, Onísmeretük, amely
az önkárhozat határát érinti már, a rnítoszt komoly valóságnak fogja fel. Ez
pedig a vallás realizálódását állítja elénk a földi ember életében. Ezért a próféták mellett - Izrael Istentől küldött tragédia-írói mellett - az ókori pogány
tragédia-írókat is bele lehet állítani a Golgota hegyének Krisztus előtti életterébe.
.Aiszkhülosz, a tragédia megteremtője, profétikus nagyságú író. Szenvedélyes
őszinteséggel rajzolja meg az emberi lét kettősséget. Rendületlenül hisz az istenség jóságában és igazságosságában, ugyanakkor viszont tapasztalja a rosszra
való hajlamot az emberben (vö. Róm 7,14-25). A tragikumct nem kell feltalálnia, hiszen az az emberi lét egyik velejárója. De az ő lelkében krístályosodnak
ki először, remek költői keretben, az emberi lét tragikus mozzanatai. A drámai
kultusz, a maga liturgikus kárával, már megvolt Aiszkhülosz előtt is, de ő volt
az, aki megadta a liturgikus párbeszédnek művészien tragikus [ellegét.
A párbeszédes külalakban az ókori ember önmagát és saját kettős beállítottságát vélte felfedezni. Úgy érezte, hogy az emberi lét alaptörvénye nyilvánul meg a kérdés és felelet egymásutánjában. Vagyis: fölfelé törekvés a divinum után és vele szemben a humánum lehúzó ereje.
Hölderlin, Szophoklész műveihez írt jegyzeteiben a tragikus dialógus eme
formáját "tödlich-faktisch"-nak azaz "halálosan valódinak" nevezi. A kérdés és
felelet szerepeben pedig "az isteni módon küzdő emberi test szenvedő szerveit"
véli felfedezni.
Mindenesetre, mivel az ember, a saját erejéből, nem tud felemelkedni az
isteni szférába, hamarosan tudatára ébred szerencsétlen kettős természetének.
A felfelé és lefelé húzó erők az ég és föld közti térségbe álhtják őt, és észreveszi, hogy véres sebek és vétségek nélkül nem kerülhet ki a kűzdelemből. Vétkeiért - magától értetődően - áldozatot kell hoznia az istenségnek. Ez az áldozathozatal önmagában véve már valláserkölcsi cselekedet, de egyszersmind
tragikus értelmet is nyer. Ezzel kell kiegyenlítenie azt a nagy ellentétet, ami
'- az igazság és valóság között tátong. Más szóval: összhangba kell hoznia azt,
ami van, azzal, aminek lennie kell.
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A hősnek rá kell ébrednie, hogy bukása valláserkölcsi vétségének következménye. A tragikus embernek tehát meg kell sejtenie azt a titokzatos és' törvényszerű összefüggést, amely a bűn és a sors, illetve a lelkiélet és a külső lét
között áll fenn. Az emberi elme ugyanakkor nem tudja összhangba hozni igazságosan ezt a két tényezőty
A tragikus hős ugyanis érzi, hogy vele szemben szabad és felső hatalom áll.
A "vak végzet" vagy a "természeti törvény" az ember lelkiismeretét sohasem
tudja kétségbe kergetni, mert: személviség csak személyiséggel küzdhet.. Amikor
pedig emberi személynek isteni személlyel kell felvennie a küzdelmet, helyzete
hamarosan kétségbeejtövé lesz. Kierkegaard nagyon elevenjükre tapint az ókori
görög tragédíáknak, amikor a Szeritírás szavaival jellemzi mondaniválójukat:
"Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni" (Zsid 10,31).
A görög tragédiákban teljes a valláserkölcsi légkör. Az ember számára felfoghatatlan felső hatalmak uralkodnak benne. Éppen ezért felfoghatatlan a hős
számára a földöntúli igazságosság és sorsintézés útja is. Nem tudhatja megoldani ezt az egyenletet: emberi erkölcsi tudat - isteni [ogérzés, Itt csak elbukni lehet. De a miért míndíg felelet nélkül marad. Igy például a kolonoszi Oidipusz sem tud egykedvűen elhaladni az élet kínzó antinomíája, "az ártatlanul
elkövetett vétek" problémája mellett. Nem kap feleletet élete kettősségének míértíe, Teljességgel átérzi tragédiáját: "Hiszen tetteimet inkább elszenvedtem,
semhogy magani követtem volna el" - mondja keserűen (Odíp, Kol. 266-67).
Tehát nem lehet megérteni az ókor tragédiárt akkor sem, ha minden vétség
eredetét kizárólag a hős lelkében keressük; de akkor sem, ha a szenvedést egyedül a személytelen sorsértelmezésből - amoirából - származtatjuk.
A tragédia mindíg a lelkiismeret tépelődéseiből, a szív megrendítő érzéseiből
fakad. A lelkiismeret kétségbeesik az ellentét felett, amelyet az emberi jogérzés
és az isteni igazságosság között fennállni vél. A hős ugyanis a lelkében élő erkölcsi törvény erejét éppoly kötelezőnek tartja, mint az istenség igazságosságába vetett hitét. Két egyenlően kötelező valláserkölcsi törvénynek a lelkiismeretében való összeütközésére nem tud feleletet találni. De ugyanígy nem adnak
megnyugtató választ a tragédia istenei sem.
A tragikus szellem örök tartozéka marad, hogy állandóan az ellentmondás
és az erkölcsi kétség között lebegjen. Sőt: maga az isteni elem is mintha önmagával hasonuina meg! Hiszen az ember lelkében élő erkölcsi törvény egyszersmind isteni parancs is. Jog áll joggal szemben; istenség- áll istenséggel szemben; és ez a szembenállás feloldhatatlan az istenség számára is. Igy például
az atreídákat Trója elpusztítására maga Zeusz küldi, és mégis róla állítják: "Isten nem felejti el a népek gyilkosát!"
Mivel pedig a földön semmi sem történik az istenek nélkül, a tragédia nyomán nem kerül-e az ember abba a: szörnyű kísértésbe, hogy a maga szabadságát tagadva az istenségre hárítson minden rosszat, ami az emberre zúdul?
Euripidész ki is mondja: "Mindenért az istenek felelnek!" Ha mármost a tragédia végső következtetése az az elképzelhetetlen gondolat, hogy "az istenség
a bűnös", akkor ezzel a következtetéssel a tragédia nem emeli-e trónra az istenségek fölé a "gonosz iont" (a sátánt)? Nem merül-e fel a hős lelkében az a
rettenetes gondolat: "Nem félek, hanem gyűlölöm az istenséget: a jó iránti
szeretetből"?
A tragikum ütközéséből, ami fennáll az istenség és az ember között, nem
talál értelmes kiutat a hős embersza-bá.~ú istenfoga-lommal. Ezért a tragédiában
mint követelmény lép fel az istenfogalom kiegészítésére az, amit az 'emberi értelem önmagától még nem talált meg.
A tragédia világosan mutatja : az istenség nem lehet istenség, ha nincs igaza abban a küzdelemben, amelyet az emberi kétségbeesés folytat vele szemben.
Ezért az istenség feltétlen magasabbrendűsége követeli meg, hogy a halandó
öntudata és jogérzése meghajoljon az istenség előtt. Ha úgy hozza a sors Oidipusz példájára - akár akarata ellenére elkövetett gonosztettek árán is.
E szörnyű akarat-tragikumnak célja mégsem az, hogy megtagadja az istenséget, avagy megalázza az emberséget. Hanem egyedül az, hogy megerősítse a
hősnek az isteni rendbe vetett hitét, és kiszabadítsa vergődő értelmét kételyeiből, ha kell, akár egy szörnyű jóslat beállításával is. Igy az embernek a hit
érdekében "kell ártatlanul vétkeznie".
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Nem ironikus-e, hogy az ember éppen jogának hangoztatásával követ el
jogtalanságot? Artatlanságát bűn elkövetésével bizonyítja? Ime a görög tragédiákban az emberi lét titokzatos vétsége, amely annál feltűnőbb, mínél kiválóbb az ember. Más szóval : a tragikus vétség nem a gyarlóságban. hanem éppen a kiválóságban keresendő. A tragikum elől csak létünk paranyisága (Nichtigkei!) tud védeni minket.
A delphoi templom bejárata felett olvasható kétértelmű parancs, "Gnoti
seauton" tulajdonképpen azt jelenti: "Ismerd be gyengeségeidet", "Ismerd be
semmiségedet az istenséggel szemben!" E fenséges iróniával teli parancsnak teljesítésében a tragédia indítja el kérlelhetetlen logikával az önismerés halálos
aktusát. A tragikum a törvény hideg logíkáján épül fel. Kegyelmet nem ismer,
és már csírajában sejteti a szomorú véget. Max Frisch találóan nevezi ezt a
helyzetet "dialektikus szorító birkózásnak".
Ha csak a .törvéhyt nézzük (nom os), a tragédia az örökkévalóság viszonylatában sem nyer befejezést. A tragédia így valóban a harag gyermeke lesz. Ilyen
beállításban a tragédia értelme és célja nem a törvény dícsőítése lesz, hanem
a törvény megszüntetésében találja meg létokát. Hiszen az ember kételye abból
a sejtésből ered, hogy az őt elnyomó törvény nem lehet az istenség akarata,
hanem valami más. Ahol ugyanis a törvény végződik, ott vagy a törvénytelenség
uralma, vagy a kegyelem (charis) . birodalma tárul fel.
A tragikus költészet, e lesújtó felismerésből kiindulva, hogy a törvény csak
az emberi lét elégtelenséget tudja megörökíteni, míntegy előkészíti a talajt az
isteni kegyelem számára, és a reménységbe menekül. Példának álljon itt az
ókor egyetlen fennmaradt trilógiája, a jámbor Aiszkhülosz Oreszteiája. Ez arra
tanít, hogy ahol már nem talál kiutat a tragikum, a cselekmény kíbogozását
vegye kezébe a charis, az isteni jóság. Az anyagyilkos Oresztész hiába vállalta
a megtisztulást. Ha csak a törvény döntött volna ügyében, úgy az Erinnüszök
hajszája csak újabb bajt zúdított volna fejére. Ezért Minerva istennő kegyes
cselhez folyamodik. Kijelenti, hogy a vádlott kegyelmet nyer egyenlő szavazat
esetében. Ezzel a vádló Erinnüszök is elégtételhez jutnak, és az istennő közbenjárására sikerül a vér démonjait is szelíd eumenidákká átváltoztatni: "ke:
gyessé vált a bosszúálló". A jóságnak ezzel a beavatkozásával az Oreszteia végén a görög tragédia a keresztény gondolatvilágra sejtet.
Ugyancsak Szophoklész kolonoszi Oidipusza is megsejteti a kegyelem bűn
törlő és megszentelő erejét. Hiszen az, aki borzasztó gonosztetteket követett el,
akit elátkoztak, halála után maga is félistenné lesz, és ezeket a sejtelmés szavakat mondja: "Mert elegendő ezrek számára elégtételül/Egyetlen lény, aki
igazszívű jellem" (Odíp. Kolon. 498-99).
Mindezekből világos, hogy a görög : tragédiákban nem a gyarló egyénekben
található hiányosság vagy hiba fejezi ki a tragikumct. Ellenkezőleg: a nagy,
erős és kiváló jellemekben rajzolódik ki a vétek súlya, Ez alól tehát senkit sem
menthet fel az erkölcsi nagyság, a tehetség vagy zsenialitás. Ezért mondhatiuk,
hogy az ókori görög észjárás szerint minden emberi győzelem, siker vagy teljesítmény végzetes kétértelműséget árul el.
így előttünk áll a görög kultúra hite az emberszabású Istenségekben. akiket
még az "isteni nagyság és zsenialitás" sem ment meg olyan vétségek elkövetésétől, ahová az ember is ritkán süllyed le. Az ilyen istenekbe vetett hit alkalmas arra, hogy a tragíkumot nemcsak az érzelem világában, hanem az akarat
vívódásaiban is, és - ami a legsúlyosabb l - az értelem kínlódásaiban is .szemünk elé állítsa.
Az érzelmek finomságában és a szenvedélyek tombolásában megjelenő érzelmi tragikum művészi ábrázolása mellett ott áll "az ártatlanul elkövetett bűn",
"az akarat ellen elkövetett gaztett", "az istenség akaratából elszenvedett vétek",
mint az ember akaratvilágának mélységes tragtkurna. A tragédiairodalom görög
művészete az akarati tragikum ábrázolásában megkísérli a hős jellemét az istenség fölé emelni vagy legalább azzal egyenlővé tenni. A hős ugyanis önmagától nem követne el vétket, de bűnre kényszerül az istenség által, aki hatalomban és nem jellemben áll felette. A bűn oka az istenség lesz, a hős pedig az
az erény megtestesítőjévé válik.
Ebben a helyzetben már örvényleni kezd az értelem mélységes tragíkuma.
A hősnek ez az élménye: ,,:en különb vagyok istenemnél, hitem pedig megköveteli, hogy tartsam magamnál kiválóbb lénynek!" A tragikum ebben az érte-

605'

lemben olykinos és teljes kiszolgáltatottságot jelent, ahonnan menekülés nincsen. A hős tragikumának teljessége &Z, hogy embernek született, pedig tulajdonképpen neki kellett volna istenné lennie. Ez a tragikum lesújtó voltának
végső esete. Tovább fokozni nem lehet.
Most rnár az ókori görög tragédia modern szemlelőjén vagy olvasóján a sor
- tehát rajtam a sor! -, hogy kimeneküljek az értelmi tragikum esztétikailag
átélt útvesztőjéből. Menekülésre csupán két út kínálkozik:
Az egyile végképpen meg kell tagadnom az istenséget, sőt: az "isten" fogalmat és a szót 'ts törölnöm kell értelmi világomból. Az emberi értelemmel kitalált és ezért emberszabású "istenfogalom" következetes vége csak ez lehet. Az
emberi értelemnek meg kell tagadnia azt az istenséget, "akit létrehozott". - A
másik: vizsgálat tárgyává kell tennem, vajon valóban Isten-e az, akit annak
tartok? Nem rajzoltam-e értelmi karikatúrát magamnak róla, hogy azután teljes
joggal kinevethessem és megvethessem? Ez ugyanis már nem a görög hős, hanem az én személyes értelmi tragédíám lenne. - Túl az esztétikai élvezeten a
tragikum így vág elevenembe!
A görög tragédiaírók, akik műveik mélyére látnak, az istenfogalom felülvizsgálatát ajánlják - már ahogyan ez az ajánlat egy színpadí eseménysorozatban lehetséges.
A hit ugyanis míndenképpen értelmet követel. Igyekeznek tehát az értelmi
kibontakozás útját megmutatni azzal, hogy ezek után is érzékeltetik az istenek
jóságát és irgalmasságát, valamint a bűnre kényszerített hős félisten voltát. A
helyes istenfogalomíg eljutni nem tudnak a tragédíaírók, de a tragikum határain
belül így akarják felemelni az embert az istenség szintjére. Vagy legalább így
akarják megsejtetnl, hogy az emberi személy végső és nagyszerű kibontakoztatása csakis az istenséggel való összhangban valósulhat meg. Ennél többet ők
nem tudtak tenni. így a görög tragédíaírók gondolatmenete már spontán előké
születet vagy szellemi hidat képezhet a prófétai tragikum felé.
(Folytatása következik)

BOROS LAJOS

AZ "VTOLSO" MACjY AR
ISKOLAPRAMA
A magyar irodalom történetében különleges hely illeti meg az Iskoladrámákat. Elsősorban a [ezsuíták művelték, de jelentős a protestáns iskolákban és a
többi szerzetesrend (piaristák, pálosok, ferencesek) iskoláiban előadott drámák
száma is. Hazánkban főleg a két leginkább elterjedt tanítórend (a jezsuiták és
a piaristák) középískoláiban tartottak színielőadásokat. A jezsuiták gimnáziumaiban a rend megtelepedésétől annak feloszlatásáig az előadott darabok, helyesebben az előadások száma körülbelül tízezer. A darabok tárgya megfelelt az
iskolák oktató-nevelő céljának. Nyelvük a XVII. században többségében latin.
A műfaj jelentősége, szerepe, "funkciója" nálunk nagyobb, mint a nyugateurópai népeknél, ahol mind a drámaírás, mind pedig. a színjátszás fejlett volt.
Vonatkozik ez egyaránt angol, francia, olasz és német nyelvterületre. Lényegében ez a műfaj biztosította a kontínuítást a középkorí drámai "kísérletek", illetve a hitviták korának drámája és a modern dráma között.
Már a XVII. század latin nyelvű iskoladrámái között szép számmal találunk
történelmi tárgyúakat.. Az első piarista iskoladráma (1670) témája a török elleni
hadi készülődés volt. (Maga a mű elveszett). Az ugyancsak latin nyelvű és 1707ben előadott protestáns Palladium SacTumban megjelenik II. Rákóczi Ferenc.
Az iskoladráma a következő, vagyis a XVIII. században a járt úton haladt
tovább és fejlődött, azzal a változással, hogy egyre több nemzeti tárgyát vittek
színre, azaz egyre gyakoribbá vált a történelmi tárgyú darabok száma, s ezek
jelentős szerepet töltöttek be a történelmi tudat formálásában is.
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A piarista iskoladráma kezdetben a jezsuita dráma hatása alatt állt, és sok
rokon vonást mutatott azzal, de mégsem lehet egyszerűen "visszavezetni" a piarista darabokat a jezsuitákra. A piarista dráma önállósult, bizonyos tekintetben
más utakra lépett. A rend iskoláiban a, XVIII. század második felében szinte
ugrásszerűen emelkedett a számuk. Ennek magyarázata egyrészt az, hogy sokasodtak a világi tárgyú előadások, másrészt pedig a nyelvi mozgalmakkal kapcsolatban - sőt sokszor azokat megelí5zve- előtérbe lépett az anyanyelvűség,
Az iskolai előadások nemcsak az oktatási intézmény, hanem az egész város és
környék életében is nagy népszerűségnek és látogatottságnak örvendtek, különösen mikor nyelvük magyarra vált. A XVIII. században az első pesti színpad
is a piaristák ískolájában.. a török után újjáépülő Pest-Budának elsőként alapított középiskolálában volt. Igen találóan állapította meg Alszeghy Zsolt, hogy
a piarista színpad éppen akkor mutatott igen gazdag "megtermékenyülést", amikor a jezsuita rendet a pápa feloszlatta, és amikor az iskolai színpad mellett
a világi színészet is megszületőben volt.
Az előadások nyelve is rohamosan magyarosedott. A piarista iskolai drámának legnagyobb és legmaradandóbb érdeme, hogy átmenetet alkot a világi
drámához, Az egykori tanulókból, vagyis az iskolai előadások szereplőiből lettek az első hivatásos magyar színészek, az iskolák tanáraiból, azaz az iskoladrámák íróiból pedig az első színműírók. Amikor pedig létrejön a XVIII, század utolsó évtizedében a hivatásos magyar színészet, Kelemen László és mások
buzgóságából, a piaristák írják a legtöbb darabot.
Szerepének betöltése után az iskoladráma a XIX. század elején megszünt.
Tudomásunk van több olyan adatról, mely arra utal, hogy a XIX. században
egyes iskolákban - de csak szórványosan - igyekeztek "felújítani" a XVl!.
és XVIII. században egykor virágzó műfajt. Ilyen törekvések századunkban is
megfigyelhetők. Egy-egy iskola fennállásának évszázados ünnepélyeire készülnek
hasonló darabok. Ilyen volt Harsányi Lajosnak A múlt című, 17 képből álló mű
ve, melyet a győri Czuczor Gergely bencés gimnázium fennállásának 300. évfordulójára írt. A műfaj igen késői, századunk közepéri keletkezett "termése" Sík
Sándor A podolini diákok című egyfelvonásos színműve.
Sík Sándor 1916 és 1943 között - misztériumaival együtt - összesen tizenegy drámai művet írt. Az író emlékezetes "kandalló-beszélgetéseiből" ismeretes,
hogy társait, barátait, tanítványait elsősorban az 1923-ban írt 'ötfelvonásos Zrínyi
drámáról vallatta legtöbbet. (Maga »talán ezt tartotta legkedvesebb "szülötté. nek".) A drámai művek sorsát aháromfelvonás Eb1'edés nyitja meg (1916). Ezt
követte a Salamon király gyűrűje, majd a Bárdos Lajos által megzenésített Alexius. A huszas években a már említett Zrínyin kívül csak a középkorí tárgyú
drámai kép: A montecasalei erdő (1929) született, Assziszi Szent Ferenc életéből. A boldog ember inge című hétrészes mese (1930) Levente és Csilla szerelméről, az igazi boldogság kereséséről szól. Az István ki·rály. háromfelvonásos tragédiát a Nemzeti Színház 1933-ban mutatta be. Ebben a magyar történelem legnagyobb problémájának megoldóját. egy óriási feladatnak cselekvő és szenvedő
hősét akarta bemutatni vallja a szerző. Az 1934.,.ből való Testvérek kiadatlan.
A szavalókórusra írt négyrészes Adventet a Szegedi Fiatalok Művészetí Kellégiuma adta: ki 1935-ben, ez 1937. március hó 20-án a Magyar Színházban bemutatásra került Mennyei dal címen (Hevesi Sándor rendezésében, Losonczy
Dezső zenéjével és átdolgozásában). A rendező Hevesi tán túl is értékeli, mikor
így ír: "A három királyok történetét vitte a mísztérium-színpadra olyan drámai
erővel és fokozással, a mai életnek olyan tüzével és forrongásával. aminőre külföldön sincs példa." Az égigérő torony című ötfelvonásos drámát írásának évében
(1943) mutatta be a szegedi Nemzeti Színház, Ezt előzi meg egy évvel A podolini diákok.

Rákóczi latin nyelvű Vallomásaiban részletesen értesülünk a bécsújhelyi börvaló szökéséről és a szökés körülményeiről. A bécsi haditanács az ápri-'
lisban letartóztatott Rákóczit crimen laesae maiestatis-szal vádolta, s a beavatottak véleménye szerint megmentésére a szökésen kívül nem volt más lehető
ség. Rákóczi apródjával. Berzeviczy Ádámmal menekült, Mindketten dragonyos
egyenruhában voltak; Berzeviczy tisztnek, Rákóczi nedig Berzeviczy ..szol sá iának" öltözötten. Lengyelország felé vették útjukat, Rákóczi ugyanis még Bécsújhelyert értesült arról, hogy Bercsényinek az április 18-i Ietartóztatás előtt sikerült lengyel földre szöknle. fgy jutottak el Podolinba, s azt hitték, hogy itt,
tönből

607

a Lengyelországnak elzálogosított városban - amely ha jogilag nem is, a valóságban a lengyel korona birtokának számított - biztonságban lehetnek. Tévedtek azonban, mert a városban és környékén sok császári katona tartózkodott,
A Poprád völgyében fekvő - a tenger szintje felett közel 600 m magasságban - Podolin jelentős szerepet töltött be a magyar történelem századaiban.
Már, az Arpadok korában, a XII. században határőrhely. A Galicia irányából
érkező tatárok elpusztították. IV. Béla király lánya, Kunígunda újjá építtette, s
erődítésekkel vette körül. Ez az országrész különösen az Anjouk idejében virágzott. A szepesí városok szövetsége Universitas XXIV. Regalium Civitatum Terrae Scepus néven külön jogállással rendelkezett. Podolin kézműiparáról, len- és
faiparáról volt híres. Messze földön ismertek voltak a podolini lenszövő takácsok. A városok fejlesztésére nagy gondot fordító Zsigmond király 1412-ben a
24 szepest város közül 13-at és 3 kincstári helyet (Gnézda, Lubló, Podolin) elzálogosított a lengyel királynak. Mária Terézia Lengyelország első felosztásakor
(1772) visszacsatolta ezt a 16 várost a koronához XVI. Oppida Scepusiana néven, s azok önkormányzatukat még egy évszázadon keresztül megtartották,
mígnem pontosan száz éve az 1876:33. tc.vel Szepes vármegyébe kebelezték be
őket.

Podolin nemcsak íparáról, hanem iskolájáról is híres. Itt alakult magyar
földön a piarista rend első háza és kollégiuma 1642-ben Lubomírszkí Szaniszló
krakkói palatinus kezdeményezésére és bőkezűségéből. A magyarországi házak
közül elsőségén kívül abban az előnyös helyzetben van, hogy jóllehet sokáig nem
tartozott az 1715:102. tc.-el honosított rend 1721-ben önállósult magyar rendtartományához, okirattára mégis a leginkább teljes. 1642-ben 3 felszentelt pap, 5
fogadalmas szerzetes és 10 novicius érkezett Podolinba. 1648-ban készült el az
új ház, s a ház tagjai 1700 óta a toporci plébániát is admínísztrálták, A podoloni alapítást követte 1666-ban Privigye, 1673-ban Breznóbánya, majd a 80-as
évek közepéri Buda felszabadításával kb. azonos időben Pozsonyszeritgyörgy. A rendnek Podolinban gimnáziumán kívül bölcseleti tanfolyama is volt.
A podolini piarista kollégium messze földről nagy látogatottságnak örvendett.
Ennek több oka van. Művelt és sokoldalú tanárai voltak, akik a katolíkus vallást nem "erőltették" senkire sem, hanem a vallásbéke, a vallási türelem jegyében oktattak-neveltek. Ugyanakkor érdekes összetétélű volt a kollégium tanulóifjúsága . is. Már .az első mintegy kétszáz növendék között találhatók a városlakó német többségen kívül lengyelek, szlovákok és magyárok is. A podolini
kollégium "nemzetiségi" kollégium volt. Itt tanult Rákóczi apródja, Berzeviczy
Adám is, s ez a kollégium fogadta be az üldözött Rákóczit 1701. november hó'
ll-én, pénteki napon.
Sík Sándor. nem .szánta nyomtatásra ezt a darabját. Keletkezése összefügg
a podolini megtelepedés 300. évfordulójával. Sík Sándor erre írta e művét; az
akkori rendfőnök, Zimányi Gyula azt Iítografáltatta, és megküldte a rend iskoláínak. 1949 és 1955 között az 1765-ben alapított egykori piarista gimnázium
jogutódjának, a mai Eötvös József gimnáziumnak tanára voltam. Az ifjúsági
könyvtár selejtezésekor akadt kezembe a mű. Elolvasása után feltételeztem, hogy
a mű kézirata vagy litografált példánya megvan a szerző birtokában, Sík Sándor halála után a megmentett két példány egyikét a hagyaték akkori gondozójának adtam át.
A mű cselekménye hiteles. Forrásul használta Sík Sándor egyrészt Rákóczi
Vallomásait, másrészt a ház historia domusailt, illetve Gulyás János piaristának
a podolini házról írt doktori értekezését. Az 1701. november ll-i podolini epizódról Köpeczi Béla és R. Várkonyi Agnes 1976-ban megjelent, átdolgozott és
bővített kiadású művében nem tesz említést. Az egykori piarista kollégium
északi bástyatornyát ma is Rákóczi-toronynak hívják, s - tudomásunk szerínt
- a legutóbbi időkig állt a kollégium udvarán a Rákócziról elnevezett - s a
műben is említett hársfa.
A szereplők élő alakok. Berzeviczyről Rákóczi emlékezik meg Vallomásaiban:
"Quamvis Lutheranae sectae sequax fuerit, humaniora tamen studia in collegio
Patrum, uti vocant Piarum Scholarum, ibi fundato frequentaverat ..." Tehát
evangélikus vallású létére Podolinban diákoskodott. SchradeBernát volt Adám
egykori tanára. 1701-ben a .podolini kollégiumban a házfőnök is Bernát atya
volt (Choínskí). Néki is tudnia kellett a vendégek "érkeztéről". A ház naplója
röviden szól az eseményekről, nyilván taktikai szempontból. Mivel abban csak
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annyi olvasható: " ... deducente P. Bernardo ...", bizonyára Schrade volt az,
aki másnap elkísérte Rákócziékat Lengyelországba. Róla írja Rákóczi, hogy a
vendéglős figyelmeztetése után apródjának eszébe jutott, hogy él a kollégiumban volt tanára: "Adhuc professorem suum in vivis reperit ephoebus meus, qui
eum cum carítate et compassione m e c u m (!) suscepit, et die sequenti cure (!)
eius condúctus auríga duxit nos in Poloníam". - Mielőtt bekopogtattak volna a
rendházba, Rákóczi kioktatta apródját: mondja, hogy ő, mint császári tiszt egyik
társával párbajba keveredett, véletlenül megölte, s azért most "hűséges őrmesterével menekülni kénytelen.
_
Az iskola első magyar tanulói közt szerepel a 'I'erebessy, Roskoványi név,
sőt Görgey Adám és Pál ugyancsak podolini diák volt.
A színmű "problematikus" alakja Kraus Mihály piarista. Német származású és podolini születésű, Már elvégezte a bölcseleti tanfolyamot, amikor ma-gára öltötte a piaristák reverendáját. Jeles történetíró volt, s nevéhez fűződik a
tűz martalékául esett podolini ház újjáépítése. I6Bl-ben és l699-ben házfőnök.
Kiváló nyelvismerettel rendelkezett. A soproni országgyűlés idején Madách Péter kuruc ezredes rátört a breznóbányai piarista házra, s három szarzetest elhurcolt. Kraus értesült Podolinban erről, s az ő közbenjárására a lublói sztaroszta magához Thökölyhez fordult a breznóbányai házfőnök, Kincel István kiszabadítása érdekében.
Amit a hiteles tényekhez az írói fantázia - az iskoladráma "kellékéül" hozzáfűzött. az a kisdiákok játéka. 'Az ő [átékuk vonja magára a császári katonák figyelmét; s a katonák üldözőbe is veszik a diákokat, míg Rákóczinak és
Berzeviczynek deducente P. Bernm'do sikerült szerencsésen Lengyelországba jutnia. így a diákok oldották meg a "gordiuszi csomót".
A podolini diákok valóban iskoladráma. Több helyen be is mutatták': 1942.
november 22-én Kolozsvárt és Vácott, I943-ban pedig Debrecenben, Magyaróvárt, Szeaeden, Kecskeméten, Sátoraljaújhelyen (Fekete Antal piarista tanár szíves közlése).
Források: Alszeghy Zsolt: A tizenhetedik század, Budapest, 1935. csaplár Ferenc:
A Szegedi Fiatalok Müvészeti Kollégiuma, rrodetomtöreénetí Füzetek, BUdapest, 1967. Friedreich Endre: Közlemények Szepes vármegye múltjából, 1910. Gulyás János: A
podolini píartsta kollégium története (1642-1710), Budapest, 1933. - Kolozsvári János: Magyal' píarísta Iskoladrámák, Pécs, 1938. Lugosi Döme: Kelemen László és az első
"magyar játszó színí társaság", Makó, 1927. - Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc felségárutast perének története, 1701. Archivum Rákócziánum I. osztály XI. kötet, Budapest,
1935. Prónai Antal: A piarista iskolák kezdete, Budapest, 1899. Prónai Antal és
Császár Elemér: A kegyesrendiek rnagyarországí iskoláiban 1670-1778. előadott drámák
jegyzéke, Irodalomtörténeti Közlemények, 1915. Príncipls Francisci II. Rákóczi Confessiories et asplrationes príncípís chrtstíaní , Budapestíni, 1876. Wéber Samu: Podolin
története, Budapest, 1891. - Emlékkön~'v-a magyar piarista rendtartomány háromszáz éves
jubileumára, szerkesztette Balanyi György és Lantos Zoltán, Budapest, 1943. Magyar
drámai emlékek a középkortól Bessenyeüg, kiadja Alszeghy Zsolt, Budapest, 1914. - Hákóczi-emlékkönyv I-II. kötete, szerkesztette Lukinich Imre, Budapest, 1935. . Régi magyar drámai emlékek I-II. kötet. Kiad. és bev. Kardos Tibor-Dömötör Tekla, Budapest,
1960.
c

A SZERKESZTÓSÉG -KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel,;:negfelelő rnargóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, _másrészt
megkímélik a szerkesztőséget 'a kézíratmásolás többlet-költségeitől.
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A PODOLINI DIÁKOK
Szinmú egy felvonásban
írta
Személyek
RAKOCZI FERENC (24 éves)
BERZEVICZY ADAM, Rákóczi apródja (211 éves)
(java férfikorban)
P. SCHRADE BERNAT
}
piaristák
(74 éves)
P. KRAUS MIHALY
ROSKOvANYI ZSIGA novicius (18 éves)
GÖRGEY PALKO szintakszísta! (13 éves)
TEREBESSY GERGO infimista' (18 éves)
Történik 1701. november
szinti szobájában.

ll-én

a

podolini

piarista

rendház

északi

básty~

Közepes nagyságú boltíves szeba, - Balról ajtó a kolostor udvarára, jobb
feljáró ali emeleti helyiségekbe. - Középen nagyobb asztal, székekkel. kályha. - A falakon képek Kalazanti Szent József, Lubomirszki' Szaniszll
Napfényes délután, később este.

Első

jelenet

Roskoványi Zsiga, utóbb Görgey Palkó
R,oskoványi Zsiga: (Tizennyolc éves fiú,

nemrég beöltözött novícíu
kál, kezében papírcsomóval, hangosan tanul.) Religiosum sc
ornat, virtus autem coronat ...3 Religiorum . .. (kívül futó láb
szúsan becsapja a Iüzetet.) No mámeg l Nem lehet ezektől a
tot találni.
Görgey Palkó: (Tizenhároméves, élénk, kedves fiú, lihegve jön ba
ga, Zsiga! (Tréfásan a szájára üt.) Bocsánat, tisztelendő úr! ~
valahová! Félek, hogy megláttak,
Zsiga: (bosszúsan) Mi lelt? Mi baj? Ki lát"ott- meg?
Palkó: Páter Bernát. A nagy hársfán voltam. Kijöttünk a latin
Zsiga: Tudod, hányszor kikaptál már érte.
Palkó: De hát ez az én látófám, Onnan mindent látok, a Poprád
a hegyeket, mindent. Máskor ilyenkor kutya se jár arra. D
atya ... ,Valami vendégek jöttek ...
Zsiga: (érdeklődve) Vendégek? Mifélék?
Palkó: Valami katonák. Kettő. Alig tudtam leugrani és elfutni. Fél
láttak. Akkor pedig szomorú lesz nekem az esthajnali csillag.
választás, befutottam ide.
Zsiga: Azt pedig nagyon jól tudod, hogy itt semmi keresnivalóto
ház és nem gyerekszoba.
Palkó: (gúnyosan) Úgy? Hát akkor te mít keresel itt, tisztelent
hogy Mihály bácsival szóljak.
Zsiga: Míhály bácsi! Az neked Páter Mihály. Szégyelld magad!
ked tisztelendő úr vagyok, legföljebb' caríssímus Roskoványi
egy érdemes .öreg tudós rendtársnak. azt nem szabad egy tal
Palkó: 0, ó, ól De megnőtt az önérzeted, mióta rádhúzták az al
egy pár hete Zsiga voltál te is. Még nagyon jól emlékszerr
húzott le Sebestyén atya a hársfáról. Ki tanított rá engem 11
érdekes onnan a kilátás? (Figyel) Jaj, de csakugyan jönnek,
hova bújjak? Menekülök. (Felszalad az emeletre.)

.10

Második jelenet
Zsiga, Rákóczi, Berzeviczy Adám, P. Bernát

P. Bernát, középkorú piarista, jön Rákóczival és Berzeviczyvel.
Berzeviczy, 20 éves fiú, a Castelli-dragonyosok tiszti egyenruhájában, köpenyben,
kissé nyugtalanul, élénken beszél, mozog.
Eákóczi, 24 éves, őrmesteri ruhában, kissé fáradt. Láthatóan nem akar feltűnni.
Amint belép, azonnal félrehúzódik a háttérbe.
I
P. Bernát: Tessék, ide jertek, édes fiaim! (Zsigához) Carissime, mít csinál itt?
Zsiga: (zavartan) Bocsánatot kérek ... Idehúzódtam tanulni. Reggel a P. Magister skabellumots tart a regulákból. És odakint egy kicsit hideg van... De
már megyek... Bocsánatot kérek ...
carissime! Kedves vendégeink fáradtak, pihenni akarnak.
Legyen rá gondja, hogy ne zavarja őket senki!
Zsiga: Laudetur Jesus Christus. (Elmegy balra)
P. Bernát: In aeternum. (Hellyel kínálja Berzeviczyt. Maga is leül.) Hát most
aztán magunk vagyunk, Adi, most beszélhetsz. Hát mí szél hozott erre mifelénk ebben a maskarában ?
.
Adám: Ez kapitányi ruha. A Castelli-dragonyosok egyenruhája.
P. Bernát: Jó, jól Dehát soha semmiféle familiád nem volt neked dragonyos.
Mióta járnak a hercegi apródok katonaruhában?
Adám: Már nem vagyok Aspremontéknál ...
P. Bernát: Tudom. Valérián bátyád, az és kedves rendtársam, ideát volt Mindszeritkor Breznóbányáról, attól hallottam, hogy Aspremont generális elengedett házából, mert a sógorához. a sárosi fóispánhoz hívtak. Nagyon megörültem erre a hírre. A Rákócziakat szolgální nagy tisztesség még egy Berzeviczy-fiúra is. A fiatal Ferenc hercegről meg különösen nagy véleménynyel vannak, akik ismerik. Hát örültem, hogy ilyen jó helyre kerülsz. Meg
is érdemled. Míndig derék fiú voltál, - ha az egyszeregy nem is volt éppen erős oldalad. Hát ... nem lett semmi a Rákóczi-apródságj:>ól?
Adám: (nyugtalan tekinteteket vet a szoba sarkába húzódott Rákóczi felé) Hát
nem. .. azaz, hogy... Katona lettem. A Castellieknél.
P. Bernát: Éppen ott? Ha még huszárnak álltál volna! De hát Valértán bátyád
hogy nem tud erről?
-Adám: Akkor még nem tudhatta. Úgy fordult, hogy éppen a CastelIiekhez kellett szegödnöm. Majd elmondom. De most előbb hadd magyarázzam meg,
hogy kerültem ide evvel a derék strázsamesterrel.
P. Bemát: Alattad szolgál?
Adám: Alattam. Azazhogy csak szolgált. Mert most már én se szolgálok tovább.
P. Bernát: Meguntad a katonaságot?
Adám: Meg hát... Azazhogy... Menekülnöm kellett.
P. Bernát: (összevonja szemöldökét) Menekülnöd?
Adám: Megöltem valakit. Egy tiszttársamat. Duellumot vívtunk.
P. Bernát: Duellumot!
Adám: Magam se akartam, de úgy fordult, hogy beleszaladt akardomba.
P. Bernát: (feláll) Ennek a fele se tréfa. Hát én gyilkost neveltem a Kegyes
Iskolában?
Adám: Mondom, hogy nem akartam. A duellumot se akartam. O sértett meg
engem. Azazhogy nem is engem, hanem az édesanyámat. Egy dühös, horvát fickó. Kénytelen voltam duellálni. Rákényszerítettek. Majd elmondom
részletesen . .. De most nagyon fáradt vagyok, szeretnék pihenni egyet,
P. Bernát: Hát most akkor vége a katonatisztségnek is?
Adám: Annak vége. De még a szabadságnak is, ha megfognak. A császár nagyon szigorúan bünteti a duellálást. Azért kellett szöknöm.
P. Bernát: Hát honnan jössz voltaképpen és hová készülsz?
Adám: Vasárnap éjjel szöktem meg. Németújhelyről. .. Aznap volt aduellum.
P. Bernát: Úgy! Németújhelyból! (Erősen nézi, látszik, hogy gondol valamit.) Szomorú emlékű hely a magyarnak l
Adám: (sietve) Ott állomásozik a CastelIi-ezred .
P. Bernát: (elgondolkozva) úgy! ott állomásoznak .
P.

Bernát: Menjen,
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Adám: Mondhatom, nem volt könnyű elmenekülni. Nagy a vigyázat. Ha ez a
derék szolga nem segít, elcsípnek.
P. Bernát: 19y aztán ő is veled menekült!
Ádám: Velem. Úgy szöktünk ki éjnek éjszakáján, szakadó esőben, a vadaskerten át. Ott várt a szekér. Nezsideren, Somorján, Bajmócon át jöttünk. Haj,
de keserves út volt. A Fertő ingoványiban majd elmerültünk. A Dunán' a
somorjaí révészek az Istennek se akartak átevezni értünk, olyan nagy volt
a szél egész hajnalig. Cseklészen majdhogy bele nem szaladtunk egy Castellí-századba, akik épp aznap érkeztek oda.
P. Bernát: Hát ez nagy história!
Adám: Ha egyszer érkezésem lesz, majd elmesélem. Én vagyok a második Uly-

xes.
P. Bernát: És ide most?
Ádám: Most a svábóci postamester lovain jöttünk, de attól már csak úgy kaptunk lovat, hogy zálogban. hagytam érte alótakarómat.
P. Bernát: Apád, anyád, testvéred se tudják, hol jársz?
Adám: Ovakodtam nekik hírt adni! Ha vallani kell, jobb hogy ne tudjanak semmit. Inkább idejöttem kedves régi tanáromhoz, második apámhoz. Itt egyelőre biztonságban vagyunk... vagyok ...
P. Bernát: De hát mítől félsz itt? Podolin nem a császár földje. 5 Ha: magyar föld
is, de most a lengvelé. Irtt nincsenek német katonák.
Adám: Dehogy nincsenek! A határmenti végvárak tisztjei mind itt lebzselnek a
szepesi kocsmákban. Izlík nekik a Lubomirszki herceg bora. Fejem rá,
hogy most is csavarog itt egy sereg belőlük! Nem leszünk addig biztonságban, míg a lengyel határt át nem lépj ük. Krakkóban atyámfiai vannak,
azokhoz megyek.
P. Bernát: Most egyelőre nyugodnotok kell. Éhesek is lehettek.
Adám: Mint a farkasok. Három napja nem volt rendes falat a számban.
P. Bernát: Hát majd itt a toronyszebában megpihenhettek. (A jobb ajtó felé
indul.)
Harmadik jelenet
Rákóczi, Berzeviczy, P. Bernát, Palkó
Palkó: (az ajtóküszöbéri áll, ragyogó arccal) Ádám bácsi! (Kitárt karokkal fut

Ádámhoz és a nyakába ugrík.)
Adám: No né, hisz ez az én kedves Görgey Palkó öcsém! Hát te hogy kerülsz
ide Podolinba?
P. Bernát: Azt csak tudjuk, hogy Podolinba hogy került, de hogy kerülsz a
toronyszobába, ebugatta fickója ?
Palkó: (kissé zavartan) Majd elmondom. Majd Roskoványi caríssimus elmondja.
Meghallottam Ádám bátyám hangját.
.
P. Bernát: Szóval hallgatóztál! Jó, jó, majd számolunk. Most fontosabb dolgom
van.
Ádám: De ilyet, hogy téged itt talállak! Úg~ volt, hogy Késmárkra adnak a
szüleid, luteránus létedre.
Palkó: Úgy volt, de édesapám meggondolta magát. Ha neked jó volt, itt a piaristáknál, nekem se lesz rossz. (Dícsekedve.) Én is egyetlen luteránus diák
vagyok Itt, mínt te voltál.
P. Bernát: Szép, szép, csak aztán egyebekben is követnéd Ádám bátyádat! (Mosolyogva.) Ámbár hiszen abban is eléggé követ, hogy ő se nagyon szíveli
az arítmetíkát, No de most ne sokat fecsegjünk! Megyek, intézkedem, hogy
valami falnivalót kapjatok, Ti addig helyezkedjetek odafönt kényelembe.
Adám: (Leveti köpenyét, kardját, tarsolyát és Rákóczinak- int.) Eredj, rakd le
a holmit odafönt, ami kevesünk van. Most már igazán lesz egy pár nyugodt óránk.
Rálcóczi: (Szó nélkül bemegy a holmival a jobboldali ajtón.)
P. Bernát: Mindjárt itt leszek. (El balra.)
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Negyedik jelenet
Berzeviczy, Palkó
Adám: (kedvtelve nézegeti a fiút)

Hát ennek igazán örülök. Mintha csak magamat látnám grammatikus" koromban. (Nevetve.) Sok borsot törtök az
atyák orra alá?
Palkó: (nevet) Hát ... mikor hogy. Ha kiszökünk a Poprádra fürdeni ... vagy
ha betöri az ablakot a labda longa méta közben, annak nem örül a Páter Rector.
Adám: Ti se nagyon örültök á carcernak, se a virgácsnak. mi?
Palkó: Hát anélkül nincsen. Ti se voltatok különbek, Eleget mondja Páter Angelus.
, Adám: Most is ő tanítja a grammatikát? Kemény legény volt! De belénk is verte az Alvarezt.? Ha álmomból vernek fel, akkor is elfújnám a Quae maribus-t.
Palkó: (hadarva) Quae maribus solum tribuuntur, mascula sunto'' (Nevet) De
minket Pater Sebestyén tanít. Pater Angelus. most a direktor. Barátom,
úgy áll ott reggel a folyosó sarkán, mikor megyünk diákmisére, mint egy
mennydörgő Jupiter. Jaj annak, aki egy szót mer szólni, vagy aki elfelejt énekeskönyvet hozni.
Adám: Na hiszen, rátok is fér egy kis fegyelem. Magamról tudom.
Palkó: De hát azt beszéld, hogy veled mí van! (Megfosria Ad"nl kardjának mnr. kolatát.) Borzasztó érdekes, hogy te katona lettél. Méghozzá kapitány.
Mondhatom, irigyellek.
Adám: (elhúzódik, kissé zavartan) Igen, nagyon szép hivatás.
Palkó: (hirtelen) De... remélem. ha Thököly fejedelem visszajönne, nem kellene fegyvert fognod ellene!
Adám: Isten mentsen! ... Azaz, hogy ... Pe hiszen most már vége az én katonaságomnak. Fejemen az ítélet. Ahogy túl leszek a határon, elhaiítom a
katonaruhát.
.
Palkó: De hát, hogy lettél te ilyen hirtelen kapitány? A vakáció végén Keczer
András bátyám járt nálunk Toporcon. Az azt beszélte, hogy Rákóczi herceg apródja lettél.' Ilyen hamar kitelt a becsületed nála? Csak nem csináltál valami bolondot? (Nevet) Tudod, azt mondják, sárosiaktól minden ki~~

.

Adám: Dehogy csináltam, hiszen az volt a leghőbb vágyam, hogy a nagy.Rá-

kóczlak unokáját szolgálhassam.
Palkó: Mégis ilyen hamar rneguntad ? Rossz ember?
Adám: Az? (Lelkesen) Annál különbet még nem szült anya a világra.
Palkó: Azért mondom. Minden fiú őt szeretné szolgálni. Te... igaz?

(Félig
súgva) P. Bernát azt mondja, hogy ő máma Magyarország egyetlen reménysége.
.
Adám: (lelkesen) Persze, hogy Ő. Ha lesz még ebben az országban szabadság,
hát mástól nem lesz, csak őtőle.
Palkó: Mégis ott hagytad.
Adám: (zavarban) Dehogy... azaz hogy... voltaképpen ... még most is az ő
embere vagyok. Eh, mit faggatsz itt engem? Egy gyereknek nem lehet míndent az orrára kötni.
Palkó: Hát legalább azt mondd meg ... azt már csak nem bűn megkérdezni ...
hogy hol van most a herceg?
Adám: (bosszúsan) Az úrfi ne ártsa magát országos dolgokba! Különben' is én
nem vagyok se császár Iogdmege, se a herceg őre,
Palkó: Úgy, hát szóval igaz?
Adám: (ijedten) Mi igaz?
Palkó: Amit minden ember beszél. Hogy a herceg császári börtönben van Németújhelyben,
Adám: Hát... ha mindenki beszéli!... Hát vedd tudomásul, hogy nem igaz!
Palkó: (rémülten) Csak' nem ölték meg azok a pribékek:, mint a nagyapját!
Adám: Hála a mindenható Istennek, nem. Ilyen szörnyűséget nem engedhet meg
a magyárok Istene. Efelől megnyugtathatlak.
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Palkó: Hát ... _ha te mondod, akkor el kell hinnem, hiszen te egyenest onnan

jössz.
Adám: (ijedten) Hát 'ezt meg ki mondta neked?
Palkó: Hát nem magad mesélted az elébb a Páternak, hogy Németújhelyben
állomásoztatok a strázsamestereddel?
Adám: (ízgatottan jár föl és alá) Most aztán éppen elég volt! Egy szót se be-

szélek veled többet. Különben is egyéb dolgom van itt, mint nyálas szájú
gyerkőcökkel komázni.
Palkó: Persze, hogy egyéb dolgod van. Majd a strázsamester . .. az talán jobban ráér.
Adám: Mit beszélsz, te kölyök?
Palkó: Ámbár... amint látszik, ugyancsak hallgatag egy férfiú.
Ádám: (rémülten néz rá, aztán hirtelen könyörgő hangon) Kérlek szépen, édes
Palkóm ... ha szerétted valaha az édesanyádat, az én drága egy Zsuzsanna nénémet... ha kedves neked az édes magyar hazád... ne kérdezz többet és ne szól] többet és felejts el mindent, amit itt most hallottál tőlem,
az Isten áldjon meg.
Palkó: (büszkén, kiegyenesedve) Hát mit gondolsz te énrólam? Görgey vagyok!
Magyar fiú vagyok! Piarista diák vagyok!

ötödik jelenet
Berzeviczy, Palkó, Páter Bernát

P. Bemát: (jön balról) Úgy ni, mindjárt lesz itt enni-, innivaló! Hanem legjobb lesz, ha szépen csöndesen fölvonultok a felső szobába és minél kevesebb zajt üttök. Nem tetszik nekem a dolog! Tele van a környék német katonákkal. Nem tudom, mit szólna hozzá Lubomirszki herceg?
Adám: Csak nem gondolja, kedves Páter, hogy miránk... hogy énrám vadásznak?
P. Bernát: Semmit sem tudhatok. De mondom, nem tetszik! (Félrevonja Adámot) Frater Szaniszló rnost jött meg, Bélán9 járt, a plébánián. Azt beszéli,
föl van fordulva ~ az egész város, RákócZi herceg megszökött a börtönből.
Egész hadsereg van a nyomában, vérdíj a fején. Tízezer forint annak,
aki élve adja kézre, hatezer annak, aki halva.
Adám: Szent Isten! Még ez' hiányzott nekünk!
P. Bernát: Hála Istennek, hogy így történt. Most már csak azon kell imádkoznunk, hogy sértetlen kijusson Lengyelbe,
Ádám: (ijedten) Lengyelbe?
P. Bernát: Hova mehetne másfelé? De hát neked most magadról kell gondoskodnod, meg a strázsamesterről.
I
Atiám: (nagy izgalomban) Igen ... a strázsamesterről.
1'. Bernát: Most az a fő, hogy el ne veszítsük a fejünket. Itt biztonságban
vagytok.

Hatodik jelenet
Berzeviczy, Palkó, P. Bernát, Roskoványi Zsiga
Zsiga: (Jon balról, egy nagy tálcán enni-innivalót hoz.)
P. Bernát: No itt az ennivaló is. Menjünk, ne késlekedjünk!
Zsiga: Ami kevés telt hirtelenében a kamrából. A konyhás fráter azt üzeni,
egyelőre tessék beérni ezzel, majd vacsorára kitesz magáért.
P. Bernát: Hát csak hozd be, amit küldtek (Átöleli Ádám vállát és indul vele
a jobb ajtó felé. - Palkóhoz) Te meg eredj dolgodra, ne légy 'itt láb alatt!
Palkó: Igenis, Páter.
P. Bernát és Berzeviczy bemennek a' jobboldali ajtón, Zsiga utánuk a tálcával.
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Hetedik jelenet
Palkó, utóbb Roskoványi Z8tga
Palkó: (Egyedül marad, egy darabig'mozdulatlanul áll és néz utánuk. Megcsóvál-

ja a Iejét.) Hát ez nevezetes! (Pár lépést tesz utánuk. Megáll, elgondolkozva összefonja kezét.) No, Palkó, rnost mutasd meg, ki vagy!
Zsiga: (jobbról jön) Hát te még itt vagy?
Palkó: (hozzálép, átöleli és halkan beszél hozzá) Mondd te, Zsiga, te is láttad a
katonákat a városban?
Zsiga: De mennyit... Nem látott ez a vidék ennyi katonát az utolsó kuruc
táborjárás óta.
Palkó: Te, Zsiga, mondok neked valamit. Bízol bennem?
Zsiga: Nono, attól függ, hogy miről van szó,
Palkó: Semmi kertelés. Bízol, vagy nem bízol? Országos dologban?
Zsiga: Mi a csuda? Ami azt illeti, tudjuk, hogy nagy pernahajder vagy ... de
hát azért... mondjuk, hogy bízom.
Palkó: Hát akkor ne kérdezz semmit, ne csodálkozz semmin, hanem engedelmeskedjél. Nagy dologról van szó. Mondom, hogy országos dologról.
Zsiga: Ez kezd érdekes lenni.
Palkó: Várj csak! (Hirtelen az ablakhoz szalad, kinyitja és jeleket ad kifelé.)
Zsiga: Hát ez meg mi? (Hozzálép, kinéz.) Mi ez? Van ott valaki a hársfa lombja közt?
Palkó: Persze. A kis Terebessy Gergő. öt ugyan észre nem veszik, olyan kicsi.
Zsiga: Ott ült mostanáig?
Palkó: Hát! Várja a parancsaimat. Jól van! Megértett. (Becsukja az ablakot.)
Zsiga: Egyre érdekesebb.
Palkó: Hát most Idevígyázz l Menj, lopózkodjál ki az udvarról, szaladj le a Poprádhoz, a malom alá, a füzesbe. Gergő míndjárt odacsődíti a barátaimat,
Laki Gyurkát, Scholtz Bencét, Mudrán Janit, Halígovszky Ferit. Mondd
nekik, hogy én küldtelek. Mondd, hogy vajdai parancsot hoztál. De így
mondd, el ne felejtsd, különben nem engedelmeskednek. Gyülekező félóra
múlva a felső malomnál. Jani addig lopja- ki az apja szekerét! Avval legyen ott! Én nem bánom, hogy csinálja, de ha kedves a becsülete, a kocsi
ott legyen egy órán belül. Ló nem kell. Azt én hozok Szirmayéktól. Az
apám méneséből valók! Gyurka vegyen maga mellé két embert, lopózzon
be velük a kocsmába és lopjon el a katonáktól. akik ott isznak, két köpenyeget, meg két süveget! Már biztosan részegek lesznek. De meg ne lássák őket, mert letöröm a. derekukat. Köpönyeggel. süveggel ott legyenek
egy óra múlva! Akkora én is ott leszek. A többit meghallják akkor.
Zsiga: De hát mit akarsz? Megbolondultál ?
Palkó: Egy szót se kérdezz és egy percet se vesztegess. Nem érek rá, gyerünk.
- (Balra kisietnek.)
Nyolcadik

jelene~

Rákóczi, P. Bernát, később P. Mihály

P. Bernát: (Rákóczival jön jobbról) Hát makacs egy fiú az én Adámom! Nem
volt könnyű dolog lefektetni.
Hákóczi: (mosolyogva) Szerencsére még él benne a régi tanára iránti engedelmesség.
P. Bernát: Alig állt a lábán, olyan fáradt.
Rákóczi: Hiszen valóságos gyerek még.
P. Bernát: Strázsamester uram jobban bírja a fáradtságot.
Rákóczi: Én hál' Istennek, jobban.
P. Bernát: Nyilván jobban hozzá van szokva a fáradalmakhoz. Ámbár (erősen
nézi) valami nagyon régen kegyelmed se hordhatja a császár ruháját.
Rákóczi: Hát ... az igazat megvallva, nem valami nagyon régen.
P. Bernát: A beszédjéből látom, hogy magyar ember.
Rákóczi: Sárosból való vagyok.
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P. Bernát: (rövid hallgatás után) Gondoltam.
P. Mihály: (74 éves, fürge öreg, lelkendezve jön balról) Páter Bernát, Páter Bernát! Az Istenért, hol bujkál? Már az egész házat tűvé teszem maga után!
P. Bernát: Itt vagyok avendégeinkkel ... Valami baj van?
P. Mihály: Még egyelőre nem tudom, hogy mi, de valami biztosan van. Annyi
a katona a városban! Én megérzem az ilyet.
P. Bernát: (összeráncolja homlokát) A kollégium körül is?
P. Mihály: Éppen úgy kezdődik, mint tizenöt éve a bélai csata után, mikor a
lengyelek, akik Thökölyt üldözték, megszállták a kollégiumot.
P. Bernát: (ijedten) A kolostort is?
P. Mihály: Itt álltak az ágyúk az udvaron. Még a lublói sztarosztaw is azt üzente, hogy meneküljünk. Szerencse, hogy közben Schulz tábornok elfoglalta
Késmárket. Szepest, hogy visszajöhettünk. Bizony egy fabatkát sem adtam
már az életünkért.
P~ Bernát: No, de most más világ van!
Rákóczi: (sóhajt) Hol van már Thököly!
P. Mihály: Hol? Törökországban. Sose lehet tudni, amilyen nyughatatlan egy
ember az! De hát most nem ő a veszedelem, hanem a fia.
'
P. Bernát: A fia?
Rákóczi: Tudtommal a fejedelemnek nincs fia.
P. Mihály: Ej, hát, a mostoha fia! Rákóczi Ferkó! Hallotta tán, kedves Páter,
hogy megszökött? Isten tudja, merre lappang. Nem csodálkoznám, ha egyszer csak valahol errefelé bukkanna fel.
P. Bernát: (csendesen) Azon én sem' csodálkoznám. - (Kis csend.)
Rákóczi: De hát mi félnivalója van kegyelmednek? .. mi félnivalójuk van a
kegyes atyáknak a fiatal Rákóczitól ?
P. Mihály: Hogy mi félnivalónk van? Édes öcsém, én öreg ember vagyok és
historikus, sokat megértem. Hogy mit szenvedtünk mink Thököly uramtól,
meg az ő kegyetlen kurucaitól. Hetvennyolcban, mikor Bajmócot ostromolták, Privigyét gyújtották föl. Nyolcvanegyben Kincel pátert harmadmagával hurcoltatta el Breznóbányáról Madách Péter, hetekig gyötrődtek, míg
hazavergődtek. Oh, én sokat tudnék beszélni!
P. Bernát: Úgy tudom, hogy hetvenkilencben Thököly fejedelem oltalomlevelet
adott a piaristáknak. Ha Kincelék a fejedelem elé jutnak, nem lett volna
bántódásunk.
P. Mihály: Most is megvan írásaim közt szegény Kincel váltságdíj kérő levele.
Szegény, azt írta a neve alá latinul, hogy meg ne értsék a pogányok:
Frum.sum.: Frumentum sum Dei - mint Antiochiai Szent Ignác, mikor
az oroszlánok elé hurcolták. Az Isten gabonája vagyok, a vadállatok fogai
őrölnek meg, így lesz belőlem tiszta kenyér. Különben majd odaadom kegyelmednek a históriámat, megolvashatja maga, mílyen pusztulást hoztak
ránk a thököliánusok. Hát ettől félek én, hogy meg talál újulni, ha még
egyszer kurucvílág találna lenni. Mert az eretnekek gyűlölik a katolikusokat. Pláne papot, barátot ...
. P. Bernát: Rákóczi Ferenc nem eretnek. Igaz hite, jámborsága mindenki előtt
ösmeretes.
P. Mihály: Ej, az erdélyi Rákócziak vére van benne. Nagy kálvinistáké. Ki bízhat
az ilyenben?
P. Bernát: De a Báthorlaké is, kegyes Zsófia nagyasszonyé. nagy jámbor István
királyé.
Rákóczi: (csendesen) Ha' szabad egy szót szólnom nekem is ilyen tudós társaságban: az iljú Rákóczi ősei közt van az a Zrínyi Miklós is, akit minden
confessiójú magyar vezérének ismert. Attól származik az a nagy szó: Bárcsak volná tízezer jó katolikus vítézem, meg tízezer újhitű vítézern, de kiverném velük a törököt,
P. Mihály: J6l van n6! Most már nincsen török, aki ellen össze kell fogni.
P. Bernát: (csendesen) Azért ... talán ... még most is van kiverni való, aki ellen
össze kell fogni.
(Szünet)
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Hák6czi: (csendesen) Kegyelmed hová való, Páter?
P. Mihály: Itt születtem Podolinban, itt is töltöttem el az egész hosszú életet.
Hákóczi: Szóval, lengyel kegyelmed? Nem csodálkozom, hogy nem érti meg a
magyárok dolgát. Kegyelmednek Thököly Imre csak luteránusok vezére.

Mi nekünk... még más is.
P. Mihály: (hevesen) Hát először is nem vagyok lengyel. Podolin se lengyel,
azért, hogy most Lubomirszki herceg parancsol benne. Podolin Szepesség,
nekem meg Michael Krausz a becsületes nevem, német ember vagyok.
Thököly pedig énnekem is több. mint luteránusole vezére: lázadó, országháborító, törökvezető. Sátán címberája.
Hák6czi: (rövid szünet után) Egyszóval, attól fél kegyelmed, hogya fiatal Rákócziból is az lesz?
P. Mihály: Attól hát.
Hák6czi: Akkor hát nem örül kegyelmed annak, hogy a herceg el tudott szabadulni?
P. Mihály: (dörmögve) Hát ha megint az lesz belőle, hogy lángba borul az ország.
P. Bemát: Szóval, kegyelmed inkább azt a sorsot szánta volna neki, ami Zrínyi Pétert. Frangepánt érte? Hiszen pártütés vádjával fogták el. Tiszta
sor, mí várt volna rá.
.
P. Mihály: (dörmögve) Hát azt már nem. Isten látja lelkemet ...
P. Bernát: (félbeszakítja) Ha tudná kegyelmed, merre bujdosik, hát nyilván föladná a pártütőt.
P. Mihály: (szörnyülködve) De Páter! Hogy gondolhat ilyet?
Hák6czi: (mosolyogva) Hát ha német kegyelmed'?
P. Mihály: Ej. mit? Piarista vagyok ... De mi csak fecsegünk itt, odakint meg,
Isten tudja, mi történik, Fölmegyek a toronyba, szétnézek egy kicsit. (Jobbra el).

Kilencedik jelenet
Hák6czi, p, Bernát
Hák6czi: (Rövid hallgatás után a páterhez lép és vállára teszi a kezét.) Kegyel-

med is olyan nagyon fél a fiatal Rákóczitól ?
p, Bernát: Magyar ember vagyok, nagyságos uram.

Rák6czi: A neve?
P. Bernát: Magyar ember vagyok, nagyságos uram.
Hákóczi: De a többiek? Itt most is, mint Adám diák-korában ... a többség len-

gyel, tót. német.
P. Bernát: Jótállok róluk, nagyságos uram.
Rákóczi: Hogyan jött rá, hogy ki vagyok?
P. Bernát: Megéreztem az első pillanattól. Adámnak nem áÚ a hazugság és ...
nem ruha teszi a fejedelmet.
Rák6czi: Tisztában van vele kegyelmed, hogy mílyen veszedelemben forognak
valamennyien? Ha elfognak, a lengyel király kénytelen lesz kiadni a császárnak. Ez beláthatatlan következményekkel járhat a kollégíumra, az egész
rendre, főleg a magyarországi házakra. Jól meggondolták?
P. Bernát: Magyárok vagyunk, nagyságos uram.
Rák6czi: Köszönöm, páter.
Lassan sötétedni. kezd.

(A kályhához megy és leül a padra, Maga elé.) Kőszönöm páter... Nem
is tudja, mit adott nekem. Ez a nap... ez a podolini este... mintha vízválasztó volna az életemben ... Persze ... nem most kezdődött. Már az elfogatás. .. a börtön. Éppen' elég időm volt elmélkedni. De tudja Isten, még
ott sem láttam igazi valójában a dolgot... az életemet... a hivatásomat.
Túlságosan sokáig voltam távol a hazánktól ... Túlságosan megtanultam a
gondtalan nagyúréletet. Istenem, mindenem megvolt. amit test és lélek
kivánhat. Ami hiányzott, most látom csak, mi mínden: hiányzott! - azt
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észre se vettem, nem éreztem híját, Éltem. Boldogan és könnyen. Akkor
jött Miklós... Bercsényi. Az ő zsarátnok szavaira kezdtem el gondolkozni . " Kezdtem megsejtení, hogy a név, a vér, a vagyon, a tehetség kötelez. Felelősség ezt a szót nem ismertem' "addig, erre ő tanított meg.
De. .. nem voltam igazán jó tanuló. Elkezdtem játszani a gondolattal ...
nemzet, szabadság, felkelés" ősök öröksége. Csak úgy játszottam, vele, mint
a kisgyermek, amikor katonásdit játszik. - Pedig tűzzel játszottam, megégetett, míelőtt ráébredtem volna, mí az, amit elíndítottam. Longueval elárult, elfogtak.. El tudja gondolni, mit éreztem, mikor rám törtek, ... éjjel, a fiatal feleségem betegágya mellett! Aztán elhurcoltak. Bezártak ..•
abba a szobába, ahonnan nagyatyámat vérpadra hurcolták. Akkor ébredtem
rá, hogy komoly dolog ez, ami történik velem és ami vár reám... ami rám
várna. .. amit tennem kellene. Elmélkedtem. Páter Sagel, a bécsújhelyi
jezsuita rektor bejárt hozzám. A feleségemmel is leveleztem. (Elmosolyodik.) Tudja, hogyan? A kutyám nyakörve alatt csempészték ki-be a leveleket. De még akkor is olyan volt nekem az egész, mintha csak álmodnám.
Nem tudtam elhinni, hogy megölhetnek. hiszen nem éreztem magam bű
nösnek. Amit tettem, csak úgy félig tettem, magam sem vettem egészen
komolyan. Lehetetlert, hogy az Úristen halállal büntessen érte ... Aztán a
kihallgatások során rájöttem, hogy mégis komoly a dolog. Rájöttem, hogy
a császár nem fog' habozni kívégeztetni. Egy világ omlott össze bennem.
De akleor már nem értem rá gondolkozni, Gyorsan jöttek a dolgok egymásután. Mintha minden jó ember összefogott volna a megszabadításomra.
Az az áldott asszony, a feleségem, mindenhová elért a szeretetével. A jezsuiták megsegítettek. egy ismeretlen ember, akinek senkije se voltam,
Lehmannt! kapitány, föláldozta magát értem. Adám velem jött, kockára
tette értem fiatal életét. Azután jött a menekülés, vad, lázas iram, zivataros éjszakák, a Fertő íngoványai, a szélvészes Duna, rettegés, búikálás,
már-már kétségbeesés, és most itt vagyok, a meleg tűz mellett, jó barátok közt.
P. Bernát: Itthon van nagyságod.
Rákóczi: Igen, éppen ez a nagy dolog benne, hogy itthon vagyok és hogy ezt
érzem. Tudja, mit jelent ez nekem, Páter? Az otthont, a hazát, Magyarországot. Akik eddig segítettek, az enyéim voltak. A családom, a barátaim, a lelkiatyáim. De itt most, úgy érzem, hogy ebben a félreeső fészekben, ebben a legutolsó magyar végvárban. az otthon, a szülőföld, a magyarság terjeszti fölém védő karját, önti belém szíve melegét. Milyen különös, hogy ezt itt érzem' először, a lengyel herceg zálogos földjén, idegen
nevű atyák közt.
P. Bernát: Magyar piaristák közt, nagyságos uram.
Rákóczi: Köszönörn, páter, újra és újra köszönöm. Páter, én ebben az órában,
most érzem át igazán, hogy 'ki vagyok és mit kell tennem. Most, ha az Isten elsegít oda, ahová indultam, most már tudom, hogy mit kell tennem.
P. Bernát: Az Isten oda fogja segíteni és vissza is fogja hozni, annyian imádkoznak érte.
Rákáczi: Most már merem remélni a nagyot, a legnagyobbat, hogy megért az
ország, hogy követni fog az ország, az egész ország. Hitfeleim is, meg a
protestánsok is, talán Erdély is, Magyarország is. Mert most már nem részletdolgokról van szó, 'hanem az egész országról, a hazáról és a szabadságróL
P. Bernát: Pro patria et libertate.v Várjuk a zászlót, nagyságos uram.

Tizedik jelenet
Rákóczi, P. Bernát, P. Mihály, utóbb Roskoványi Zsiga és Terebessy Ge,'gő

P. Mihály: (lihegve jön jobbról) Én nem tudom mi van itt, de fölfordult az
egész város. Mindenki megbolondult. Csak úgy nyüzsögnek a fegyveresek
a kollégium körül. De mintha megőrültek volna, rohan mí nd Toporc felé.
Valami szekeret kergetnek,
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Rákóczi: (felugrik) Ohó!
P. Bernát: Nincs veszedelem. Ha elmennek a katonák, az csak jót jelenthet.
P. Mihály: Csak nem a szökött Rákóczi nyomára bukkantak rá? Ez szörnyű
volna!
P. Bernát: Hisszük az Istent, hogy nem.
Roskoványi Zsiga és Terebessy Gergő (10 éves kisfiú) futva jönnek balról
Egyre sötétedik.
Zsiga: Páter, páter, minden rendben van.
P. Bernát: Mi van rendben?
Zsiga: Palkó, Görgey Palkó mindent elintézett a fiúkkal.
P. Mihály: Mit beszélsz te itt összevissza?
Zsiga: Majd Gergő elmondja, Palkó őrá bízta a jelentést.
Gergő:

(P. Bernáthoz) Kérem szépen, tessék megmondani: ez a bácsi a strázsamester?
P. Bernát: Ez, fiam. Mi dolgod vele?
Gergő: (Rákóczi elé lép, összevágja a bokáját és
katonásan tiszteleg) Vitéz
strázsamester úrnak alássan jelentem, hogy minden rendben van, tessék
lefeküdni aludni. Azt üzeni Görgey Pál, a mi kapitányunk.
P. Mihály: De most már igazán szeretném tudni, hogy mi történik itt?
Rákóczi: Jól van, kisfiam. De ez a te .üzeneted nyilván nem nekem szól, hanem
a kapitány úrnak.
,
Gergő: Palkó azt parancsolta, hogy a strázsamester úrnak jelentsem, a kapitány
úrnak majd meg tetszik mondani.
Zsiga: Görgey Palkó elbolondította a katonákat. Látta, hogy itt leselkednek,
gondolta, tenni kell valamit, nehogy baja essék Adámnak, vagy (meghajlik
Rákóczi felé) a strázsamester úrnak. Ö a kapitány, az ő parancsa szentírás. Szereztek egy szekeret, két katonaköpenyeget. süveget, két gyerek felült a kocsira, magára vette a köpenyeget, süveget. Kudrán Jani megsúgta
a kocsmában a katonáknak, hogy két dragönyost látott szekéren kimenni a
faluból. Hát arra az egész katonaság mínd utánuk zúdult. Most kergetik
őket.

(nevetve) Kergethetík l
P. Mihály: Jaj, Istenem, ha utolérik őket.
Gergő: Azokat ugyan utol nem érik. Görgey lovak. Toporcig meg sem állnak.
Zsiga: ott meg már elérhetik őket. Az csak nem bűn, hogy Palkó hazament a
beteg édesanyjához, s hogy magával vitte a tiszttartójuk fiát, meg hogy
az úton katonásdit játszanak. Hát azért gyerekek!
P. Bernát: Hát ezt jól csináltátok.
Rákóczi: Ez a Görgey fiú valóságos hadvezér!
,
P.. Bernát: Mire Toporcról visszavergődik a katonaság, világos nappal Ieszt Addigra kegyelmetek régen túl lesznek árkon-bokron. Kora reggel a mi szekerünk elviszi kegyelmeteket Gnézdáíg, onnan majd ád fogatot a gnézdai
pap.
Rákóczi: Indulás előtt még misét is hallgathatunk, ugye?
P. Bernát: Isten nevében.
Rákóczi: Ha az Isten is úgy akarja, erre a napra örök misét alapítok a podolini piaristáknál.
P. Bemát: Úgy legyen. Hanem most aztán igazán megnyugodhatunk míndnyájan.
P. Mihály: Itt az ideje, hogy kitegyünk magunkért és valami rendes vacsorát
kerítsünk ennek a két éhes katonának.
P. Bernát: Jöjjön Mihály atya, nézzen le a konyhába. Én majd a pince után
látok. Te meg, carissimus, iparkodj az oratóriumba, aligha el nem kezdődött már az esti oráció. Mit csinál nélküled a kórus!' (Rákóczihoz) A
legjobb hangú noviciusunk.
Gergő:
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Rákóczi: Hát ha olyan jó hangú a kis tisztelendő úr, akkor megkérném szépen

a főtisztelendő pátereket. hadd maradjon még itt egy kicsit velem, hadd
énekeljen egy kicsit nekem. Olyan nagyon tele van a szívem.
P. Bernát:' Ahogj' parancsolja kegyelmed. Gyerünk. (Gergőhöz) No gyere te is,
te nagy legény, már régóta az édesanyádnál volna a helyed.
Gergő: Kérem szépen, hadd maradjak itt én is. Énekelni én is tudok.
Rákóczi: Gyere, gyere, te kis futár.
P. Bernát: Hát nem bánom, majd aztán hazaviszlek. Gyerünk, Páter. (P. Bernát
és P. Mihály el balra.)
Közben majdnem besötgtedett, csak a nyitott kályha világít.
Zsiga: Elmegyek, hozok valami világosságot.
Rákóczi: Csak maradj, jó lesz így is. Világít a tűz. így jobban lehet énekelni.

(Leül a kályha melletti padra, Gergőt térdére ülteti, Zsiga mellette áll.)
Hát mít tudtok énekelni?
Gergő: Sokat tudunk.
Zsiga: Tessék parancsolni.
Rákóczi: Hát azt a legszebbet tudjátok-e, hogy "Győzhetetlen én kőszálom"?
Gergő: Tudjuk' bizony.
Rákóczi: Hát azt énekeljük. Még az édesanyámtól tanultam. akit nem láttam
már tíz esztendeje... az Isten tudja, él-e még. Ha ezt énekelem, mintha
itt volna mellettem. (Belekezd az énekbe, a másodlk sortól előbb bátortalanul, utóbb egész lélekkel vele énekel a két fiú is,)
Győzhetetlen
Védelmezőm

én

és

kőszálom,
kővárom

A keresztfán drága áron,
Oltalmamat tőled várom.

Reád bíztam ez ügyemet,
Én Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet,
Szegény árva bús fejemet.

(Függöny)
Jegyzetek: 1. szintaxista = az egykori gimnázium III. oszt. tanurója.
2. ínrtmísta
elsős gimnazista. 3. A hivő embert a tudomány ékesfti, az erény- pedig megkoronázza. (Dieta salutarta Sanet! Patris Josephi Calasanetít, Regulae novíuorum) - 4. scabelIum eredetileg pad, szék, zsámoly; átvitt értelemben kisebb vizsga, beszámoló. - 5. Zsigmond király ugyanis 1412-ben ezt is elzálogosította a lengyel királynak. - 6. grammatikus
= másodikos gimnazista. 7. Alvarez Emmánuel XVI. századi spanyol jezsuita, nyelvész.
Latin nyelvtanát századókon át használták. - 8. A kizárólag férfiakat llletók himnemúek
legyenek! - 9. Béla = Szepesbéla; az elzálogosított városok egyike. - 10. sztaroszta
belytartó, tartományvezető. - 11. Az idősebb Lehm:mnt1701. decemberében kivégezték. .12. A hazáért és a szabadságért.

Kórhá~i

reggel

az éjszaka körei
lassan kitisztulnak
valahol messze
egy ajtó becsapódik

órámban lüktet
a lassú ketyegés
ilyenkor ér véget
a józanság

halvány fénycsíkokat
nézegetek a falon az ablakon túli táj
az árnyaktól még felismerhetetlen

karikák vonalak emlékek
szétfolyt alakjuk
még egyszer beborít s az alvás árulásra kényszerít.

SIMANDI AGNES
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE
SARLÓS ISTVÁNNAL
A HAZAFIAS NÉPFRONT VI. I<ONqRESSZVSA ELŐTT
Egy régebbi nyilatkozatában. a szövetségí politika és a népfront-mozgalom
szólva, Sarlós István, a Hazafias Népfront főtitkára azt hangsúlyozta, hogya társadalmi fejlődés, a szocializmus építésének hazaí:' tapasztalatai, valamint a közös célokat vállaló nemzeti egység erősödése folytán felszámolódtak a társadalmat megosztó, alapvető nézetkülönbségek. Abban ma már
az állampolgárok többsége egyetért, hogy szocializmust akar, jobbat akar, mínt
azt a tegnap vagy tegnapelőtt tükrözte, a napjainkra kialakult gyakorlatot kívánja folytatni és érvényre juttatni a jövő valamennyi aspektusában. A hivő
embe: is természetszerűleg-irészt vesz az országos gondok megoldásában, az azonos erdekeket szolgáló munkában, hiszen a létrehozott anyagi és szellemi javakból ő éppúgy részesedik, az egyén és a közösség boldogulása őt éppúgy foglalkoztatja, a kollektíva aktív tagjaként mind teljesebbé váló, harmonikus személyiség kialakítása számára is éppoly fontos, mint azon munkatársaí, kollégái, partnereí számára, akik más világnézetűek.
Amik megmaradtak az ellentétekből, azok legkevésbé sem a szocializmus
vállalásának dilemmájából adódnak, hanem elvi, ideológiai differenciákból, amelyek marxisták és keresztények, hivők és nern-hívők közt voltaképpen lényegi, de nem döntő választóvonalat képeznek. Ez azonban - mint napjaink
példái mutatíák - egyáltalán nem zavarja azt a párbeszédet, amit elsősorban
a cselekvésben való egyetértés, a konkrét helyzetek elemző feltárása táplál,· a világnézeti széthúzás szándéka nélkü!.
A Hazafias Népfront VI. kongresszusa olyan időszakban ü! össze, amikor
megszaporodó gazdasági teendőink, országépítő feladataink végzéséhez a népinemzeti összefogás eddiginél hathatósabb erejére van szükség, amely magában
. hordozza a nehézségeken való túljutás. a sikerek lehetőségét.További előrehala
dásunk záloga tehát a nemzeti egység szorosabbra fűzése, a szocialista demokrácia kiterjedtebb érvényesítése és a felelősséggel folytatott párbeszéd elmélyítése
a különböző világnézetű emberek közt. Sarlós István erről - már említett nyilatkozatában - a következőket mondotta: "Ha a szocialista tudat nagy fejlődését
mi.nden kérdésben adottnak veszik, s nem számolnak tényleges nézetbeli különbségekkel. és gépiesen értelmezik a társadalom egységét, akkor megesik. hogy inkább csak monológok folynak viták helyett. Pedig a közéletünket. társadalmunkat érintő minden fontos kérdésben eszmecserére van szükség, a nézetek szembesítésére és meggyőzésre. Az ilyen jellegű eszmecserékhez megvan a szükséges
légkör."
,
.
A dialógus az élet követelménye, megfelel a társadalom haladási irányának
és egyetemes szempontjaínak. A rendszeres és őszinte konzultációk közös dolgainkról nemcsak a tapasztalatok, a gondolatok kölcsönös megismerésének a forrásai. hanem a nagykorú állampolgár felelős, elkötelezett magatartásának, a véleményt formáló ember tiszteletének újabb jelei is.
időszerű kérdéseiről

n:öZÉRDEIi ÉS EGYETEMESSÉG
Miben látja a Hazafias Népfront
VI. kongres.szusának jelentőségét az ország, társadalmunk .életében?

Bizonyára

megérti,

hogy

innen

belülről, vezető tisztségviselőként nehéz erről beszélnem. Talán túl termé-

szetesnek is hat a kívülálló szemében,
ha én mondom azt, hogy nagy [elentő-

ségűnek tartom, fontosnak érzem ezt a
kongresszust mind a Népfront, mind az
egész társadalom szempontjából. De azt hiszem - a tőlern független tények ugyanezt bizonyítják. Az ország
politikai intézményrendszerébe szervesen beilleszkedő népfront-mozaalomnak
több, mint 4000 bizottsága működik. A
népfront-bizottsági tagok száma míntegy 120.000. A választott testületek tevékenységét csaknem' 5000 munkabí-
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zottság egészíti ki. A népfront-rnozgalom munkáját segíti 15.656 lakó- és
utcabizottság is. Csupán ezek a szervezeti keretek közel félmillió állampolgár számára nyújtanak lehetőséget a
közéletbe való bekapcsolódásra. Elképzelheti, hogy akkor a kongresszust elő
készítő gyűléseinken, ahol megvitatták
a népfront ' eddigi tevékenységet és újraválasztották a Hazafias Népfront helyi bízottságaít, mílyen mértékű volt a
részvétel. 30.000 ember fejtette ki véleményét 450.000' állampolgár előtt ennyien. fértek be, de nem kevesen
szorultak ki a helyiségekből! -, osztotta meg velünk gondjait, ajánlotta
föl segítségét helyi kérdések rendezéséhez és egyúttal hangot adott országos
ügyeket érintő észrevételeinek is.
Az esetek többségében főként településfejlesztési gondok, a növekedés igényei - hűtőház, óvoda, új boltok létesítése, vízellátás, csatornahálózat és
utak építése stb. - vetődtek fel, míndaz, ami az embereket saját, személyes életükben is leginkább érdekli, de
kihatással van a közösség egészére is.
Mi ezt míndenütt a bizalom megnvflvánulásának, a jó közérzet fokmérőjé
nek tekintettük. Az emberek általában
akkor merneknyíltan beszélni egyéni
töprengéseíkről, egyesek szemében talán magánügynek túnőpanaszokat szóvá tenni, ha a politikai légkörrel elégedettek, egyetértenek altalános társadalmi cél iainklcal. Hogy most az ún.
"nagypolitikával" kev-esebbet toalalkoztak és inkább a lokális baiok-ügvek
kerültek előtérbe, arra is figyelmeztet,
hogy a helyi vezetőknek ezután még
jobban számot kell vetni a lakosság
igénveivel. kéréseivel s állandóan vízsgální kell a felmerülő szükségleteket
és kielégítésük módiait.: Sokan ismertették a VI. konzresszusra kidolgozott
témáinkhoz fűződő gondolataikat. számos hasznosítható megjegyzést, javas..
latot tettek.
A kongresszus elé visszük azokat a
tapasztalatainkat, amelyeket ezeken az
előkészítő gyűlései nken szereztünk, azokat a benyomásainkat és jelentéseinket; amelyek a résztvevők hangulatát.
egészséges törekvéseit tükrözik és teendőinkkel kapcsolatos nézeteiket kifejezik. Természetesen soros feladatainkról, az elkövetkező évekre szóló tennivalóinkról sem feledkezünk meg. A
Hazafias Népfront öt témát bocsájtott
vitára a kongresszus előtt. Az ezekkel
kapcsolatos hozzászólásokat, észrevételeket, kritíkákat feldolgoztuk és az
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egyes témák anyagának végső formába öntésénél figyelembe vesszük, illetve velük a tervezetet kiegészítjük. "A
Hazafias Népfront közjogi tevékenysége" a mozgalom feladatait határozza
meg az országgyűlés, a kormány és a
tanácsok munkájában, a "Gazdaságunk
erősítésével a nép jólétéért" a gazdaságpolitikában és gazdaságirányításban
adható segítségünket méri föl, a népfront művelődéspolitikai munkásságát
tárgyaló a társadalom műveltségí szintjének, általános kultúrá] ának emeléséért folytatott erőfeszítéseinket rögzíti,
egy következő a népfront szerepét körvonalazza a szocialista demokrácia fejlesztésében és külön vitaanyagót szenteltünk a szocialista nemzeti egység
teljes kibontakoztatásárói szóló témának is. Ezek a témák a kongresszus
napirendjén is szerepelní fognak; ott
ismét alkalom nyílik arra, hogy ki-ki
álláspontját kifejtse felszólalásában és
javaslatokat nyújtson be egy-egy kérdéskörrel kapcsolatban.
- A vitára bocsájtott témák alapján
vá1'ható-e, hogy a mozgalom megbízást
kap új funkci61c viselésére, illetve tovább bővül a mozgalom működési területe, szé.lesedik tevékenységi bázisa?

- Az elmondottakból az következik,
hogy fokozódnía kell a népfront társadalmi, politikai szerepének az ország
életében. Azon vagyunk, hogy a népfront tevékenysége minden területen
mélyüljön, elsősorban meglévő funkcióit lássa el közmegelégedésre s ne kreáljunk újakat addig, amíg egyrészt az
eddigiekkel nem boldogultunk a magunk mércéje szerint, másrészt pedig
nem élvezzük a lakosság még szélesebb tömegeinek aktív támogatását.
Mindenképpen helytelenítjük azt a
még kísértő nézetet, hogy a nénfront
funkciója kimerül az országgyűlési és
tanácsi választások lebonyolításában.
Nem. A népfront dolgát mí nagyon
komolyan vesszük, hiszen ha jól funkcionál, az egész magyar nép, a társadalom minden osztályának és rétegének hangját tolmácsolta.
Ez persze korántsem jelenti azt, hogy
a népfront valamiféle "párt-szerepet"
vindiká1na magának. Mi a Magyar Szocialista Munkáspárt politikájának szerves részét képező szövetségi politikát
akarjuk mind következetesebben érvényesíteni a gyakorlatban, a nem marxista vagy vallásos állampolgárt is
megnyerve az egyenrangúak és -jogúak
közös cselekvésének. Abból indulunk ki,

hogy az eltérő felfogás nem szembenállás: "aki nincs ellenünk, az velünk
van"; a vallásosság megfér a társadalom összességét mozgósító céljainkkal,
az emberi boldogulast .szolgáló munkánkkal, sőt, bizonyos általános emberi, humanizáló vonásai becsületesség, áldozatkészség, segítségnyújtás stb.
a vallásos 'embereket még jobban
aktivizálhatják. Nem keressük a politikai összeütközést a más meggyőződé
sen levőkkel. szorosabbra akarjuk fűz
ni a kapcsolatokat állampolgár és állampolgár között, a közös otthon-teremtésre hívunk mindenkit, akinek fontos a hazája, a népe sorsa, az országának és családjának jövője. Senkinek
sem míndegy, mit hagy örökül fiainak
és lányainak, hogyan fognak élni gyermekei a fejlett szocialista társadalomban.
Ezért szeretnénk - maradjunk egyelőre kongresszusi témáinknál -, hogy
fő programunkból, a fejlett szocialista
társadalom építésének történelmi fel adatából a népfront a jövőben még nagyobb részt vállaljon, hogy a szecialista demokrácia kiszélesítéséért szorgalmazza a tömegeknek a közélet irányí- .
tásába való bekapcsolódását, hogy a
szocíalísta közfelfogás terjedése természetessé, az emberek elsődleges kötelességévé tegye a jó munkát, a példaadó magatartást és a hasznos közéleti
cselekvést. Azt szeretnénk, hogy a népfront míndenütt nívósan szolgálja a
magas fokú művelődést és testkultúrát, járuljon hozzá továbbra is az általa elindított, írnmár két országos kiterjedésű mozgalom az Olvasó Népért és a Honismereti mozgalom - fejlesztéséhez. élessze az igazi hazafiság, a
magyarság-tudat szellemét és a világban-emberiségben gondolkodást.
-. Véleménye szerint megfelelő-e a
kapcsolat a kormányzat és a népfrontmozqalott: között? Nem volna-e idősze
rű újabb fórumokat, kereteket biztositani ahhoz, hogy a népfront nagyobb
hatósugárban dolgozha.~son, még kiterjedtebben érvényesitse egyfelől a mozgalom programjának célkitűzéseit, másfelől az emberek véleményit, beleszólását a közügyekbe?

- A kapcsolat jó, de ez nem jelenti
azt, hogy nincs rajta javítani való.
Nem is akarunk a tökéletesség pózában tetszelegni. Ahol munka, felelős
ség, ügyintézés van, csak ott akadnak
hibák is; ahol cselekednek, ott bukkanhatunk mulasztásokra is. Ami a kor-

mányzat és a népfront kapcsolattartásában hibaként vagy hiányosságként
róható fel, azt mind magunkra vezetjük vissza. Nem vagyunk eléggé kezdeményezőek, nem vagyunk eléggé igényesek magunkkal szemben, néha roszszak a reflexeink egy-egy probléma
láttán vagy éppenséggel megkésnek a
reakcióink, amikor pedig határozott állásfoglalásra volna szükség.
Néhány tároával leülönösen jó együttes munkát valósítottunk meg eddíg:
az oktatás- és művelődésüggyel, laz
ígazságügy-, a mezőgazdaságí és élelmezésügyi valamint az építésügyi és
városfejlesztési minisztériummal folytatott párbeszédeink pozitív eredményeket hoztak, sokoldalúan igazolták a közös
tevékenység társadalmi hasznát.
Közreműködtünk a környezetvédelmi és
környezetfejlesztési törvény, az ifjúságvédelmi törvény, a családjogi szabályok megalkotásában, a tanácstörvény
előkészítésében, mint ahogy részt vettünk a parlament valamelyik következő ülésén napirendre kerülő közműve
Iődési törvény megszövegezésében is. De
lehetőségeinkhez mérten segítettük az
idén kezdődött ötödik ötéves terv kidolgozását is, már az előkészítés szakaszában (1974-75), amikor javaslatokat gyűj
töttünk a terv szempontj aihoz, ankétok
során találkoztunk egy-egy megye lakosságának képviselőivel, hogy megbeszéljük a terv koncepcióját és a helyi
feladatokat. Ebben az évben falugyűlé
seket tartottunk, amelyeken a falvak
fejlesztési elképzeléseit tárgyaltuk meg
a megyei tervek tükrében.
Úgy látjuk azonban, hogy a jövőben
a népfront központi testületének szélesebb körben kell majd együttműköd
nie a központi állami szervekkel, jobban bele kell folynia a kormányzati
munkába, hogy az állampolgárok észrevételeit, javaslatait időben és közvetlenü! hasznosítani tudják Intézkedéseikben, rendelkezéseikben. E téren is előbbre kell lépnünk. Az elkövetkezendő
években a népfront nemcsak támogatni
vagy tanácsolni akar, hanem maga is
kezdeményezni fog. Teremtődhet olyan
szituáció, hogy megbízzuk a bizottságaínkat, dolgozzák ki egy-egy javaslatunkat a kormánynak. Ezután is törekedni -fogunk arra, hogy a társadalom,
az élet igényeinek megfelelően, a népfront országos szervei felvessék a
kormányzatnak új jogszabályok megál. kotásának szükségességét és hogy ezek
a jogszabályok mielőbb szabad utat
kapjanak a törvényhozásban.
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Ami az újabb fórumokat, rnozgalrní
kereteket illeti, én nem látom értelmét
annak, hogy szaporítsuk a számukat.
Egyébként is aa a tapasztalatunk, hogy
főleg gazdaságirányítási rendszerünkben.
de még a népfront tevékenységében is,
néha túltengenek az adat- és jelentéskérések. az időrabló ülésesdík, bizottságosdík - nekünk a meglevő kereteket
kell nagyobb és értékesebb tartalommal
megtölteni. Úgyis lappang egy veszély:
az emberek előtt esetenként tornyosuló
stációk és lépcsőfokok száma, amely a
helyi szervek és a központi vezetés, va-_
lamint a lakosság és a tanácsok hivatali
apparátusa között fennáll s amely óhatatlanul feszültségbe torkollhat. Most ha
még mi is gyarapítjuk a fórumok, bizottságok és szervek számát, félő, hogy
éppen az mosódna el, amiért vagyunk:
az emberek szolgálata, éppen az veszne
el, ami nekünk a legfontosabb: az emberek nyíltsága, bizalma, kritikus felelőssége.

Fórumaink, amelyek őszinte társadalmi eszmecserét biztosítanak, ahol az
állampolgárok kifejtik véleményüket,
jelenségeket bírálnak, találkoznak a politikai, gazdasági és kulturális élet vezetőivel . mindenki előtt nyitva állnak. Nemcsak informálnak és mozgósítanak, hanem megpróbálják felszínre
hozni a közösségi és egyéni érdek ütközésének okait, a fejlődést gátló akadályokat és alkalmat nyújtani az ellentmondások feloldására, az új elképzelések megvalósítására. A Hazafias Népfront szervei 2600 ilyen fórumot mű
ködtetnek. Ezeket a fórumokat fel akarjuk használni arra, hogy alakosság
gyakrabban és jobban éljen demokratikus jogaival : ne csak utólag ismerje
meg a rendeleteket, az országos döntéseket, a területfejlesztés programját, hanem alkalma legyen véleményt nyilvánítani már az előkészítő szakaszban . is,
tehát hogy tartalmukkal. céljaikkal és
várható következményeikkel számolva,
kiegészítse vagy módosíthassa a tervezett intézkedést. A társadalmi viták tapasztalatait a megvei népfront-bizottságok, ílletve a Hazafias Népfront -Országos Titkársága juttatja majd el az érdekelt állami szervekhez.
AZ EMBER DEMOKRACIAJA
- Sokat beszélünk manapság a szocialista demokráciáról, főként ennek
legfontosabb formájáról az üzemi, munkahelyi demokráciáról. Hogyan látja Ön
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a közösség és az egyén szerepéi, a kettő
kölcsönhatását? Milyen távlati nyilnak a szocialista demokrácia további
fejlesztésének?

- A szocialista demokrácia legfőbb
célja, hogy mind szélesebb rétegek vegyenek részt a hatalom gyakorlásában,
a köz ügyeinek intézésében, a döntések
meghozatalában
és
végrehajtásában.
Megvalósulásí folyamatában a domináns
az ember, mert az emberért létezik a
társadalom. a törvény, egész intézményrendszerünk. Az üzem, a munkahely
csak egyik területe a szocialista demokráciának, s hogy mostanában éppen ennek fontosságát hangsúlyozzuk. azzal
magyarázható, hogy munkánk tengelyében a termelékenység növelésének, a
dolgozók fokozott érdekeltségének kérdése, valamint a termelési folyamatok
korszerűsítése és az egészséges munkahelyi légkör fejlesztése áll. Hogy ez
létrejöjjön, elengedhetetlen a vezetők és a beosztott dolgozók közti állandó és demokratikus szellemű viszony
ápolása, a jogok és kötelességek ismerete és gyakorlása. A szocíalísta demokráciában élni és vele élni -- tulajdonképpen közérdek. Sajnálatos, hogy mégis
találkozunk olyan vezetői magatartással.
amely a demokrácíát sérti, az állampolgárok önérzetét rombolja. Sokan megfeledkeznek arról, hogy pozíciójukat a
néptől kapták, nem csupán saját érdemüknek köszönhető, hogy kiemeit posztot töltenek be, hanem mindenekelőtt
annak a közösségnek, amely vezető pozícióba helyezte és munkájával támogatja őt. Vannak. akik csak saját felelősségükre, vezetői hitelükre hivatkoznak és nem bíznak még közvetlen munkatársaíkban sem. Ezzel nem megyünk
előre. A munkahelyi, illetve üzemi demokrácia egyik jelentős lehetősége a közérdekű ügyekbe· való beleszólásnak. az
ember- és tudatformálásnak, hiszen itt
az emberek éppen közös tevékenységlikból és anyagi érdekeltségükből kifolyólag egymásra utaltak, a vezetők és a
beosztottak kölcsönös felelőssége a meghatározó. A helyesen alkalmazott demokratikus vezetés sokat nyer azzal, ha figyelembe "eszi a rendszeresen és jól informált, a termelés napi gyakorlatát végző, gyakran szinte mérnöki készséggel
rendelkező' munkások véleményét.
A szecialista államszervezet és a szocialista demokrácia együttes fejlesztésének követelménypárjából következik,
hogy demokrácia és szakszerűség. demokrácia és törvényesség, demokrácia

és fegyelem, demokrácia és felelősség
kal, véleményeikkel jól informálják a
összetartozó fogalmak, egymással kölnagy közösséget és minden tekintetben
csönhatásban érvényesülhetnek. Minszolídárisak vele. Nekünk az a határodenkitől elvárjuk, hogy igazodjék áltazott álláspontunk, hogy mindenkit meg
lános társadalmi céljainkhoz. és meg
kell hallgatni. Senkit sem lehet elutasínem alkuvó módon járuljon hozzá entani sehonnan, sem hivatalból, sem mínisztériumból, sem üzemből, sem a tanek a demokráciának napról napra törnácsból, sem a népfrontből anélkül,
ténő fejlesztéséhez. Mert ne feledjük,
hogy panaszát, sérelmét vagy javaslatát
hogy a szocialista demokráciához nem
ne hallgatták volna meg, ne foglalkezelég a jó politikai légkör, a jó társadalmi közérzet. a személyí feltételek
tak volna komolyan és segítő szándékkal a bejelentésével. Nagyon fontos,
sem
elhanyagolhatók.
Gyakorlásához
alaposan felkészült, művelt, széles látóhogy az állampolgár, ahol csak tudja,
kitejthesse nézeteit, ismertesse gondokörű,
társadalmilag érett emberekre
van szükség, akik az állam ügyeit,
latait akár országos, akár helyi kérdétennivalóit nem kívülről szemlélík,
seket érint általuk, mert ha azt tapasztalja, a közösség figyel rá, ő is jobban
hanem
belülről
látják,
azonosulni
fog figyelni a közösségre.
tudnak
alapvető
vonatkozásaival.
Olyan emberekre van szükség, akik
Ön az előbb a munkahelyi demokráegységben értik és érzik a nagy
cíáról kérdezett, de hadd egészítsem ki
közösség és a személyes érdek összea mondottakat azzal, hogy: -bármilyen
függéseit, közösség és egyén szerepét
fontosnak tartjuk is - nem tudjuk eltársadalmi életünkben. A harmónia kíaképzelni az élet többi területén érvényelakitására és erősödésére törekednek
sülő demokrácia nélkül. Az üzem, a hiszemélyes létük és az ország létének
vatal nincs elszigetelve, nem különálló
fel virágoztatásában.
. hely a társadalomban, áttolyík rajta a
Az erős, művelt, önmaguk értékeit kivalóság összes feszültségével, gondiával
bontakoztató, teljességre törekvő egyéegyütt. Hiszen az ember reggelente .maniségek a közösséget is erősítik, szolgálgával viszi oda a lakóhelyén, a családják, és viszont - a közösség is erősíti
jában, a politikában, a szórakozásai közaz egyént, képességeinek mind teljesebb
ben tapasztaltakat. az élet más területeikibontakoztatásához segíti hozzá. Csak
ről szerzett élményeit, s nem kétséges,
hiteles egyéniségek. akiknek önálló ítéhogy ezek befolyással bírnak munká-'
letük, véleményük, átgondolt életük van,
jára,' teljesítményére, hangulatára. a köképesek úgy dolgozni saját j övőj ükért,
zösségbe való beilleszkedésére. Az élet
hogy közben a társadalom jövőjéért is
minden sziérálában, a társas együttlét
megtegyék a magukét. Az elszürkülésre,
minden eseményében, az emberi érintbetokosodásra
hajlamos
egyéniségek
kezés minden lehetséges formájában érelőbb-utóbb visszahúzó erőként hatnak,
vényesülnie kell a szocialista demokrámert nem tudnak lépést tartani a valóciának: az embert míndenütt egyenransággal, a fejlődés menetével. Éppen
gú félként, partnerként kell fogadni,
ezért erősíteni akarjuk az összhangot a
nem szabad lekezelni, nem szabad elkülönböző társadalmi rétegek és az őket
hárítani, fölénnyel, hatalmi tudatban
alkotó sok millió egyéniség között,
torkára forrasmani a S1Zót vagy meghogy az egyesek ereje a közösségben
alázní, Az embert' míndenütt tisztelni
felfokozódjék, s hogy mai terveink
kell, ki kell állni érte vágy rriellette. Ez
.egyén és közösség nem gyengülő összea mi szocíalísta demokráciánk alapfogásában holnapi valósággá váljanak.
igazsága.
'
Az orvos és beteg kapcsolata csak akMivel az emberek életük jelentős rékor lehet mindkét fél számára hasznos,
szét lakóhelyükön, családjuk körében
ha a beteg is segíti az orvos munkáját.
töltik, nagyon fontosnak érezzük, hogy
Gyógyulás csak a beteg aktív közremű
a szocialista demokratizmus közvetlen
közelükben. szinte intim viszonyban veködésével lehetséges, a beteg ellenére
aligha. Ha most a hasonlatot témánkra
lük megrnutatkozzon. Mondhatni, itt van
alkalmazzuk: bajok orvoslása, hibák kia demokrácia alapszelete, az a legkisebb
sejt, amely a demokrácia teljességét
javítása akkor lehet teljes értékű, ha
egy kis részletben képviseli. Lakőhelyi
az egyén a közösséget jó diagnózishoz
demokrácián mi az állampolgároknak
juttatja. A társadalom csak úgy tud
azt a közéleti aktívítását értjük, amit
megküzdeni a rendszeresen S0rrq kerülő
új feladatokkal és a nehézségekkel. kölakóterületükön fejtenek ki. Ennek elzös problérnáínkkal, ha a társadalmat
sődleges formái a lakógyűlések. a falualkotó egyének megfontolt [avaslataíkgyűlések, illetve a ~ tanácstagok beszá-
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molói és a népfront-bizottságok által
szervezett fórumok. Közvetett szervezeti formái a lakóbizottságok, a helyi
tanácsok és a népfront-bizottságok, valamint ezek ülései, tanácskozásai. A lakóhelyi demokrácia azért is fontos tényező, mert a lakóhelyi környezet kérdései az embereket szinte tapinthatóan,
kézzelfoghatóan érintik és teszik érdekeltté az életmódjukkal összefüggő témakörökben. Törekvésünk, hogy elérjük:
a lakosságót érintő kérdésekről még a
döntés előtt kérjék ki véleményüket.
Tudniillik, ha az emberek beleszólhatnak lakóhelyük ügyeibe és állásfoglalásuk számukra kedvezően befolyásolja
környezetük fejlődését, ez mozgósítja
őket a közügyek intézésére is.
A népfront-bizottságoknak nagy szerepe van a helyi közösségak kialakításában és a' jó közérzet megteremtésében, abban, hogy az állampolgárok és
az ott működő szervek az országos feladatok végzése mellett együttműködje
nek a lakóhelyi életfeltételek - a kommunális intézmények, a helyi ellátás és
szolgáltatás fejlesztése stb. - szebbé és
jobbá tételéért.
A VILAGNf:ZET NEM SZÉGYEN •.•
- Egyre kevésbé van példa rá, de Utott még előfordul, hogya hivő ember
közéleti
szereplésétől
idegenkednek,
egyik-másik helyen nem fogadjál~ szíve~e;n közügyeket érintő észrevételeit.

- Valóban, ma már egyértelmű kivételnek számít ez a magatartás. Annyira
. kivétel, hogy nem is volna értelme beszélni róla, ha nem tapasztalnánk mi is
néhol azt, hogy egyes helyi vezetők
általában idegenkednek az emberek vélemény-nyilvánításától.
Tehát
nem
azért, mert ez vagy ai az állampolgár
vallásos, hanem mert egyébként is rossz
néven veszik a bírálatot, a feltett kérdést. Nem szívesen válaszolnak, pedig
a nyíltság az egyetlen helyes magatartás, az őszinte;' kertelés nélküli beszéd
az egyetlen tisztességes módszer. Csak
aki így s ezzel áll az emberek elé, az
képviseli ma elkötelezetten a mi politikánkat, az vállalja igazán a szocialista
rend realitását.
Minden népfront-bizottság tapasztalata
és az én személyes tapasztalataim is azt
bizonyítják, hogy a vallásos és nem vallásos emberek tudnak és akarnak
együtt élni, dolgozni, alkotni, bár a világnézetük nem azonos, Ez azért lehetséges, mert nincs ellentmondás a val-
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lásos emberek objektív érdekei és a
fejlett szocialista társadalom építése között. Nem az ideológiai, világnézeti, hanem a polítíkaí-, cselekvési egységre
helyezzük a hangsúlyt. A népfront is
számol azzal, hogy az állampolgárok egy
részében élnek vallási igények, ami őket
ugyanakkor nem zavarja abban, hogy
magukénak vallják a Hazafias Népfront
programját.
A Hazafias Népfront nagyra értékeli
az egyházak haladó gondolkodású vezetőinek, papjainak és híveinek azokat
a megnyilatkozásait, amelyek a munkában való helytállásra, a rendezett családi életre, a fejlett szocialista társadalmat építő haza felvirágoztatására, a
népjólét emelésére, az emberiség közös
javainak és kulturális kincseinek védelmére, az egyetemes béke és biztonság megteremtésére. a kulturált együttélésre és az ember belső értékeinek védelmére ösztönöznek.
- Nem t11nik-e hiányosságnak, hogy
a népfront testületeiben az egyházakat
elsősorban papok képviselik és nem kap
képviseletet a világi hivő?

- Fórumaírikon, testületeinkben a papok az egész egyház nevében beszélnek.
Azt nem tartjuk számon, hogy sorainkban ki hivő, ki nem. Ez a népfront
szempontjából majdhogynem közömbös,
ez az emberek magánügye. a lelkiismeretük dolga. Az idén tavasszal újonnan
választott népfront-bizottságokba sem
azért választották be a vallásos embert,
mert vallásos és hogy a bizottságokban
gyülekezetét vagy egyházközségét képviselje, hanem azért, mert munkájával,
emberi tekintélyével. rátermettségével
szűkebb környezetében
kiérdemelte a
lakosság bízalmát. Természetesen az
már rajtuk múlik, hogy munkájukkal
míként tanúsítják, hogy vallásos meggyőződésük egyik pozitív tényezője a
közösség ,egyetemes érdekeinek szolgálata.

Én inkább papok részéről hallottam
olyan panaszt, amely kifogásolta, hogy
a kongresszusainkon mindig a magas
rangú egyházi vezetők kapnak szót, - s
míért nem tesszük lehetövé, hogy az
alsópapság, lelkészek, plébánosok is felszólalhassanak az egyház nevében. Ez
jogos igény, de úgy vélem, nem tévedek, ha azt mondom, ennek leginkább
a helyileg kialakult szituáció az oka:
kevesen jutnak szóhoz, ezért minden
intézmény a legjobban informált vezető
embere révén akarja az álláspontját
kifejteni. De egyébként minden fóru-

munk

nyitva áll minden hozzászóló
kínálja a javaslattételek lehető
ségét papnak és nem papnak egyaránt.
Meg kell mondanom, nagyon sok pap
él is velük, okos meglátásaíkkal, ötleteikkel segítik- a helyi gondok enyhítését, szelgálják az össz-társadalom javát.
Mi várjuk, kérjük ezután is, hogy
mondják el, mit hogyan gondolnak, hol
látnak javítani valót, miben tudnának
segíteni.
A népfront- választott testületeiben a
fizikai munkások aránya 25 százalék, a
nőké 32 százalék. a harminc éven aluli
fiataloké 20 százalék. a papságé fél
százalék. A papok részvétele, összehasonlítva más társadalmi rétegek vagy
csoportok részvételével - mondjuk a
kisiparosokéval vagy az értelmiséggelarányos mind létszámukkal, mind jelen tőségükkel.

előtt,

- Van azonban egy hivő értelmiségi
réteg, amely például ilyen minőségben
utazik külföldre s képviseli hazánkat
nemzetközi f6rumokon.

- Nézze, a világnézet nem szégyen.
Azt vállalni kell. sőt tudni kell vállalni.
Nincs annál nyomasztöbb dolog, mint
amikor valaki eltagadní igyekszik, ki
tudja, milyen okból, a meggyőződését
és fél a nyílt színvallástól. Tudok
olyan esetről, amikor egy felszólaló a
népfront-gyűlésen úgy beszélt, mintha
legalábbis pártfunkcionárius lenne.' Amit
mondott okos, hasznos volt, módosított
is akció-programunkon, s mihelyt leült,
kiderült róla, hogy ő a helybéli plébános. Mi senkitől sem kívánjuk, hogy
adja fől világnézetét. Mindenki legyen
hű a világnézetéhez és világnézetének
sajátos jegyei szerint vállalja közös
társadalmunkat, közös céljainkat. Ne
akarjon a nem kommunista kommunistának látszani, mert ezzel a vallásos tömegeket félrevezeti, mondanivalójának
hitelét gyöngíti. Mindenki úgy építse a
szocializmust, ahogy belső erejéből, világnézetének késztetéséből képes rá, ezzel növeli potenciálisan is a népi-nemzeti egységet, közös táborunkat, amely
a szocializmus zászlaja alá gyülekezett.
Az egyenes, jellemes magatartás többet segit közös dolgainkban, mint az az
ember. aki hitét véka alá rejti, s bizonytalanul téblábol világnézetek közt,
Ha a vallásos ember emberi értéke
csökkenne valaki szemében világnézete
miatt, akkor nem a vallásos embert kell
meggyőzni magatartása helytelenségéről.
hanem azt, aki csökkent értékűnek tartja őt. Aki megtalálta helyét társadal-

munkban, erős az elkötelezettsége mind
hazája, mind egyháza iránt, az világosan tudja, hogyan kell cselekednie, élnie,
szólnia, Zsebők Zoltán professzort, a
nemzetközi hírű tudóst, az egyik protestáns egyházkerület világi
elnökét
én akár a rádióban hallom, akár a népfront egyik tanácskozásán, akár baráti
beszélgetésen, a világnézete óhatatlanul
kiderül. Ha teszem azt Pilinszky verseit,
Rónay György prózáját olvasom, nem
lesz kétséges előttem, mi a meggyőző
désük. Az embernek úgy kell fogalmaznia, helytállnia . az életben, hogy
mindenbe a világnézetét is belevigye.
Amikor én egy~egy kérdésről kifejtem
a nézeteímet, ki kell, hogy derüljön,
kommunista vagyok, mert kommunistaként vizsgálom a tényeket, elemzek egy
adott témát. Mindezt azért hoztam föl
példának, hogy megvílágítsam: teljes értékű. önmagukat vállaló, társadalmilag
elkötelezett emberek kellenek, akiknek
közéleti cselekvése, szakismerete, lelkiismeretes munkája, politikai vállalása
"szinkronban" van világnézetükkel, belső
meggyőződésükkel.

- Hogyan ítéli meg hi,vők és nem-hivők, marxisták és nem marxisták együttműködését, összefogásának sikerességét
az ország gazdasági építőmunkájában,
nemzeti gondjaink megoldásában? Nem
lehetne e területeken növelni az öszszehangoltabb együtt-munkálkodást, a
segitségnyújtás közös formáit?

- Hivők és nem-hivők szembeállítását nem tartom szerencsésnek, mert azt
a látszatot kelti, hogy a marxista nem
hisz semmiben. Jobbnak, pontosabbnak
találom ezt az ellentét-párt: vallásosak
és materialisták. New is beszélve
azokról,
akik
hisznek
ugyan
Istenben, valamiféle szekularizált hitük van, de vallásuk tételes előírásait
nem tekintik magukra nézve kötelező
nek, az egyház parancsait nem tartják
be. A marxista is hisz: az emberben,
a szocializmusban, abban a jövőben,
amely mindenkinek a teljesebb emberséget, a nagyobb lehetőséget, a javak
további bővülését hozza.
Magyarországon ötmillió ember dolgozik, ezeknek csak 10-12 %-a párttag.
A munka jelentős részét tehát nem
párttagok végzik el. Hogy a létszámban
kisebb erő meg tudja fogalmazni és kivitelezni tudja a maga igazságát, ehhez
a pártonkívüliek - köztük a vallásos
emberek - komoly támogatására, aktív
közreműködésére vari szükség. Eddigi
eredményeink is a közös munka, vallá-
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sos és nem vallásos emberek, marxisták
és nem marxisták összefogásának sikerét bizonyítják. Természetesen erre az
összefogásra a továbbiakban. is épít az
egész társadalom, számít a párt szövetségí politikája. Egymás nélkül nem boldogulunk. Újabb eredményeink is csak
egymással tartós szövetségben, a különböző világnézetű emberek kőzős tetteiként érhetők el.
Az egyházak vezetőit is igyekszünk
rendszeresen informálni arról, hol tart
az ország, milyen problémáink, tennivalóink vannak, mennyiben és hogyan
tudnának segítséget nyújtani az össztársadalmat foglalkoztató kérdésekben.
A VI. kongresszus előtt is - ' ez az
utóbbi időben rendszeressé vált gyakorlat -találkozni fogunk az egyházak
vezetőivel, tájékoztatni fogjuk őket gondjainkról, terveinkről és meg fogjuk keresni azokat a köZÖS nevezőket, amelyek
révén a segítség formáiról eszmecserét
folytathatunk. A népfront minden társadalmi erőt megbecsül, amely önállóan
is, a 'maga sajátos keretén belül is megtalálja a módját annak, hogy széppé és
értékessé tegye az emberi életet, szolgálja a gazdagodó, kulturáltabb életformát, hogy felszabadítsa az ember
lelki és szellemi alkotó vágyait, összekapcsolja az emberi sorsokat a társadalom, a többi ember sorsával. Ilyen
mozgósító erő az egyház, amely a híveivel való érintkezés során képes arra,
hogy a társadalmi munkára - óvodák,
iskolák építésére - hívja az embereket,
a magán- és közélet tísztaságáért, . a
közvagyon óvásáért. a környezetvédelemért szót emelhet, társadalmi problémáink (a válásole nagy száma, az öregek gondozása, az öngyilkosságole vagy
az alkoholizmus stb.) megoldásában közvetlenül tevékenykedhet, az emberek
hitére apellálhat. Az egyházak kezdeményezzenek, javasoljanak, a népfront
minden jóravaló, hasznosítható kezdeményezést támogatn! fog.
- Miben látja az egyházi sajtó szerepétés jelentőségét a hivő emberek tájékoztatásában? Hogyan értékeli a fejlett szocialista társada~om felépítéséért
vállalt elkötelezettségét mai viszonyaink
közt? És mit vár tőle a konqresszust
követő időszakban?

- A sajtó valóban nagy hatalom. Az
egyházi sajtó is. Az emberek rendszeresen nézik a tévét, hallgatják a rádiót,

s talán kevésbé gondosan olvassák a
lapokat, de az olvasott szó emléke mégis
valahogy jobban megmarad bennük.
Azt tartom helyesnek és hatásosnak, ha
minden sajtótermék a saját hivatását
teljesitve informál, speciális tájékoztatását végzi a világ eseményeiről, az ország dolgairól. Annak az olvasóközönségnek írjon, amelyik olvassa, a maga
világnézeti alapján állva szóljon az emberekhez. Az egyházi sajtó történetesen
olyan orgánum, amely a vallásos emberek fóruma, s nyilván úgy közöl híreket, úgy mond véleményt különböző
dolgokról, hogy bennük nemcsak a saját
különleges feladatai - hítkérdések. egyházi ügyek stb. -, hanem a társadalom egyetemes feladatai is tükröződnek.
A szecialista társadalom iránti elkötelezettségét az egyházi sajtónak abban
'a magatartásában értékelem, ahogy a
maga olvasóközönségéhez közel tudja
hozni azokat a társadalmi célokat, emberi vonatkozásokat és közösségl elveket, amelyek a szocializmusban domborodnak ki igazán, de általános értékmérők. Abban, gondolom, mindannyian
megegyezhetünk. hogy az embert munkája és képességei alapján kell értékelnünk. Azt teljesíti-e, amit valóban tud,
amire valóban képes? Ha igen, teljes
értékű ember. ha nem, nem tel ies értékű ember. Ha egy ember mondjuk 50
pontnyi érték teljesítésére képes és
annyit is teljesít - elismerés illeti. De
azt, aki IOO-at tudna, viszont csak 95-re
hajlandó, nem illetheti fenntartás nélküli elismerés. Ezzel az Önök szerkesztőí, újságírói
is egyetértenek s ezek
után ebben a szellemben írnak: előse
gítik a számunkra szükséges munkaerkölcs fejlődését.
Az egyházi sajtó sokat tehet a kongresszust követő időszakban is az emberek jó közérzetéért. azért, hogy bízzanak a jövőnkben s maguk is ténylegesen hozzájáruljanak a bizalom és a nyugodt, alkotó légkör szüntelen erősödé
séhez, tisztulásához. Sokat tehet azért
hogy a népfront egyetemes programját
népszerűsitse és megértesse, a párbeszéd
hangját hirdesse, tanúsítsa - akár dicsérettél. akár kritikával, ez nekünk
egyformán jólesik -, hogy a vallásos
ember a maga hitével meatalálta helyét
és sverenét a más hitúek között a szocialista társadalomban s hite ott érintkezik a más hitT'íekkel, ahol az Ember
szolgálata kezdődik.
H.B.
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llEGYI BÉLA

A ,1,1NÉPfRONTOS" EMBEfl
van a "népfrontos" ember. Jó ideig csak kiemelkedő személyíséegy-egy csoportról vagy netán szervezetről mondtuk el, hogy - "népf'rontos", azaz népben-nemzetben tud gondolkozni, saját, egyedi idejét történelmi
időkhöz képes igazítani. Képes arra, hogy a társadalom törvényszerűségeit személyes létének összefüggéseiben rnegtalálja, az események menetében a fejlődés
mozzanatait kövesse és a közösség sorsát önmaga sorsában, illetve önmagát a
közösség képleteiben vizsgálja.
Születőben van az az ember, akitől a közgondolkodás, a kiterjedt felelősség
nemcsak hogy nem idegen, hanem az elvekről egyenesen a tettekre vált át, szabad emberek szabad együttműködéseként gyakorolja - a termelés és a polítíka
vonatkozásában is -, morális küldetést teljesitve, Születőben van, de még nincs
uralkodóban. Egyre gyarapodik a számuk, egyre növekszik az igény irántuk.
Ahhoz, hogy rnint típus uralkodóvá legyen, mint jelenség tömeges méretet öltsön, az összes viszonyoknak - a termelési, politikai és kulturális viszonyoknak
egyaránt - együtt és tovább kell változniuk. Ezek a változások kicsapódnak az
egyéni életre, megmutatkoznak az emberi érintkezés legkülönbözőbb formáiban
és következményeikben az ember belső átalakulását is maguk után vonják.
A szocializmus továbbvitele, a társadalmi rend magasabb színtre emelése a
szabadságnak azt a birodalmát kínálja, amit megelőz - mert meg kell alapozni,
érlelni kell ahhoz, hogy valóságos legyen - a testvéri szellemnek, az igazi szoIídaritásnak, az áldozatvál1alásnak és áldozatkészségnek megtestesülése, vagy
legalábbis megelőzik azok a komoly erőfeszítések, amelyek az életbe való átültetésükre, természetes meggyökereztetésükre törekszenek. Az összetartozás szorosabb kifejeződéséről kell tehát gondoskodnunk a mindennapi munkánkban, az
otthon-építés mind országossá tágított, mind családivá szűkített keretei közt és
tetteinket aprópénzre kell váltanunk a közvetlen emberi kapcsolatokban. Az
egyén erkölcsisége mindenkor függvénye az általános erkölcsi Ielfogásnak, az
egyén magatartása míndíg tükrözi a közösség ellentmondásait. Az egyén annyira
és annyiban társadalmi, amennyire és amennyiben társadalmlak vele szemben:
az egyén arca, küzdelme, az egyén mínősége nem síkkád el, hanem nélkülözhetetlen része lesz a közösségí mínőségnek, sőt a közösség mínősítésének is. A Hazafias Népfront igyekszik megtalálni azokat a fórumokat, kialakítani azokat a
társas összejöveteleket, ahol egyrészt míndenkihez eljuthat a társadalom szava,
másrészt pedig a társadalom mínduntalan vísszahall ia az emberek külön szavát. Vagyis érvényesíteni akarja, hogy az egyes ember alkalmazza és megbecsülje a társadalmi demokratizmus Szabályait, és a közösség tartsa tiszteletben
a szavahihető emberek demokráciáját,
A "népfrontos" ember első - s talán legfontosabb jellemvonása, hogy
harmonikusan ötvöződik benne közösségíségének és egyéniségének tudata, személyisége kötődik a közélethez tevékenysége és szemlélete révén, mindenfajta
megnyilatkozásában ez az egység a döntő. Ugyancsak lényeges jegye a folytonos törekvés demokráciára; a demokratizálódásra az állami 'élet és a privát élet
minden helyzetében, mindenekelőtt az emberség biztosításával az ügyintézés valamennyi 'hullámhosszán. A demokrácia lehet az egyetlen tisztító és előre vivő
princípium a közjó termetén, amikor- a bürokrácia és a hivatali gőg salakhegyét
kell elhordani, hogy az élet túlzott adminisztrációja el ne vegye tőlünk az élet
élvezetét. A demokratizálódás fokonként átvezethet "a szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába", sót ezt a szabadságot már most teremtik az
egyének morális tettei, melyek az intézményekért fogannak, hogy azok meg ne
merevedjenek, ne váljanak dogmák foglyaivá. Most termik ezt a szabadságot
a demokrácia azon formái - a munkahelyi, a lakóhelyi és a tömegszervezeteken belüliek -, amelyeknek kritikuSiként, példaadóként, rendezőként és [avítóként kell betölteniük hivatásukat, hogy az embereket szabadságra, önfegyelemre
és tudatosságrá neveljék.
Születőben

gekről.
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A törekvés demokráciára a "népfrontos" ember etikai alapállása, meghatározza másokhoz való viszonyát. Nem részvétlen másokkal szemben, érzékeny az
emberi gesztusokra. a panaszokra, bajokra, de szívesen megosztja mások örömeit, derűjét is. Nem szerepben tetszeleg, hanem azért fárad, hogy közelebb
hozza az embereket önrnagukhoz, életvitelükhöz, saját belső kérdéseikhez és közelebb hozza őket egymáshoz is, mert sok emberi megértésből. kölcsönös megismerésből és felajánlott segítségből kerekedik ki a társadalmi egyetértés, a
társadalmi aktivitás - a közérdek. Ez természetesen annak elfogadását és képviseletét jelenti részéről, hogy az embereket összekapcsolja azonosságaik alapján, anyagi és szellemi boldogulásuk közös pontjait keresse, ne világnézetük
eltéréseit vegye számba. Az embereknek a közösség és önmaguk szükségleteinek
parancsát e,mberi mivoltukban, lényükből fakadó lényegi követelményeik szerint
kell teljesíteniük, az emberhez méltó életfeltételek biztosítása és egzísztencíáIís meghaladása révén. Hiszen "a magáért való egyes ember - mint Feuerbach
megállapítja - nem hordozza magában az ember lényegér, sem mint erkölcsi,
sem pedig mint gondolkozó lény. Az ember lényegét csak a közösség hordozza;
az ember egysége az emberekkel olyan egység, amely azonban az En és a Te
reális különbségén alapul."
A "népfrontos" ember - hisz. Minél inkább válik bárhová tartozása összetartozássá, cselekvése partnerséggé, gondolkodása másokkal folytatott együtt-gondolkodássá, annál inkább képes embereket gyűjteni hirdetett eszményei köré,
megerősíteni az ingadozó hűségűeket. felkelteni
a tudatosságot azokban, akik
még nem tudatosak, véglegesen kirekeszteni a karrierizmust, az egoízmust, az
opportunizmust a közgondolkozásból és megsemmisíteni az őket támadó tényeket. Hite - bármilyen tartalmú legyen is - az ember szelgálatára szegődtetí,
a világ [obbításához, szépítéséhez ad neki belső töltést, erőt sokszorozó energiát. Akár materialista, akár istenhívő, nem illúziókat követ; ez az illúziómentesség határolja el a kispolgárt utópizmustól: sohasem kétségbeesést vagy csüggedést tételez fel a nehézségek láttán, hanem a jövőbe vetett hitét sztlárdítja,
rnelyet valóra válásának fokozatossága és a megvalósítás olykor kedvezőtlen
körülményei sem rendítenek meg, mert a tulajdonképpeni célt - li teljesebb
embert és a tökéletesebb létet ~ zavarokon és akadályokon át sem téveszti
szem elóI.
"A nemzeti egység felveti az állam és az egyházak, valamint a hivő és a
nem-hivő emberek viszonyát a szocializmust építő társadalomban írja Kállai
Gyula, a népfront elnöke Szövetségi politikai és ideológiai harc című cikkében. Hazánkban a vallásos tömegek is meg vannak győződve róla, hogy
a szocialista társadalmi rendszer jobb bármilyen régebbi társadalomnál. A tények meggyőző hatására és az egyházak belső fejlődésének törvényszerű. következményeként az állam és a magyarországi egyházak között nemcsak korrekt
viszony alakult ki, hanem jó együttműködés is.
Az állam arra törekszik, hogy viszonya és együttműködése az egyházakkal
a megkötött szerződések s az alkotmány szellemének és betűjének megfelelő
legyen. Az egyházak vezetői viszont maguk is elősegítik, hogy tevékenységük
összhangba kerüljön a szocializmust építő- magyar nép társadalmi célj aival és
törekvéseível. A világnézeti különbségek ellenére ez biztosítja az egyházak helyét és szarepét népünk politikai és társadalmi közösségében."
Az intézmények találkozása, állam és egyház törvényesen rögzített jó viszonya és együttműködése - még ha különböző nézőpontból veszik is szemügyre a társadalom kérdéseit - a fő hangsúlyt míndig a ténylegesen fellép ő és a
lehetséges politikai, gazdasági és kulturális -konzekvenciákra helyezi. Bármily
fontosak legyenek is azonban ezek, létrejöttük mikéntje és eredménye már túlmutat az életviszonyok megalkotására és újraalkotására kötött társadalmi szövetségen : a közös gondolatok és hitek továbbfejlesztését indokolják. Mert a
hitek morális tényezők is; a szocializmusban minden emberi rossz és elidegenítő
tulajdonság tetté vált tagadását testesítik meg, azaz nem csupán szembeszállnak
az ember lényegétől idegen tulajdonságokkal. hanem megsemmisítésük, eltűnésük kezdetét is magukban foglalják. Annak az időnek előhírnökei. amikor az
ernber végre teljesen átveszi --,- végtelen öntudatból. önkéntes fegyelemből. bű
neitől megszabadultan az immáron emberivé nemesített társadalom irányítását.
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A "népfrontos" embernek e hitek tüzéből hordoznia kell magában annyit,
hogy a jelenben is felismerje a vágyott jövőt, a ma történelmében a holnap
kötéseit. napjaink emberében az új ember vonásait. "A múlt rendszer ideológiájának a maradványai - mondja Kállai Gyula idézett cikkében - még nem
tűntek el nyomtalanul, sőt e káros örökség bizonyos politikai és gazdasági körülmények között újratermelődhet és újratermelődik. Higgadtan és nyugodtan,
de határozottan kell szembenéznünk azzal a ténnyel, hogy társadalmunk le nem
becsülhető rétegeiben az önzés, az individualizmus filozófiája gyakorta szocialista mázzal leöntve terjed." A ."népfrontos" ember nem azt nézi, kinek mi a
hite, ki mit vall meggyóződéseként, hanem hogy ezek a belső tanítások mit tanúsítanak, az emberek milyen erőfeszítéseket tesznek, hogy e tanításokat az
életben alkalmazzák. Kinek-kinek milyen Iogódzóí vannak embersége érvényesítéséhez, a hitek rnilyen eszközöket kínálnak ahhoz, hogy az önzés, az intrika,
a törtetés, az olcsó demagógia gát jain felülkerekedjünk. Bárhonnan és bármiből
adódnak a segítség forrásai, potenciálisan a társadalom érdekeit szolgálják, a
közös gondokat enyhítik.
A "népfrontos" ember dinamikus ember. Nem hagyja, hogy egyesek lehorgonyozzanak a maguk kis partmenti állóvizébe. míközben mellettük elrohan a
folyó. A morálísan tönkrement, lelkileg züllött, harácsolásra és szerzésre vetemedett emberekkel szemben nemcsak a társadalom etikai visszautasítását fogalmazza meg, hanem szembeállítja velük a hitek morális követelményeit, a
különböző felfogású, de az erkölcsi alapkérdésekben egyetértő emberek sorfalát.
Fel kell lépnie minden rossz társadalmi jelenség ellen, nehogy az intézmények
tevékenysége megcsontosodjék, nehogy a formák rabjaiként kezeljék az állampolgár ügyeit, az érdekében hozott határozatokat, rendeleteket, mielőtt azok jótékony szabályozó hatásai valóban megmutatkeznának. Szóvá kell tennie, ha tapasztalja, a tömegektől különvált hivatalok arisztokráciáját, a magasabb és alacsonyabb "szinrtek" versengését és tabuit, amik óhatatlanul a protekciónak, a
különféle megkülönböztetéseknek kedveznek. Nem hagyhatja, hogy egyesek a magányukba temetkezzenek, saját "kis-szocializmusukat", "törpe-szabadságukat"
építsék a közösség rovására, az ország hátrányára.
A dinamizmus szüntelen megújulás is. Mindenekelőtt műveltségben, mert
csak a magasrendű műveltség tesz tisztaság-kedvelövé és társadalmilag együttérzővé érdek nélkül is. A szakmánkban és hivatásunkban való folytonos továbbképzés, a szellemi meg-nem-pihenés tudja finomítani az emberi tudat küszöbéig
ható 'lelki funkciókat is: " ... a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent ..." (József Attila). Az ember tehát nemcsak a külső világot kell, hogy építse, hanem vele párhuzamosan kell, hogy belsőleg is építkezzen. A közösséggel
való eljegyzettség nemcsak a közösségbe meritlcezés, az együttesbe való beleállás
elkötelezettsége, hanem az önmagamba merülés, önmagam belső értékeinek újraés továbbtermelése is, kötelezettség a szellemi és erkölcsi gyarapodásra. A közösségnek csak akkor tud az egyén többet adni, ha maga szintén napról napra
több, a közösség is azáltal növeli kvalitásait, ha az egyén is egyre faj súlyosabb
lesz az értékek rostáián, "Ember, tökéletes, igaz ember csak az - vallja Feuerbach -,' akinek van esztétikai vagy művészi, vallásos vagy erkölcsi és filozófiai vagy tudományos érzéke - ember egyáltalában csak az, akitől semmi emberi nem áll távol."
pr. "népfrontos" ember tehát nem a tökéletesség, de előképe lehet egy holnapi ember tökéletesebb típusának. S itt mindenképpen az emberre tevődik a
hangsúly, akitől a másik ember embersége nemcsak hogy nem áll távol, hanem egyenesen rokon vele, mert emberségért emberségre szövetkezik mindenkivel, aki alkotni, élni, tudni vágyik magamagáért is, társaiért is. Akinek tetteiben, szavaiban,' felelősségében már a megvalósult szocializmust gyanítjuk.
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TAKÁTS GYULA

EGRY lÚISEFRÖL
Kassák Lajos nemcsak a végtelen víz és a horgászás, de amint a fonyódi
mólón említette nekem, épp Egry személye és művészete miatt szerette a Balatont. 1919-ben levelet írt Egrynek. Arra kérte "- mert akkor nem nagyon
volt tanácsos, hogy Pesten maradjon -, szerezzen neki elrejtő lakást Keszthelyen, vagy valamelyik közeli faluban. Egry, aki akkor már feleségül vette Pauler Juliskát, és az állandó Balatonra rendezkedett be a keszthelyi szép Pauler
villában, azonnal teljesítette Kassák kérését. Igy akkor naponta találkoztak
Keszthelyen. Kassák fonyódi elbeszélése szerint, akkor sok szó esett köztük az
expresszionizmus kérdéseiről, melyet Egry épp elhagyni készült. Ezt Kassák,
"ct modern", erősen ellenezte, mert EgnJnél stílus-visszalépést sejtett. Sokat sétáltak a málón, a Helikon parkban. Egryben akkor, már a nagyon is új Egry
Jozsei-i t'ilágkép és annak formai és szín és fény, látás és ábrázolás módjaí érlelődtek. Végül is Egry akkor jutott először infernói anyagi gondjai és lelki
válságai közül először igazán levegőhöz és fényhez.
Kassák akkor 1947'-ben, nálunk Fonyódon, Egry mútermét'el szemben, me ly
pontosan apámék villájával szemben épült, sokszor megemlékezett Egry keszthelyi életviteZéről. Ehhez, mint mesélte, szorosan hozzátartozott a mindennapi
biliárdozás, jó adag napi konyak és a pepitafüzetes horgászás, a séták és a
szemlélődés. Ha most is befutott a hajó a fonyódi kikötő szárnyai közé, én ösztönösen fölnéztem Kassák horgásznyele mellől a hajó emeleti fedélzeté1·e. Nem áll-e ott Egry? - Mert gyakori, sokszor naponkénti 1Jendégünk volt Fonyódon. Es mindig ugyanazok a jellegzetes mózdulatok és helyzet, mert mindig az
utolsó leszálló volt. Ugyanaz a hanyag füzet-összehajtás és ceruza zsebbetétel.
Kezében a kis halasháló vagy szék, mert a piac'ra is ezt használta, és ugyanabban a kezében a sajdt készítette somfabottal a kilépés a partra. Arcán az
ezerráncu mosolygás. Mosolygás, mert neki Fonyód kedt'es volt. A jobb beszerzés
bázishelye . .. Tea, kakaó, szardínia, kávé... Keszthely után neki egy' kicsit a
balatoni városka volt Fonyód, ahol több volt az üzlet és volt piac is. és a Porkoláb
vendéglőben biliárdasztal és néhány barát is. A hajó' pediq a két pa<'t pndflcsony és Fonyód - között" maga volt a mozgó, fehér műterem. Fígurákkal, táj és
féT/-y változatossággal délre és északra is. Mintha csak úgy siklott volna ki hazulról, a badacsonyi toronyműteremből a vízre, hogy aztán nálunk kössön ki.
A füzetben mindig volt néhány "följegyzés". Amolyan öt-tíz perces figurális és
tájt vázlat. Hiszen az egész hajóút húszperces volt. Ha érdeklődtem a füzet
,után, nemegyszer szakított ki lapokat a pepita füzetból és megajjÍndékozott a
"fonyódi heggyel". A kettőskúpú sárvulkán az ő képein sokszor jelentette a
távlatban a szigetet. A biztos pont volt a fényben. mint a híres 1936-os "Juliska"
c!mú képén is. Juliska és Fonyód, Keszthely után, a kettős erős horgony volt
Egry életében. A hegy és Juliska, ők tartották a festő fényen lebegő csónak.1át.
Ilyenek voltak az 1945 utáni nehéz évek a somogyi piaccal és a pati kával és a barátokkal és azzal, amit ők összeszedtek a batyuzó eladóktól. S amit aztán Egry
hazavitt a halashálóban és otthon Juliska osztotta be az élethez. Az eszaki parton Tatay Sándor vitte nekik mindig a segítséget, mert hosszú ideig bizony nem
volt fényes Egry élete, bárhogy ragyogott is a műve.
Elismertetése nem ment könnyen. Igen érdekes példa erre közös könyviZnk
a Fonyódon és Badacsonyban válogatott és összeállított "Vizitükör" hosszú. hajózása a viharokon a megjelenésig. Azaz 1955-ig. É1'dekes rá visszaemlékezni a
huszonöt éves évforduló alkalmából is. Sok emlék fűződik hozzá. Az akkor, 1948ban kapott nagyaranyérem és Kossuth-díj után is csak kesernyésen mosolygott
a "Vizitükör" tervén, amelyben rajzai és verseim együtt jelentek volna meg. Alig
hihető, de a 14 Egry-rajz és 18 "balatoni" versem összeváloga.tása majdnem két
év munkája volt. Hosszú ismeretség után kérte csak el az addig megjelent köteteimet. Aztán rendszeresek lettek általában a versről való beszélgetések. Akkoriban többet írtam és nemrégen jelent meg a "Se ég se föld" kötetem több
"balatoni" verse. Ezeket Egrynek fölolvastam, mint ahogy ő is megmutatta füzetének balatoni vázlatait. Nem a versekhez készültek ezek a toll- és ceruzarajzok, de hangulatban sokszor találkoztak. Eszrevétlen, de szivás következetesség-

632

gel állt össze a kötet. Tizennégy rajzának ő adta a címet. A kötet sorrendjében
a vers és rajz egymást egészítette kí. Ilyenek Egry címei: "Nád közt horgászgató", "Badacsony és Gulács", "Bárkás", a"Vihar előtt" című versemmel. Aztán
"Gémek a nádasban", és "lgy emel" című versem mellett a, "Balatoni térben"
című rajz. "Nádvonal", "Festő a parton", a "Tavi verssel". Aztán verseimmel
együtt két dekli közé csomagolta őket, és én küldtem föl a Válaszhoz a kís
kötete t mindig a lelkes és segíteni kész Sárközi Mártának, aki a kiadás útjait
egyengette. - De bizony hiába. Érdekes, akkor Kassák sem hitt a megjelenésében. Végül is az Egyetemi Nyomdához került a kötet, és mert Bóka László
volt akkor a nyomda igazgatótanácsának elnöke és egyben államtitkár is, őt ke'".
restem föl a minisztériumi hi'L'atalában. Szívélyesen fogadott, de közölte, hogy
mit sem tud a kéziratról. Akkor pillantottam meg íróasztalának jobb sarkán a
jellegzetes Egri deklik közé csomagolt fölbontott "Vizitükröt". Mit tehettem
hogy én se lássam, de Bóka ís "észrevegye" fölfedezésemet. Beszélgetés közben
az asztal sarkán a kéziratra ültem. A beszélgetés végén pedig kivéve azt alólam,
hazavittem Badacsonyba. Egry jót, de keserűen mosolygott, nevetett.
Aztán a könyv mégis megjelent, de már csak Egry halála után. Am ennek
is érdekes története van. 1954-ben a Nádor szállóban, Pécsen beszélgettünk
róla Szántó Tiborral és akkor ő, mint a pécsi Dunántúli Magvető vezetője elkérte, ha ugyan még együtt vannak a rajzok Badacsonyban. És a műteremben
ugyanabban a két deklíben találtuk meg Juliskával a könyv kéziratát. Ha jól
emlékszem Csorba Győző lektori ajánlásával kerültek föl Pestre jóváhagyásra.
És hivatalos pecséttel az jött vissza újra, hogy "kiadásra alkalmatlanok". Fülutaztam akkor Pestre és fölmentem szomorúan Szász Imréhez, mitévő legyek.
O azonnal telefonált Németh Lajoshoz - Fiilep Lajos tanítványához -, aki a képző
művészi ügyeket intézte akkortájt a
Pártbizottság illetékes osztályán. Úgy
vettem észre, amikor a találkozón megjelentem, hogy nem akart hinni a hivatalos pecsétnek. De t~ny, rövid úton elintézte, hogy a "Vizitiikör" 1955-ben meg;elenhessen a Dunántúli Magvetőnél. A Szabad N~pben Kárpáti Aur~l a legnagyobb elismeréssel köszöntötte a könyvet, Fiilep Lajos leghűségesebb tanítvám/a, Fodor András pedig a Csillagban írt róla.
Igy jelent meg a "Vízitükör" Fülep Lajos nagy örömére is, ákivel annak
idején nemegyszer látQgattuk meg Badacsonyban Egry Józsefet és akinek a mű
vé.!zetéröl sokszor beszélgettiink. Fülep Lajosnak különben magam is tanítványa
voltam még P~csen.
Ilyen beszélgetés emléke az, amikor Fülep Lajos egyik kirándulás alkalmával a hajó [edétzetén Derkovits Gyulát Egry Józseffel hasonlította össze. .,-. Eqry
egyre inkább tárgytalan - álZapítottuk meg. Emlékszem a szavaira, melyeket a
ragyogó f~ny és a párás vibrálás csak még jobban megerősített. Mint egy valóságos Egry-képben úszott a gondolat... Igen, mert bár művészetük egy környezetből, egy betegségből és egyetlen igazsáqhál indult és ugyanabból a szociális igazságé7'zetből táplálkozott, a művekből 1citűnik, hogy önrorvényú festői'
t,ilágát tekintve ez a két nagy mester a megteremtett művekben igen különbözik, és szerenCB~re igy épp a magyar festészet gazdaqításárrJ. Derko?'its GyuIdnál a tárgyi világ és a SZociáli.! feszültség mindvégig reáli~an szikrázik n,z
ezilst és az arany színeiben. Egry J6z8efn~1 az ember, a mú1,éSf!et és a világ
11iszonya egyre inkább kozmikus feszültségqé és méretekké táault. toy lptt Derkovits miIvészete földibb és Egry Józsefé éteribb... :ts Csontvtiryval eQ1Jiitt egy
olyan festői trió aiakult, amely a huszadik századi európai festőmúvészetben.
rangos helyet biztosít a magyar szellemnek.

Megnyitjuk . lIbiUlom
zsilip-kapuját.
Amíg a termékenyítő
kitárulkozás
vezet bennünket,
gyorsabban zsugorodnak
a hiány .!zigetei.
GALAMBOSI LASZLÖ
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EMLÉKEZÉSEK (5)
Irta SZILI LEONTIN
Hányszor ismételtem el magamban később, mintegy életem' jelmondataként:
akarattal sok minden lehetséges, Elvégeztem a kereskedelmít és stilisztikai
készségemet - további iskolai tanulmányok helyett - kereskedelmi levelek mínél szabatosabb megfogalmazásával kamatoztattatn a Fáy András által alapított
patinás belvárosi pénzintézetben, ahová Apám nővére beajánlott. Később pedig
anyai nagyanyám húga úgy határozott, hogy miután egy magára maradt fiatal
lánynak ,szüksége van megfelelő Irányításra, és költözzem be - természetesen
megfelelő bérért egyik üresen maradt szebájába. A minden értelemben komor
és sötét szoba egyetlen enyhítő színfoltjának Mozart egykori úti klavikordját éreztem, mely öröklés útján kerűlt nagynéném meghalt férjének, Hummel, Szaniszló horvát-szlavón államtitkárnak a tulajdonába. Némi romantikus szemlélettel
árvaságomat megosztó, valóságos élőlénynek' tekintettem az elnémult nevezetes
hangszert, mely külőnféle háborús hányattatásole után végre eljutott méltó múzeumí helyére. (Nagynéném örököse, a leánya, még nekem is úgy mondta, hogy
elpusztult a háborúban. Csak halála után adták el gyermekei az államnak.)
De sötét kis szobámnak nem a klavikord volt egyetlen fénye; végre biztosítottam számomra az olyannyira vágyott csöndet és magányt. Napi munka után,
amikor nagynéném már lefeküdt, belévetettem magam az olvasás és írás ólomszínű
napjaimat feledtető gyönyörűségébe. Lehet-e csodáIni, ha minden megtakarított
filléremet könyvre költöttem - prózára és versekre egyaránt. (Még kis húgomhoz
is többnyire mesekönyvvel állítottam be az olcsó apácaíntézetbe, ahol a többi
árvagyerek között nevelték szegénykét.) Túlzás nélkül állíthatom, hogy a könyveimet fejedelmi kincsnek éreztem. Nem törődve vele, hogy bánatot vagy derűt
osztanak-e, bűvös lüktetésük élettel és képzelettel telítette az elnyűtt napok utáni
nagy csöndet. Laczkó tanár úr hatására elsősorban a magyar és francia irodalomba merültem. Hugo Victor Notre Dame-ját még manapság is előveszem, mióta
- meghúzódva, egy félreeső sarokban - az óriási megkövült szimíónia gigantikus boltíveinek és pilléreinek homályában, megéreztem az idő feletti végtelenséget, A két Dumas teljesen hidegen hagyott, de Laczkó tanár úr kedvencei Daudet, Maupassant, Flaubert, Stendhal és Balzac műveí lebilincseltek. Meghökkentett Julien Sorel nagyratörő akaraterejének merész mérkőzése kora társadalmával. Ö már homlokegyenest meglepőerr más figura volt, mint a kikerülhetetlen
végzetet sápadtan viselő szenvedők hosszú sora. Gondolkozóba ejtettek, mint később is, a való életben körülöttem megfigyelhető leplezetlen indulatok, szerivedélyek, fondorlatok és bukások kalandos állomásai. Mily igaza volt Laczkó tanár
úrnak alélekelemzésekkel kapcsolatosan : elképzelhető-e izgalmasabb utazás, mint
bepillantani különféle egyéniségek énjének kiszámíthatatlan szövevényébe? Ezért
zaklatott fel Julien Sorel és heves becsvágyának rokona: Rastígnac, Balzac Emberi színjátékának ifjú megszállottja., Eljutva később - már érett fejjel - Párizsba, a Hotel Byronban sokáig álltam Rodin Balzacja előtt. Alkotó keltette életre
az .alkotőt, aki - úgy képzelte - Isten médjára hozta létre teremtményeit, a
hódítókat és leigázottakat, de végül is halandó titánként. nagyon is emberi szenvedéssel búcsúzhatott el földi halhatatlanságának kérlelhetetlen "szamárbőrétől".
Mintha Laczkó tanár úr vezetésével barangoltam volna be Párizs irodalmi temetőjének kacskaringós útvesztőit, megkeresve nagynevű kedvenceinek nyugvóhelyét.
Bevallom. félelmetesnek éreztem e kihalt temető valóban sírkerti mozdulatlan nagy
csöndjét. 'a nesztelenül elsurranó sok girhes, éhes macskával. Sehol virágos sírhantok élénken fellobbanó színfoltia, az utak mentén gombamódra nőtt, sűrű rendekben a tengernyi fekete - többnyire gótikus - kis sírkápolna. amilyeneket
régente Párizs tehetősebb polgárai emeltek elhalt családtagjaik fölébe. A sokszor
ismerősöknek tűnő francia családnevek míntha az egykori Párizs egykor áradóri
tűző riantának fakult fonesorú tükréb5l mutatnák felém ifjúságom regényalaktalt.
A fantáziatlanul egyforma kantarára épült. megfeketedett síremlékek üregeiből
sorra lépnek elém a fény és sötétség, a vesztett illúziók és bűnök Párizsa valaerős
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míkor zsibongó méhkasának, a Társadalomnak már csak csontvázakká és porrá
csöndesedett szereplőí. Az elszállt idők nyomán rétegenkint egyre mélyebbre ereszkedve, látó szemekkel ismerem fel a pillanatokra újból életre támadó egykori
szépasszonyokat, zsarnok akarnokokat, a törtetőket és áldozataikat, a hivőket és
kételkedőket, a képmutatás és a kapzsiság alattomosait, az élvezeteket élvezetekre halmozókat, a vergődve szenvedőket, a lázadókat és a betörőket.
Chopin sírjához már -apárn vezérelt el - sűrű cseppekben megeredő reménytelen esőben - a nehezen megtalálható ll-es parcellába. Igen, ez a chopini látomások révületének ritmusában kopogo ólmos eső stílusos hozzá, az ő jnagányához,
de annál méltatlanabb George Sand gyűlölt vejének - s az utolsó chopini érzelem: Solange férjének - Clésínger-nek "Kevéssé ihletett allegorikus nőalakja, a
törött lantú, semmitmondó kőmúzsa, S még szörnyűbb a párizsi temetők elmaradhatatlan művírága, Igen; művirágok Chopin sírján, aki mindig élő virágokkal
szépítette meg egyre sötétebb alkonyokba hulló napjait. Sok ibolyát kért, amikor
ágyhoz láncoltan alkotásra már nem gondolhatott, de belső hallása szüntelenül fülébe dúdolta a még gyermekkorában befogadott, de csak az idegenben elérhetetlen
szépséggé érett, hazai udvarházi dallamot, a dalt, melynek címe Niepodobienstowo,
vagyis Lehetetlenség. Akkor már évek óta tudta, teljes bizonyossággal, hogy lehetetlenség már visszatalálni a vesztett illúziók elQtti állomásokhoz : soha többé nem
léphet be abba a régi udvarházba.
De térjünk vissza sötét kis szobámba, amikor még Párizst legfeljebb csak
elképzelhettem francia íróím helyleírásait, egyrefejlődó benső látásomat követve.
Lánytársaim nagy részét szerelmes bókok, társadalmi zsúrok üres szórakozásai hozták lázba; én sok könyvet olvastam el és sok zenét hallgattam. Oszintén bevallom, ebben Vilma nénémnek is nagy része volt, mert igen rövid gyeplőszáron
tartott, nyolc óra után csak igen kivételes esetekben érkezhettem haza. Dicsérő
szavakban éppoly fukar volt, mint ajándékozásí kedvében. Távol esett tőle míndenfajta költői hevület, széles tájékozottságú műveltségéből mégis sokat sajátithattam el, s bár korholó ellenőrzéseivel, katonás pontosságót megkövetelő szigorával számtalanszor keserítette meg fiatal életemet, kegyelettel kívánom leróni itt
késői hálámat, mert elsősorban neki köszönhétem, hogy laza kötésű gyermekéveim
után, ellentmondást nem tűrő fegyelmével kötelességeimet betöltő, s ha kellett
lemondani is tudó emberré nevelt.
Talán épp mindennapjaim oly kicsinyesnek ható megszekott egyformasága
volt az oka, hogy mínd az irodalomban, mind a zenében és a képzőművészetben
is emberi kícsíségemet. a hegycsúcsok vonzották. Az óriások: Shakespeare, Michelangelo, Beethoven, Tolsztoj .és Dosztojevszki]. Ambár be kell vallanom, hogy e
gigantikus egyéniségek életművét tanulmányozva, sokszor értek csalódások is.
Nem tudtam megérteni, miként tagadhatta meg Tolsztoj Shakespeare-t, az emberiség megrontójának nevezte őt, műveiben nyomát sem lelve tehetségnek, esztétikai érzésnek. Goethe Faustját is sekélyes műnek tartotta, Dantét és Puskint
sem becsülte, Dosztojevszkij művei közül pedig egyedül csak a Holtak házát ismerte el. Mindez valósággal letaglózott, hisz az időben még Natasa Rosztova
és Andrej Bolkonszkij egyéniségének bűvöletében éltem,s szuggesztív hangjának
sugalmazásától egyre türelmetlenebb vággyal szomjaztam az ember erkölcsi megújulásának és a társadalmi ígazságtalanságok megszüntetésének szükségességét,
Hogyan lehetséges, hogy e végletes óriás a szépség és jóság megváltó akarásával
valóságos ellenségévé válhat olyan szépségeknek, amelyeket ő a "kísértések és
bűnök kútforrásának" nevez, holott valójában saját műveivel egyetemben az igaz művészetet igénylő emberiség kiapadhatatlan csodaforrása? Bevallom, e
felismerés után igazságérzetemtől vezetve- átpártoltam Dosztojevszkijhez,
mert ő a Karenina Annát hatalmas tettnek, teljesen orosz remekműnek nevezte,
mely párját ritkítja az egész irodalomban. Ezt a sajátosan oroszt éreztem nála is,
elsősorban a világirodalom legművészibb veretű, legmélyebbre világító "irodalmi_
krimijében", a Karamazovokban, akárcsak Muszorgszkij ősi szláv dallamaiban és
lelki hasadásaiban, a Borisz Godunov drárnaíságában, a Hovanscsina felzaklató
történelmi sodrásában és fanatizmusában, s Gyermekdalainak ezer árnyalatú rezdüléseiben. Miként érthettem volna meg oly fiatalon, hogy a zseni szenvedélyeivel,
indulataival és igazságkeresésének ellentmondásaival szemben több türelmet kell
tanúsítanunk? Sok idő kellett ahhoz, hogy ne bosszantson Csajkovszkij lesainálo
véleménye a Ftdelióról, de ma- már újból élvezni tudom a b-moll zongoraversenyt,
annak ellenére, hogy a legáhítatosabb és tisztább bachi muzsíkát idegennek és
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szerétett Chopinemet ellenszenvesnek ítélte. Visszatértem szépen Tolsztojhoz is,
egymás elleni berzenkedéseikkel is megférnek szépen könyvespolcomon az én óriásaírn, akiknek azóta egyre szaporodott a száma. Például Thomas Mannra egy több
mint félszázad előtti Nyugatban hívta fel figyelmemet "Lizavetához" írt levelével
a legigazibb irodalmárok egyike, s neki köszönhettem a Buddenbrook házat is...
amelyben oly fájdalmas rokonvonásokat fedeztem fel saját családunk hanyatlásával és széfhullásával kapcsolatban. (Gyergyai Albertre gondolok, akit még sokáig szerétnék friss alkotókedvben a magunkénak tudhatni : engem nem. is olyan
régen - már szerencsésen átvészelt hosszú betegeskedése után - örvendeztetett
meg egy megtísztelő, meleg hangú levéllel. Ez a másokkal való törődés és a valóban nagy lelkek szerénysége jellemző tulajdonsága mindenkihez jóságos egyéniségének.)
(Folytatása következik)

GALAMBOSI LÁSZLÓ VERSEI
Ny ár
Zsombék zsámolyár61
elindul a gólya.
Fb10tte a nyírlomb
fürge lobogója.

Vadkacsa zöld pelyhe,
barka sárga bolyha,
testvérként simulva
keringnek a tóra.

Menekül a mocsár
lustája, a béka.
Telt a vízirózsa,
bogarak hajléka.

Játszadoz a tajték.
Rejteget a nádas.
Tojásait költi
tüzes bögyű szárnyas.

Jön a borzas rig6,
Billeg nyurga ágon.
Éhes fecske bukkan
föl a láthatáron.

Fürkészik az éber.
Szunyókál az álmos.
Lapul meleg gallyhoz,
ölelő mohához.

Muzsikál a nádszál,
baranqolók sípja.
Sármányokat himbál
fűzfavessző hídja.

Parányok meg nagyok,
bolyduló világban.
Csíkos hasú dongó
rabol a világban.

Toll-tarisznyás kócsag
tűnődik a fényben.
Várja karcsú párja.
Mártózik a kékben.

Szitakötő ejtőz

liliom-harangból.
V örös gém válogat
csapkodó halakból.

Taraját a-z alkóny
fölemeli lassan.
Fácánra ült csillag
gubbaszt a magasban.

S~orongó
Szaporítanám
vereség nélküli időm.
Hiány háborgat,
tájékozatlan szegénység.
Űszt jelző éj,
vendéged vagyok.
Eljutok-e a számadás
haragot ki'Utasít6 .jöldjére,
a háborítatlan tájra?
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ltd ú~""
T~KENYstG-MEDDOstG

Közeledik az ősz, a szüretidő, a kertekben napfény, darázsdongás közt
megérlelik gyümölcsüket a fák. Amint
figyeljük őket, meg-megfogalmazódik
bennünk a kérdés: a. mí életünk ága
érlel-e gyümölcsöt, s ha érlel, mennyit,
mennyít érőt?
A mai sietős tárgyilagos élet gyakran
számon kéri a teljesítményeínket, elvárja, hogy folyton bizonyítsuk, megérdemeljük a földet, a napfényt, a gondozást, a védelmet. Nem tűrí, hogy kihagyjunk egy-egy esztendőt, gyanakodva
néz ránk, ha nem igyekszünk túltenni
szornszédaínkon, túltenni saját korábbi
teljesítményeinken is. Ha kísért, nem
Iustaságra hanem inkább arra, hogy valóságos, ~egbízható termés. helyett .látszat-teljesítményt produkáljunk : hírtelen nőtt, ügyeskedve érlelt gyümöl~söt,
amely szemre szép, de nem olyan izes,
illatos, mint a személyes gonddal termelt, mínőségí portéka.
A gyümölcsérésről Jézus is példálózik. "Gyümölcseikrő~ ismerite~ meg
őket" mondia, amikor a harnis prófétáktól óvja tanítványait. Aztán meg
számon kéri, termett-e gyümölcs a fügefán s végbeviszi az egyetlen romboló
csodát amelyet az evangéliumi történet
följegyez róla. A példabeszéd sz~ri~t is
kivágásta ítéli a terméketlen gyumolcsfát s most az ő szava nyomán elszárad
a fügefa, amelyen hiába keresett gyümölcsöt.
Teremjétek a Lélek gyümölcseit"sürg~t Szent Pál szava. S valóban, abból, hogy keresztények vagyunk egy új,
sokszoros termékenységnek kell vagy
kellene következnie. Az egyház is fölülvizsgálja szokásaít, intézményeit. A terméketlennek mutatkozókat visszametszi,
s azt igyekszik fejleszteni, ami termést
hoz, s még több termést ígér. Az egyes
keresztény ember, a kisközösség, a keresztény család lelkiísmeretvízsgálatának
is nélkülözhetetlen kérdése: termő ág
vagyok-e, vagy haszontalan.
Van mégis valami az evangéliumban,
ami az effajta önvizsgálatban óvatosságra int. Igaz, teljesítményt vár tőlünk
az Isten, de maga az meggondolkodtató,
hogy ennek képét a földműves-életből,
a biológiai világból vette. A gőzgép teljesítménye egyértelmllen kiszámítható,
ellenőrizhető. Ha a megkívánt hatásfo-

kot nem éri el, meg kell javítani, vagy
ki kell selejtezni. A fa
élete nagyobb belsőhullámzást megenged, töbo titkot rejt, a hanyatlás, belső
elsötétülés lehetőségét és kockázatát is.
A példabeszéd szerint előbb megtrágyázzák a terméketlen fát, és csak akkor
vágják ki, ha továbbra sem terem. A
fügefának pedig azért kellett rögtön kiszáradnia, mert Jézus közeledett hozzá,
életének egy kritikus pillanatában, nem
is fügeérés idején, hanem. húsvét előtt,
de akkor mégis teremnie kellett volna,
ha önmagát fölülmúlva, a természet lehetőségeit szétfeszítve is.
S a termékenység parancsán, Isten
szüretelő, őszi metszéseket végző szígorán túl a Biblia a terméketlenség titkáról is tud nagyszerű meggondolnívalókat. Meddő asszonyokról beszél Sárától
Erzsébetíg, akik kínlódva viselték terméketlenségük szégyenét, de aztán kiderült, az nem vétkük következménye
volt hanem csak arra szolgált, hogy
Iste~ kegyelme pazarul beboritsa őket,
remekeljen bennük. A tékozló fiú atyját vezeti elénk a Biblia, akit sokan
becsmérelhettek, mert olyan könnyen
elengedte az egyik fiát, aztán mégis
ünnepet ült, amikor az elveszettnek
hitt fiú hazatért. - És Máriához fohászkodunk naponta - megint csak a Szentírás szavaival - "üdvözlégy, kegyelemmel teljes!" Nem a sikeres embert köszöntjük, nem azt, aki nagyobb teljesítményt mutathat föl a többieknél, hanem
a szüzet, aki anya lett. Aldottnak mondjuk őt és "méhének gyümölcsét".
A gyümölcstermő ősz nemcsak a szüret szigorára emlékeztet hát, hanem a
kegyelem szuverén szabadságára is, Istenben elrejtett életünk szemmel nem
látható dimenzióira is. Önvizsgálatra,
jó elhatározásra, rnetszőkésre is szükségünk van, de bizalomra is. A bennünk
s a testvéreinkben munkálkodó isteni
élet iránt.
könyörtelenűl

TÚTFALUSY ISTVAN

S~eretet
töviskoTonába
súrúsődik
cl

csend

Isten virága.

SIMANDI AGNES
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NAPLÓ
HÁROMszAzÖTVEN ÉVES A GYŐRI BENCÉS GIMNÁZIUM
A

mai középiskoláink megalapítói a barokk korban létrehozott szerzetes és
közé tartozik a győri bencés gimnázium
által 1626-ban a jezsuiták részére alapított
gimnázium. A tanítás a káptalannal folytatott telekvita miatt csak 1627-ben kezdődött. A rendház, a gimnázium és konviktus a század második felében Széchenyi György veszprémi püspök ötvenezer forintos adományából épült fel. Templomuk. [elépitéséhez Sennyey István és Draskovich György győri püspökök járultak hozzá nagyobb összeggel. Az épületek ma is megvannak. Értékes múemlékeink közé tartoznak, csak Q; gimnáziumot építtette teljesen újjá a bencés rend
1888-89-ben.
A gimnázium aZ 1702-ben megnyílt konviktussal és a XVIII. század első felében kialakult akadémiával, filozófiai főiskolával teljes jezsuita iskQlarendszerré
fejlődött. Az akadémián a szokásoktól eltérően az egyházjogot is előadták:
A gimnáziumban a rendnek 1773-ban történt feloszlatásáig rendi tantervük,
a RaHo Studiorum szerint folyt a tanítás. A török id5k kulturális állapotára
jellemző, hogy szokásuk: ellenére előkészítő osztályt is nyitottak, elemi ismereteket is kénytelenek voltak tanítani. Felvételi is volt, de szegénysége miatt senkit
el nem utasítottak. A szegényebb tanulók aratás, kapálás idején hazamentek
dolgozni, hogy' a tanuláshoz szükséges pénzt megkeressék. ·.t1.z iskolában formális
képzés folyt. A valláserkölcsi nevelésre elsősorban a Mária-kongregációkat és az
iskolai drámák előadásait használtákfel. A barokk vallási ájtatosságok gyakorlásán kívül önmegtagadásokkal erős önfegyelemre és a felebaráti szeretet testilelki cselekedeteinek végzésére nevelték tanítványai/cat.
Az iskola alapításától kezdve Észak-Dunántúl szellemi, kulturális központja
volt. A barokk kor' számos egyházi és világi vezető egyénisége tanult és nevelkedett itt. Sámbár Mátyás a hitvitázó és missziós apostol a gimnázium diákja,
majd tanára volt. Rajta kívül itt tanult Karner Egyed pannonhalmi főapát, Amadé László költő, Esterházy Ferenc tábornagy, Esterházy László pécsi püspök, szdnok és író. - Sámbár Mátyáson kívül itt tanítottak: Hevenessi Gábor történetíl'Ó, esete István egyházi szónok és író, Rajnis József költő és műfordító.
Az átmeneti korszakban (1774-1802), mivel nagyrészt volt jezsuiták és világi
papok tanítottak, a tanítás a régi szellemben folyt tovább. Változás II. József
uralkodása alatt következett be azáltal, hogy feloszlatta a konviktusokat, megszüntette a Mária-kongregációkat, csökkentette a vallásos ájtatosságokat. Bár továbbra is valláserkölcsi alapon folyt a nevelés, a felvilágosodás szelleme behatolt az iskola falai közé. Ebben az időben az uralkodó németesítő törekvés által
felébresztett magyar érzésnek a már említett volt jezsuita Rajnis Józsefen kívül az
egy ideig szintén G'yőrött tartózkodó 1,olt piarista, Révai Miklós nyehJész voltak
az élesztői. A gimnázium nevesebb diákjai ebben a korban: Kisfaludy Sándor
költő, Kisfaludy Károly drámaíró, Pázmándi Horváth Endre költő, Czinár Mór
bencés levéltáros, történetíró, Villax János zirci apát.
1902-ben az I. Ferenc király által visszaállított bencés rend vette át a gy5ri gimnáziumot. Ugyanebben az évben a Pécsről ismét Győrbe helyezett Akadémián 1816-1850-ig a bölcseleti tanszékelcet is a bencések látták el. Az ekkor
megszűnt Akadémia bölcseleti karát az Entwurf értelmében a
nyolcosztályossá
fejlesztett főgimnáziumhoz csatolták. A gimnázium mindvégig humanista jellegű
maradt, s a bencések tanítottak tovább. 1948-ban államosították, de már az
1950-es megegyezés alapján a rend újra 1Jisszakapta. Azóta mint CZUCZOT Gergely
bencés ált. gimnázium működik.
A monasztikus bencés rend eZé alapítója, Szent Benedek csak egyetlen célt
tűzött ki, az önmegszentelődést. Erre a Regula szerint a közösségben élő szerzetesnek a közös istendicsérettel és a közösségben és a közösségért végzett munkával kell törekednie. Másrészt a 1endalapító a Regulában az apátra bizta, hogy
az a változó korszakok követelményei szerint megváltoztathatja a köz{jsség napirendjét, munkakörét. Ennek alapján a bencések .a századok folyamán külön'böző munkával szolgálták önmegszentelődésüket, továbbá az egyház és a társapro~estáns gimnáziumok voltak. Ezek
elődje, a Dallos Miklós győri püspök
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dalom érdekét. A magyar bencések a török idők után a nagy paphiány miatt
a lellcipásztori munkába kapcsolódtak be.• A XVIII. század végén Modoron és
Komáromban már tanítást is váltaltak, ezért az 1802-ben kapott új munkakör,
a tanítás nem volt ismeretlen előttük, mégis új volt. A Regula szellemében ki
kellett alakitaniuk tanitórendi profiljukat. Ennek legjellemzőbb vonása a valláserkölcsi nevelés, amely következetes munkára, egyéni feleZősségtudatra való
neveléssel párosult. Jellemezte ezt a pedagógiát a múlt éTtékeinek megbecsülése
és ugyanakkor a Regulából fakadó bölcs méTséklet, discretio szellemében a nyitottság minden emberi érték felé.
A XIX. század' első felében az 1806-ban kiadott új tanterv szeTint folyt
a tanítás. Az iskolák célja az volt, hogy a 'romantikus-restaurációs katolikus
megújhodás szellemében helyreáZZitsák a megbomlott Tendet és fegyelmet. Ez a
győri gimnáziumban néhány éven belül helyreállt: A tanítás szellemét áthatotta
az ébredő nacíonalizmus és a reformkor polgári átalakulást sürgető eszméje. Elég
bizonyítékul a Riadó írójára, Czuczor Gergelyre, a dinamó feltalálójára, Jedlik
Anyosra, a szabadságharcban részt vevő Rómer Flórisra és Rónay Jácintra hivatkoznunk. A tanítványok köziiZ megemlítjük Batthyány Lajost, az első felelős
kormány miniszterelnökét, Deák Ferencet, Regul.y Antalt, őstörténetünk és nyelvrokonaink kutatóját. Ezek után szinte természetesnek tarthat juk, hogy a Bachkorszakban, az elnyomatás éveiben a tanári kar az igazgatóval az élén részt
vett a passzív ellenállásban, és mellőzte az elnémetesítést szolgáló 1·endeleteket.
Ugyanekkor küldte Rónay Jácint az angliai emigrációbólleveleit, melyek a he/.yi lapokban jelentek meg. A magyar közönség ezekből értesült először Darwin
tanairól.
Az 1867-es kiegyezés után hazánkban mind szellemi, mind anyagi téren gyors
fejlődés indult meg. A szellemi értékek sokszor egllházellenes élt kaptak: szembeallították a hitet a tudással és a haladással. A győri bencések a kiéleződő ellentétek közepett meddő viták helyett tudományos működésükkel, a múlt értékeinek megmen~ésével tettek tanúságot a hit és tudás, hit és haladás harrnóniájáról. A fizikai szertár az átvételkor egyetlen villamos gépből állott. Czinár Mór,
Jedlik Anyos, Birbauer Virgil a század végére 1000 darabra fejlesztette, köztük
110ltak a Jedlik által készített eszközök is. Birbauer Virgil kísérletezett a röntgensugárral való gyógyítással is. Az első világháború után a Jedlik: életrajzát
megíró Ferenczy Viktor a felszerelést tovább fejlesztette. Az ifjúság számára
szórakoztató mozielőadásokat is szervezett. Az 1945 után alapított Xantus János
múzeum jelentős anyagát bencés tanárok gyűjtötték: Rómer Flóris, Méry Etel,
Börzsönyi Arnold és Lovas Elemér. A Horthy-korszakban az ismeretterjesztO szabadegyetem igazgatói a bencés gimnázium tanárai közül keriiltek ki. Az előadók
is többnyire a gimnázium és a pannonhalmi főiskola tanárai voltak. Holenda
Barnabás, aki a gimnáziumnak 25 éven át volt igazgat6ja (1938-63), a fizikában
a magfizikával bekövetkezett forradalmi változásokat a szaklapokba írt tanulmányaival az e/.sők között ismertette hazánkban. A forradalmi változás világnézeti vonatkozásait az 1950-es évektől a Vigiliában megjelent tanulmányaiban világította meg.
.
Vaszary KolQsnak, a gimnázium volt igazgat6jtinak, a későbbi f5apátnak,
majd hercegprímásnak Horváth Mihály szellemében írt történl?lmi tankönyvét
tanulták nemcsak a győri. diákok, hanem számos állami gimnázium diá1ejai is,
a fizika világát pedig Fehér Ipolynak, a gimnázium igazgatójának, majd f5apátnak a tankönyvéMlismerték meg.
A szociális kérdésre már a századfordulón többen felfigyeltek a tanári karból. Előadásokat tartottak a munkások részére rendezett ismeretterjeszt5 tanfolyamokon. A keresztény szociális gondolkodás' egyik legképzettebb és leghalad6bb képviselője, Giesswein Sándor a gimnázium tanítványa volt. A soviniszta,
antiszemita szellem a Horthy-korszakban sem talált utat a gimnáziumba. Az
1930-as években Rad6 Polikárp hittanár, a -kés5bbi akadémiai propesszor tartott
ismételten előadást a helyesen értelmezett nacionalizmusr61.
A 350 év alatt kereken 130.000 tanu16 került ki a gimnáziumból. Az iskola
minden korszakban nyitva állt a. ·szegény tanu16k előtt, segítették is őket. A
tanu16k összetétele a társadalmi viszonyok szerint változott. A baTokk korban a:
főnemesek, nemesek mellett voltak nem nemes polgárok is. A reformkorszakban
a köznemesséq kermt túlsúlyba, és meajelentek a padokban a jobMqyok. A 'Dolgári korszakban a kispolgárság, a középparasztság és az értelmiségiek mellett
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találunk már munkásokat is. Ma a szocialista hazában végbement változás tüka tanulók társadalmi összetételében. A szülők 50-60 százaléka munkás
és paraszt. A. tanulók egy része papi pályára készül, a többség a népgazdaság
különböző ág'áiban mint szakmunkás, alkalmazott, vagy az értelmiségi pályákon
találja meg élethivatását.
röződik

J ANOSI GYULA

KÖKÖJSZI ~S BOBOJSZA

A HETVENES

~VEKBEN

Az én nemzedékemnek - de, gondolom, a szüleímének is, hisz ők olvasták
nekünk estéről estére - egyik legkedvesebb olvasmányemléke Török Sándor
két halhatatlan hőse, Kököjszi és Bobojsza, akik megjelennek a kisgyermek ágya mellett, és attól kezdve napról
napra igyekeznek őt bevezetni az életbe
s a maguk félelmetesen éles törpe-Iogíkájával magyarázgatják. mi a jó, mi a
rossz. A két kis törpe és Andris mert emlékezetem szerínt így hívták a
szőke kisfiút, aki egy adott pillanatban
mindíg elő tudta csalogatrii őket - világa idilli világ volt. A dolgoknak szilárd
körvonalai voltak és meghatározott kíterjedA<;~. a r0SSZ elvált a [ótól, és aki
egySzer megtanulta, mí a helyes és mi
nem. aligha tévedett.
Azóta bonyolultabb lett a világ, áttekinthetetlenebb az élet, az események
erővonalai kusza összevisszaságban feszülnek egymásnak s ki tudná pontosan
elkülöníteni az igazat a hamistól ? A
család megszt1nt szilárd, biztonságos keretet adni, hovatovább természetes életformaként kell tudomásul vennünk, hogy
az édesanyák és édesapák elválnak, külön-külön .próbálnak újra szerencsét, és
talán észre sem veszik gyermekelik szerencsétlenségét. Aki ma "törpéket", segítőtársakat. vágyak és remények kivetüléseit teremtik meg, mint Esterházy
.Péter,· sokkal bonyolultabb,ridegebb
mélYségekbe ás
le,
mint egy-két
nemzedékkel
ezelőtt
alkotó
társai.
Még . két nemzedék között is döbbenetes lehet a különbség. Fancsikó és
Finta, e két gyermeki alteregó ugyanis
valahol kétségtelenül visszautal Mándy
'Iván világára. Mándy "fiú"-jának is természetes életformája, hogy a szűlei külön élnek. s "az a törekvésük, h0gv ismét v("7,t"e eretlsz,sk a család léket kapott haíöíát, mindig zátonyra fut. A fiú
nem ismeri másnak aniát, csak' ..l""Si1l:ált
arcú't-nak, közömbösnek, aki tudomásul
:Esterházy Péter: 'Fancsl1l:6 és
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Pinl.a(Magvető.

veszi, hogy "ez van", és kétségbeesetten
evickélve igyekszik a felszínen maradni,
de közben egyre lejjebb süllyed a társadalmi ranglétrán, míg végül koszos
kül városi szállodákban a vetetlen ágyon
heverészve forgatja a Színházi Élet megsárgult példányait, s a "régi idők mozijának" tűnékeny káprázatában álmodja újra a maga megfeneklett sorsát. Ez
a világ azonban alapjában véve egyértelmű, még akkor is, ha olykor álmok
és látomások szövík át. A fiú rezignált
szemlélője az eseményeknek, s alapérzete még csak jiem is tragikus, hiszen
rendelkezik az irónia csodálatos bölcsességével, a távolságtartás mindig gyógyító attitűdjével. Fancsikó és Pinta
azonban - és természetesen maga a fiú,
akinek ők csak alakváltozatai, vágy.- képei, álomi másai - minden esetben
megpróbálnak harcolni. Mert a maguk
médján nagyon is hisznek a szeretet
gyógyító erejében. S ha újra 'me~ újra
rá kell is döbbenniök, hogy erejük nem
eíégséges a sors kerekének visszafordításához. ba a mai életben oly megszekott események racionális érvekkel aligha magyarázható, bonyolult szövésű hálójába belebonyolódnak is, azért küzdelmük míndíg ébren tartja a reményt.
11:0gyan is született Fancsikó és Pinta?
Esterházy Péter így meséli el e történeti pillanatot: "Fancsikóékat először 1951ben találtam ki. Egy szék a fal felé fordult. A karfán a fehér festék fölrepedezett, mintha megsértődött volna. Álltam a széken, és három szót selypegtem ft vílágnak: fancsikó, kalokagatijja,
pinta. A három szó, mint három üveggolyó elgurult, a felnőttek, ha volt idejük, mosolyogtak, Pedig én azt hiszem,
hogy ezek a történetek már akkor bent
voltak a szép üveggolyókban." Gondolom, mínden nagyobb család életében
vannak hasonló pillanatok. Mi évekig
éltünk együtt tesztididommal és tesztbubámmal. Előbb elO'ik lányunk hozta
őket haza az óvodából, aztán a másik.
"De ki ő?" - kérdeztük némi türelmetlenséggel, mert hiába meregettük a sze-
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münket, nem láttuk egyiket sem. A felugyanis hehezen látják meg a
Iényeget, Tessék csak elolvasni SaintExupéry A kis hercegét! "Rajzolj csak
nekem egy báránykát!" - mondta a kis
herceg. S, íme, a kis ládában, rnelyet
a türelmetlen pilóta papírra vet, ő látja
a báránykát, és még az is érdekli,
mennyí füvet eszik naponta.
Mostanában bahvalancsa lakik nálunk. Ha kérdem, ki lehet, kisfiam titokzatosan elárulja, hogy egy felelős 8IZemély. Ha banvalancsa megjelenik, hirtelen megvadul. föl és alá száguldozík
a szobában, rettegésben tartva rnindazokat, akik nem látják, hogy a felelős
személlyel kell tárgyalnia, s parancsait
teljesíti, míközben földre rántja a terítőket és haragos üvöltéssel püfölt nő
véreit.
Aztán hirtelen megszelídül.
Esendő
ábrázattal cumizik, s közlí :
"már jó vagyok". A felelős személy kis
időre eltűnt, de még nem végleg, mint
tesztididom és tesztbubám, vagy ahogy
Fancsikó és Finta, akik tovaröppennek
Esterházy Péter művének egyik fejezetében, hogy más hévvel, de hasonló
alakban tűnjenek fel ismét egy gyerekszobában, ahol szükség van rájuk.
Esterházy Péter kitűnőeh isrneti a
gyerekvilágot. Eiért is kiemelkedően érdekes r@Siei könyvének azok a kis fejezetek, melyekbén azt ábrázolja, hogyarl válik FahC!liM ~s Pintil. a kírnondatlan gyermeki vágyak me~Wslós!tójá
vá. Apa és ánya kitándultid mennek.
Csorog rájuk a napfény végtelert békessége, és a fiú már-már hajlandó
azt hinni, Mgy ismét béke lesz il családban. Hazaindulnak, anyá kontyélt
szétborzolía li stél, s bágyadtan, télve
jó érzéssel üldögél a víllatríoson, Apa
azonban már új kalandra készül, Kezét
észrevétlenül a csinos kálat1znő combjára csúsztatja. Atn ekkor .Fanesíkő és
Pinta akcióba lépnek. Kipenderitik a
kalauznőt a villamos közepére és harapják a kezét, mert lerombolta azt a
szépséget, beszennyezte azt a békességet, melyet ez az álmos tavaszi délután
teremtett. A kisfiút saínte míndíg körűl
folyják "a veszekedés fehér fátylai".
Összepréselt szempillákkal fekszik a kiságyon, s a konyhaajtón átszűrődnek
hozzá azok a félelmetesen magas hangok, melyek oly sok családban borítják
könnybe a gyermeki szemeket, s amelyek titokzatos, a felnőttek számára érthetetlen és megmagyarázhatatlan gátlások forrásaivá válnak. ,jNel1éz gyerek,
nagyon nehéz gyerek!" - mondják fejcsóválva a tanít6 nénik. Nem is sejtik,
nőttek

hogy a kisgyerek magányosan fekSzik,
a fehér kiságy keresztjére szögezve és
várja-könyörgí a maga kis megváltását:
Fancsikó és Pínta megjelenését, igazságtevő barátainak. tevékenységet,
Egészen természetes, hogy ilyen labilis
egyensúlyú gyermekekből olykor kitörnek az agresszív ösztönök is. Egyik emlékezetesen jól sikerűlt fejezete a könyvnek a hengematé, mely arról szól, hogyan hintáztatja Fancsikó és Finta a
vendéggyereket. az ellenszenves Imikét
- aki tulajdonképpen azért nem nyerheti el rokonszenvüket, mert utálják
mesterkélt szüleiket és azt a mesterkélt
viszonyt, mely. a felnőttek között tapasztalható -, mígnem az "véletlenül" kirepül a hintából. (Megint egy Mándyelbeszélés villan az olvasó tudatába:
a Hintázók "Az ördög konyhája" című
kötet ből. De Mándynál maga a hinta is
átlendül a szürrealista víziók világába,
Esterházy Péter hengematéja viszont
kétszeres terheléssel himbálódzik tovább.)
Újra és újra visszalapozunk ahhoz az
egyetlen mondathoz, mely e könyvnek
talán
legsúlyosabb . figyelmeztetője:
" ... a felnőttek, ha volt idejük, rnosolyogtak", Mert aki ezt az "időt" hem
tudja kigazdillkodni, aki ~6rakozottan
újságjaiba temetkezik, hogy elrejtse önmagát, arcát a családban, az szükségszerűen megteremti a gyel"lll~kszoba kísérteteit. Mert Fancsik6 és Pinta kísértet is, Kököjszi és Boboisza nem volt
az. Miért is lett voina? Hiszen Andris
szülei mosolyogva, együtt álltak a kiságy pereménél. Ahol azonban ritka vendég a nevetés, ahol a résnyire nyitott
ajtókon a veszekedés hangjai úsznak a
szobákban, ott a gyerek előbb-utóbb jóvátehetetlenül magára zárja világának
kapuit, s elindul Fancsíkéval és Pintával megteremteni a rnegteremthetetlent,
összeforrasztaní az öSszeforraszthatat-

lant.

.

A szerétet felelősségériek és törékeny
voltának fhtyelmeztetője Esterházy Péter könyve, mely ~gySzersmind rendkívül ígéretes pályakezdésé a fiatal írónak, Néhol talán sZívesen enged még
a fogalmazás kísértéseinek, egy-egy eredeti mondat, hasonlat kedvéért elkalandozik a lényegt51, néha fölÖSlegesen
kusza marad akkor is, amikor a Ítigotnbolyított szálak többet tnondanának.
Mindez azonban. - érzésünk szerint csak az elSő lépések szükségszerü bizonytalansága, . mehret a remélt újabb
rnüvek majd bizonyára föloldanak. .
SIKl GÉZA

641

ORGONÁHANGVERSENY
MÁTYAS-TEMPLOMBAN

A

A Bach'I'ÓI elterjedt hasonlatok legtalálóbbja a Béethovené: tenger.
Mint őselemek az emberiség történetében, melyek költői alapérzéseket
táplálnak, a víz, a föld, a tűz, a lég
valahol ott rejlenek a néplélek ösztönös megnyilatkozásaiban, s a művészet
legmagasabbrendű műfajaiban. De
ki
keresi a tengert s ho""an nevezi, ha
megtalálja?
Herakleitoszt kell megidézni: "Ugyanabba a folyóba lépűnk
és nem ugyanabba, ugllanazok vagyunk
és nem ugyanazok". A tenger folyó is,
ahol tovaáramló hullámok őrzik a mozdulatlan - pillanatot, a változás (megváltozás) lehetőségét. Milyen természetes, hogy ebben a változatlanságban a
mozgás: állandó. A mozgás: önmagunk,
kiket védenek a lélek határai,. melyeket nem lelünk, olyan mélységben nyugosznak.
Allva Bach tengerében, felsejlenek a
határok, és űzenetet küld a mély. A
itt is
állandóság. Pillanat,
mozgás
amelynek részeiben az idő örökkévalósága rejlik. Idő: mozgások sora, egyik
a másikat követve. Bach zenéjének
alapformája az időt szülő mozgás. A
mesterien felépített fúgák, triószonáták, prelúdiumok és annyi más mű-,
faj megközelítésének, interpretálásának
egyik 'próbaköve, a természetfLnkben
lévő mozgás érzékelése. Hiszen Bach
művészete ember-arányos, amint a tenger is az. Korun k embere alighanem
ezt az önmagára utaló tempót keresi,
s menekül Bachhoz.
Kétszeres tehát annak az előadómű
vésznek a felelőssége, aki vállalja a
lipcsei mester örökségét. Lehet-e önmutogató, ha kész feladato k elé állította a kor? Elmúltak az idők, amikor
tehetség ét úgy k8.matoztatta, hogy varázsolt: csillofJtatta a felszínt a mélység igézete nélkül. Az orgonaművészet
nek újabb aranykorában a kincset
akarjuT~, a lélek határait.
Talán túl hosszú mindez bevezető
nek ahhoz, amit legutóbb hallottunk
a
Mátyá.~-templomban,
filharmóniai
koncert keretében. A méltán népszerű
orgonaművész,
Bar6ti István estjén
azonban csak a kincs felének lettünk birtokosai. A másik fele rejtve
maradt előttünk. Alltunk Bach tengerében, s a változatlan változásban csak
olykor-olykor láttuk örök csillagok fényeit vizek tükrein.
Nagyon bíztunk a D-dúr prelúdium
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és fúgában (BVW 532).. Már sokszor
"nyugalmat" hozott. Ebben az . előadás
ban csak a prelúdium régies stílusú
részének (alla breve) könnyedsége, a
regiszterekben fényesen kiboml6 téma
echós "jelzései" hoztak üzenete t. De
mire megértettük volna, a fúga géptempója mindent elsodort. Hol volt
már a mozgás! A föld belső dübörgései mesterséaes villámokat hordoztak _s
megfakult a vihar gyönyörű szimfóniája. Korun k emberének tempója önmaga fintorává vált. A gép nem helyettesítheti a hangszert, a gépi presto a
zeneit. Az előbbi természetellenes. A
zene természetes.
Az Esz-dúr triószonáta (BVW 525)
pasztorál hangulata, barokk .változatsora, a kompozíci6 aránya szépen érvényesült. Végre éreztük a mozgás természetét, a proportio, a mérték meghatározta szépséget megcsodálhattuk: gótikus rózsaablak, amelyen angyal tekint be. Milyen egyszerű az els6 tétel,
mindössze három hang. S rá mégis egy
égbolt válaszol. A lassú rész (adagio)
mintha Isten kebléből szakadt volna ki,
még a teremtés kezdetén... A zár6
rész izgatottan pontos mozgása pedig
megnyugvás. A tenger mélysége. Mindezt megértettfLk, hallottuk Baróti István
előadásában. A "Mensch bewein", az
"Ach bleib bei uns" korálelő.1átékok
azonban csupán visszfényként tükrözték
Bach igazi fényeit.
A mindig eksztatikus Messiaen ciklusának (Ascension) meditációja az elragadtatás öröme. A liturgikus bensőség
misztikus gyertyákat gyújtott a mennybemenetel hegyén s ma1'asztalt annál,
aki már egyszer égiekkel társalgott jelenlétfLnkben. A sors koppanásai (ezek
a néma daktilusok) eleven hangok voltak ajt6ink eMtt.
S aztán mintha újra a tenger én.ekelt volna, titokzatos éjszakában. s ki
eljött a hullámokon, hullámokra hivott.
"Ad nos, ad salutarem undam". Liszt
korálfantáziája (Meuerbeer "Próféta" című operájának témájára) rejtette-mutatta egyszerű dallamát. S ez a törékeny téma úgy tartotta 6ssze az 6riási
mé1'eteket, mint egyetlen kábel a hidat.
Az eldad6 érezte a méreteket, de nem
látta a részlet-szépségeket, s mintha
csak a fúqára tartogatta volna "erejét".
A zsongít6 ritmus. a színek játéka azonban többször is a művész leajobb
tula.1donsáaait villantották fel. aki ha
több gondot fordUhatna erre a gyönyörű műre, egyik legjobb tolmácsol6ja
lenne.

Bar6ti Istvánnak voltak egyenletesebb teljesítményei. Ha az elkövetkezőkben megpróbálja a
legnehezebbet,
arra koncentrál, ami természetének leginkább megfelel, s nem fokozza a virtuozitást a muzsika kárára, jelentős
előad6művészünkké válhat az orgonamuzsika barátainak nagy örömére.
TOTH SANDOR

RJTKASAGOK HANGLEMEZEN
A világ minden táján versengenek
egymásBal a lemezgyártó cégek, melyik
dob a piacra több újdonságot, melyik
vonzza inkább magához a vásárl6t keresett ritkaságok megjelentetésével. Számunkra rokonszenvesebb CD Magyar
Hanglemezgyártónak az a törekvése,
hogy kielégítve a ritkaságok iránt megmutatkozó és egyre növekvő érdeklő
dést, nem mond le a művel'15déstörténet
megismertetéséről sem. Feltétlenül ilyen
vonatkozású kiadványnak kell tekintenünk azt a lemezt, melyen Szebenyí
János két fuvolaversenyt ad elő,Fran
coís Devienne és Franz Anton RösslerRosetti egy-egy versenyművét. Korántsem remekművek ezek. De magyar
vonatkozásuk van, hisz mindkét alkotást a székesfehérvári István Király
Múzeumban
őrizték
kottaformában,
mindkettő új zonqorakiséretes partitúráját Szebenyi János adta ki a saját
kádenciáival, s mindkettő a maga korának zenei köznyelvét hozza közel az
érdeklődőhöz. Ma már hajlandók vagyunk egy-egy hatalmas korszakot csak
a remekművek tükrében megismerni.
Pedig sokszor izgalmasak, érdekesek
azok a másodrangú alkotások is, melyekben azért felsejlik a későbbi nagy
betetozés néhány dallamfordulata, vagy
épp egy ötlet csupán, mely a nagy
mesterek kezében nyeri el végső funkciójtÍt, teljesedik ki igazán. Ki hinné,
hogy Rössler-Rosetti a maga korának
jelentős, elismert alkotófa volt, s a
prágai Mozart-emlékünnepségeken l;Z ő
Requiemjé'vel hódoltak a nagy géniusz
emlékezetének? Ki tudja ma már azt,
hogy Devienne a tizennyolcadik század
végén a fuvola egyik megújítója volt?
Nevüket, műveiket elnyelte a feledés,
alkotásaik néhány mozzanata bizonyára
beleépült ugyan Haydn vagy Mozart
nagy műveibe, de ki állapíthatja meg,
hogya köznyelv egy-egy fordulata mikor válik a remekmű alkotóelemévé?
J!:rdemes volt lemezre venni e két
fuvolaversenyt. Már csak Szebenyi Já-

nos ze ne kutat6i munkája is megérdemelte ezt, de még inkább kittiná, stílusos fuvolajátéka és pompásan megszerkesztett kádenciái, melyek. alighanem II hangszer többi mtivész,ének ér..,
dekUj~é8ét js az "ú;<mnan" felfedezett
művekre irányítják. Kíséretét a Gyl5ri Filharmonikus Zenekar látja el Sándor János kitűnő irányításával (SLPX
11694).
Ha valaki Brahms sebezhető pontjaira, gyengéire kíváncsi, lapozza fel Bernard Shaw ragyogó zenekritikáit (ezeket bizony a mai kritikus is némi
nosztalgiával olvashatja). Bennük a csípős nyelvű szerző nem is egy alkalommal alaposan elveri a port a zeneszerzőn. S ha valaki .egyszer mégis azt a
Brahmsot akarja alaposabban kifürkészni, aki nem heroikus pesszimizmusával, hatalmas formáival nyűgözi le hallgatóját, hanem ökonomikus fogalmazásával hódítja meg, aki arra kíváncsi,
milyen volt a zeneköltő derűsebb, ön~
feledtebb
pillanataiban,
ismetkedjék
meg Női kórusai va!. Kivált olyan ragyogó előadásban hatnak a felfedezés
erejével, mint a Budapesti Kodály Zoltán Női Karé, melyet Andor Ilona már
oly sok nagy sikerre vezetett.
Jó néhány lemezkiadvánv ísmeretes,
melyen a zeneirodalom legszebb Ave
Mariái szerepelnek. Schuberté vagy
Gounod-é valóságos sláger lett, unosuntalan ezeket hallhatjuk. Mindkettő
remekmű a maga nemében; a sok közepes vágy annál is gyengébb előadás
szürkítette el, tette verklidarabbá őket.
Brahms végtelenül egyszerű, mégis az
áhítat gyémántcseppjeként felszikrázó
Ave Mariája valóságos felfedezés e lemezen. Ha van mű, amely alázatosan
alkalmazkodik a csodálatos imádság értelméhez, akkor Brahmsé az a javából.
S ha van alkotás, melll hitelesen sűríti
magába a Mária-tisztelet tetiesséaét, azt
a már-már pasztorális bensőségű érzést, mely századról századra öröklődve
termékenyíti meg az emberiség lelkét,
akkor megint csak Brahms művét érdemes említenünk. Ritkán hallhatjuk
élő előadásban, annál csodálatosabb felfedezése hát e kiadványnak. Mint ahogy
a mal1a nemében lenyűgöző a Három
egyházi kórus is, mely a romantikából
egyetlen merész gesztussal nyúl vissza
évszázadok mélységeibe, hogy felmutassa azt a hagyományt, me ly érintetlenül
él minden korban és újra meg. újra
megtermi az áhítat szép gyümölcseit
(SLPX 11691).
(R. L.)
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ma vásárolt meg a S~épművészeti lVIúzeum számára. I\. képzőművész Lesznai
Anna újrafelfedezésének következő állomása az ln emlékkiállítás volt, ameTíz esztendővel ezelőtt halt meg
lyet a hatvani Hatvany Lajos MúzeumLesznai Anna (1885-1966), a Nyugat
ban nyitotta meg 1975 októberében
köréhez tartozó lírikus, prózaíró, festő
Ortutp,y GyuZa professzor és S~abadi
és: íparművész, könyvíljusatrátor és mű
Judit művészettörténész, majd a
vészeti író, á század eleji magyar iroHatvany Lajos Múzeum kiadványaként
dalmi és művészeti reneszánsz egyik
1976 elején napvilágot látott A
nagy egyénisége. Képzőművészeti tatervezés művészete rímű Lesznai-kötet,
nuímányaít Ferenczy Károly és Bihari
amely a művésznő 19~!l-as - az egyik
Sándor irányításával végezte; mínt
amerikai főískolán tartott - előadásso
meghívott vendég hímzéseivel (díványrozatának szövegét tartalmazza, ez év
párnák, sálak., terítők) részt vett a
nyarán pedig a Mq.gyar Nemzeti GaléNyolcak-csopórt 1911 évi, heves vihart
ria rendezte meg Lesznai Anna újabb
kavart .tárlatán; szoros barátság fűzte
..,... a tavalYi hatvani tárlatnál átfogóbb
Rippl-Rónaihoz, Adyhoz (ó tervezte
- emlékltilj,llítását.
több Ady-kötet címlapját), Kaffka Margithoz, Lukács GyöigyhQz (és az ún.
l\budavári tárlaton elevenszíneket
"Vasárnapi Társaság" többi tagjához),
ragyogtató vírágesendéletek, népi életKodályhoz. Kassák Lajoshoz, Sinkó Erképek ("Szentmihályi heti vásár", "Favinhez és J6zsel A1Jtilához; az elsők kölu"),
meseíllusztrácíók,
textiltervek
zött értette meg és mérte fel Derkovits . ("Szarvasok", "Hímzésterv fán ülő maművészetét, amelyről a Századunk cí[ommal", ,;rextilterv állatokkal" stb.)
mű . polgári radikális folyóiratban 1934és elkészült hímzések (közöttük az
ben így írt: "Nincs ezekben a képek"Ady-párna"), továbbá könyv- és kottaben egy szemernyí sem, ami csak eszboríték láthatók. (Ez utóbbiak közül
tétikum, csak technika, csak érzéki
kitűnik a Négy
sirq,t6ének zongorára
gyönyörűség...
Derkovits míndíg a
rímű Bartók-ciklus. köttájának és a Ki
nincstelenek szenvedését festi, de önláf9tt engem? címt1 Ady-kötet első kiadásának címlapja.)
magát éli ?,t mínden nincstelenben ...
Ű az, aki valóban magában hordta és
A művek a kor külföldi avaritgarde
megtestesítette osztályát, de társadalmi
művészetének (főleg az expresszionista
meggyőződése 'n~m didaktikusan előa
Franz Marcnak), még inkább azonban
dandó eszmei tartalom: Derkovits egyéa vírág-, levél- és índa-motívumokat
ni Iírájában inkarnálj/l osztályát és anannyira kedvelő, stilizáló-lineáris. szenak életét, mivel semmí. sem közelítí
cessziós stílusnak (az irányzat olasz elmeg Iobban ~z általánost, mínt az, ami
nevezése nem véletlenségből "stile flovalóban és legrpélyebpen egyl;lni."
reale" ...) és a magyar népművészet
forma- és színvllágának erős hatását
Lesznai Anna 1939-ben - a náci vemutatják, Miként a századelő egy sor
szély elől -'- az Jilgyesü1t Allamokba
költözött, de kapcsolataí nem szakadmagyar
építésze
és
képzőmúvésze
tak meg Magyarországgal : halála előtt
(Lechner Ödön, Kós Károly, Thoroczkai
két ízben is hazalátogatott, fő műve:
Wigand Ede, Körösfői Kriesch Aladár
Kezdetben volt á kert című önéletrajstb.) a magyar népművészet forrásából
zi regénye itthon jelent meg 1966-ban,
merített, úgy Lesznai Anna is ezt tette, hiszen - mint A tervezés művésze
válogatott verseit - Köd előttem, köd
tében olvassuk - "az Iparművész legutánam címmel - ugyancsak Budapesten adták ki 1967-ben, s bár az írőnő
jobb tanítója a népművészet".
A Nemzeti Galéria emlékkiállításának
New Yorkban halt meg, hamvai - végső akarata értelmében hasat földdarabjait - a terveket is és a kész
ben nyugszanak.
műveket is kíváló dekoratív érzék,
"gazdagon burjánzó szecessziós ornaLesznai Anna képző- és iparművé
mentika" (Szabó Júlia) és a. régi miszeti munkássága a mai nemzedék száníátorokra emlékeztető műgond jellemmára sokáig ismeretlen volt. Szabó Júliáé az érdem, hogy Magyar rajzművé
zi. A tárlatnak (s Lesznai Anna mű
vészet- és vílágszemléletének) kulcsát,
szet 1890-1919 című könyvének (Corúgy véljük, a művésznőnek e sorai advina, 1969) képanyagában helyet adott
a művésznő egyik csengő kolorítú meják kezünkbe: "Űszintén vallásos, bölcs
seillusztrácíójának, amely a tízes évekszemlelet hatja át az igazi tervezőt,
ben született, s amelyet az 1919-es Taaki minden munkáját ősi tradíciókra
nácsköztársaság Művészeti Dírektóríués szimbólumokra kell hogy alapozza,
LBSZIilAI ANNA ÉS KERÉNYI JENO
EMLÉKKIALL1TASA
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s akinek vallásos áhítattal és sub specie aeternitatis kell végeznie tevékenységét •.."
Lesznai Anna, a' képző- és íparmű
vész, e szellemben munkálkodott. Természetesen a Kezdetben volt a kert
című nagyszabású tabló (amelyet Lukács György a XX. századi magyar irodalom remekel közé sorolt) és a költemények (amelyekről Fülep Lajos írt
terjedelmes, melegen elismerő tanulmányt a Nyugatban) felette állanak
Lesznai Anna képző- és iparművészeti
életműve jelentőségének, a magyar mű
vészettörténet annáleszeinek azonban
számon kell tartaniok a múvészn6 textíliáit, akvarelljeit, rajzait és a magyar
könyvkultúra megújításához hozzájáruló könyvíüusetrácíéít ("Mese a bútorokról és a kisfiúr61", "Mese az eperszemnyi szívről" stb.), amelyek "a szeretet
játékos mesemond6jának" (Berény R9bert) alkotásai.

•
Jenő

Kossuth-dfjas szobrásznak (1908-1975), a Magyar Népköztársaság kiváló mávészének emlékkiállítását is a Nemzeti Galéria rendezte meg. (A tárlat megnyitójával
szinte egyidőben került forgalomba a
Corvina kiadó által közreadott, szép
nyomdatechnikai kivitelű album, amely
a mester több mínt ötven nagy- és
kisplasztikájának
reprodukcióját
és
Pátzay Pál szobrászrmívész Kerényírél
írott esszéjét tartalrnazza.)
Kerényi Jenő pályája a harmincas
években indult. 1937-ben fejezte be stúdiumait a budapesti KépzőJlllivészeti Fő
iskolán, ezután egy évig Itáliában tartózkodott, s 1941-ben már gyűjteményes
kiállítással lépett a közönség elé. Erős
szobrászí talentuma már a felszabadulás
előtt megmutatkozott {"Munkápói hazatérő emberpár" 1938, "Lévai hősi emlék- '
rnű" 1942, "Talpát néző leány" 1943), a
művész igazi kibontakozása azonban 1945
után következett be. A negyvenes évek
második felében Kerényi több izgalmas,
Kerényi

varázsos hatású akt-szobrot mintázott
("Napozó", "Támaszkodó nő", "Fekvő
akt" stb.) ; ezek a merész hangot megütő, a konvenciókkal radikálisan szakíto
nő-ábrázolások "áttörték a klasszikus
szépség-eszmény határait" - állapítja
meg a mester e munkáíröl a Modern
magyar művészet círnű rnorrográfía szerzője,

Németh Lajos.

1946-ban a művész megbízást kapott
a sátoraljaújhelyi piWtizánemlé\anű elkészltésére. A két év múlva, l~t~-bAA
felavatott; szebor egy SYHkos ~;t!Ín.4éltlJ,
nagy fMq.4~ólAAA~~ eJ~4ntan kü~ő

ZÖIllö~ f12rfi~/:!.kQt jel~ít Jll~g. ~~rényi
ne~ ~t il n~es p4tosz!Í, .megrendítő.
a szaba~liág-eszméért· életüket kockára

tevő antifilSiszta hősöknek méltó emléket állító alkotását a Magyar Milvés4et
1948. szeptember l-i számában Rabinovszky M4ri~z jo~al nevezte "rdl1e~
látomásnak",
olyan
szímbölumnak,
"amelyet míndenkí ért, és amely mindenkit .szíven űt" .
Az 5P-es, 60-as, 70-es években Kerényi
Jenő életműve számos 4jabb szeborral
gyarapodott. A "Felvonulók" . című tÖQQfigurás csoport, az ~1~nagy$FÍ~ú "Anya
gyermekével" (amelyet AlmásfüzW:ín
állítottak fel), a CSQntv~ry-síremlé~ és
a "Pís?=kút faqn:qm. és nimfál%;:1J" II
magyar köztéri szobrászat kiemelkedő
rangú darabjai, II nagyméretű körplasztíkák és reliefek közepette azonban muze~lis é~k.t1. kísbronzok is létrejöttek
a mÍÍvéfl;;,: rmltermében (,$eresz~lő Szt,
János 1957, ,,~ói fej" 1960, ,.Asszisz~ Szt.
Ferenc" lQ6P, "Fesz1il~t" 1972).
A hatvanhét ~y~ korában -:- sajnálatosan koriln, l»kotóképessége teljében eltávozott míivél!z emlé~~HítáS!l megerősíti a Fűlep Lajos, Dercsényi Dezső
és
Zádor Anna által szerkesztett

A

mq.gyarországi· fI1,lIvészet

című

története

kézikönyv ítéletét: "Gazdag pJasztikQi nyelv, belső tűz, biztos komponálás és a monurnentalítás iránti érzék
emelte generációja legjobb képviselői
közé Kerényi Jen6t ... "
D. r.

a vers teste a kígyó

a palotáké
meg a mágány
- barokk templomunk
J1.elyénszélverte pv,sztasáfl emlékké~eifl1, kimeretlt fotók.
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SOMMAIRE
Dans son article Les Sacraments, centre d'intéTét, le Prof. Ferenc Tomka, du
S~aire archidiocésain d'Eger. s'attache il. donner une vue d'ensemble sur les
conditions d'administration des sacraments et de la pastorale sacramentelle il.
l'heure actuelle. L'auteur connaitre les motifs du renouveau de la vie sacramentelle, les recherches théologíques qui sont il. l'arríere-plan de ce mouvement
et les conséquences de cette réforme dans la pratique. En méms temps, l'auteur
tient it soulígner que tout comme dans l'histoífe générale de I'Eglíse, on voit,
dans ce eas-lá aussi, I'ínnovatíon se rattacher il. la tradition. L'auteur précise les
conditions requíses par les prescriptions nouvelles pour qu'un sacrament soit
administré et examine finalement la place nouvelle assurée il I'assemblé des
fideles dans la vie sacramentelle. - La relation entre l'éducateur et l'enfant
atteint d'ínfírmíté mentale fait l'objet de l'étude de Mária Gyurkovics. L'auteur,
elle-meme professeur de pédagogíe curative, mettant il contribution ses propres
expéríences, souligne que la táche premiere de I'éducateur spécialísé est de partager la vie de ses éleves. ce qui réclame une disposition d'áme il. accepter l'enfant défícíent et il contracter avec lui des relations de partenaire. - Júlia Sáray
consacre son étude aux partícularítés propres il. la psychologíe de la jeune génération autour de víngt ans, Panni les caractéristiques des jeunes de cette catégoríe,
c'est la créativité qui retient partículíerement l'attention de l'auteur, avec tout
ce qu'elle implique de tachespour les pédagogues. - Sándor Klempa publie
la premiere partiede son étude Le Tragique á la lumiere des Ecritures Saintes.
L'auteur y analysela nature du tragique, avec ses lois, telles qu'elles détermínent la destinée des héros des tragédíes grecques antíques. - Le lecteur pourra
lire une píece en un acte jusqu'ici inconnue de Sándor Sík, aínsí que I'étude
que Lajos Boros lui a consacrée sous le titre La Derniére piece de théatre composée en Hongrie á l'intention des écolíers. Sándor Sik, Províncíal de l'Ordre
des Freres Pieux de Hongríe, fut le rédacteur en chef de notre revue depuis
1946 jusqu'il sa mortsurvenue en 1!f63r - Gyula Takáts éveque les souvenírs de
son amítíé avec le grand mattre de la peinture hongroíse, József Egry. Gyula János rend hommagé au Lycée des Bénédictins de Győr qui célebre le
350e anniversaire de sa fondation. - Sándor T6th examine le formation intellectuelle chrétienne en ramíüe, plus partículíérement dans les relations récíproques parents - enfants.
A I'occasíon du VIe Congrés du Front Populaíre Patrlotique qui aura lieu
prochainement, Béla Hegyi a eu une entrevue avec István Sarlés. membre du
Bureau Politique du Parti Ouvrier Socialiste Hongroís, Secrétaire Général du
Conseil National du Front Populaire Patriotique.
A la question posée il. propos de la relígíosité, plus précisément la coopéra-:
tion des croyants avec les 'marxistes, il répond comme suít: "La religiosité
peut faire bon ménage avec nos objectifs qui sollicitent le concours de toute notre
société, avec nos efforts pour rendre l'homme heureux; bien mieux, certains
-éléments que la relígtosíté eomporte et qui sont communs a I'humanísme au
sens général du terme, comrne la - probíté, le dévouement, la bienfaisance par
_exemple, sont propres il activer eneore davántage la eoopération de l'homme
religieux. Nous ne cherchons pas il mettre de la tension dans nos rapports avec
ceux qui professent d'autres opinions; bien au eontraire, nous tenons il resserrer
davantage les liens entre citoyens et cítoyens, nous appelons tous ceux qui ont
il coeur le sort de leur pays et de leur peuple, a venir construire avec nous
notre pays pour qu'il soit notre "maison" commune il tous... Le Front Populaire
Patriotique tient en grande eonsidération les déclarations par lesquelles chefs
d'Eglise, pretres et fideles, a l'avant-garde du progrés, invitent II promouvoir
l'assiduité au travail, la vie familiale bien ordonnée, les efforts du pays pour
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construire la société socialiste évoluée, le bien-étre du peuple, la sauvegarde
des biens et du partímoíne culturel commuris fi l'humanité toute entíere, I'instauration de la paíx et de la sécurité dans le monde, le savoír-vívre en société,
la sauvegarde des valeurs spirituelles humanies ...
On n'a pas a avoir honte de ses convictions - répondit entre autres István
Sarlós. On doít les assurner ou mieux, savoir les assumer. Rien de plus malaísé
que de voir quelqu'un chercher a díssirnuler - et qui sait pour quelle raison?
- ses convictions et recule de les proclamer ouvertement, Je saís un eas ou
il une réunion du Front Populaíre, un orateur a parlé comme s'il avaít été pour
le moins fonctionnaire du parti. Tout ce qu'Il a dit, étaít sage, utile et n'a pas
manqué de faire modifier notre programme d'actíon. L'intervention achevée, il
s'est avéré que l'orateur étaít le curé de la localité. Nous ne dernandoris a personne d'abandonner ses convictions. Chacun doit rester fidele li. sa conception
du monde et si I'on est invité a apporter sa part a l'édification de notre société,
que ce soit toujours en aceord avec ses propres convictions. Que le noncommuniste ne veuille pas jouer le communiste; ce fai sant, il trompe les hommes relígieux et infirme le crédit de ce qu'Il proclarae. Que chacun construise le socialisme de facori dont il est capaole de par ses propres forces, ariímé par la conception du monde qui lui est partículíere, C'est la une attitude qui est susceptible
de renforcer le potensíel de notre unité natíonale-populaire, le camp rangé sous
la bariniere de notre socialisme a nous tous.
INHALT
Ferenc Tomka: Die Sakramente im Mittelpunkt des Interesses. Der Autor
versucht ein umfassendes Bild über die Sakramerite, ihre Austeilung bzw. über
die hentige Lage des Sakrament-Pastorals zu geben. Er weist auf die Motive,
auf den theologischen Hintergrund und die praktische Konsequenzen der sakramentalen Erneuerung hin, mit gleíchzeitiger Betonung. dass das Neue in der
Kirche sich immer organísch der Tradition anknüpft. Im Zusammenhang mit
den neuen Vorschrlften bezüglich der Sakramente beantwortet er die Frage: an'
welche Vorbedíngungen die Aufnahme eines Sakramentes gebunden sind, und
welche Rolle der christlichen Gemeinschaft bei der Austeilung eines Sakramentes
zukommt. - Frau M. Gyurkovics gíbt ein anschauliches Bild über Person, Charakter und berufliche Sorgen des Heilpedagógen. - Júlia Sáray befasst sich mit
einigen Fragen der Psychologíe der Zwanzlgjáhrígen, mit besonderer Bezugnahme
auf die Kreatívitát und auf die Rolle der Pedagogíe, - Sándor Klempa untersucht die Gesetzmásségkeiten des Schicksals in den antiken griechíschen Tragödíen, Dies ist der erste Teil eines mehrteílígen Essays betitelt "Die Tragik im
Spíegel der Heiligen Schrift". - Lajos Boros prásentíert ein bisher unbekarmtes
Schauspiel von Sándor Sik. Nachfolgond veröffentlichen wir den genannten Einakter von Sándor Sík. - Gyula Takáts erinnert sich an seine freundschaftlichen
Bezíehungen zum namhatten ungarischen Maler József Egry. Sándor Tóth
untersucht einige Fragen der christlichen Bíldung in der Familie, wie es sích im
Kentakt zwíschen Eltern und Kindern manifestiert.
Béla Hegyí führt ein Vigiliagesprach mit István Sarlós Mitglied der Polítkommíssion, Generalsekretár der Vaterlandíschen Volksfront, gelegentlich des sechsten
Kongresses der Vaterlándíschen Volksfront. Bezüglích einer Frage über die sozíalistische Demokratie antwortet István Sarlós wie folgt: "Das Hauptziel der sozíalístíschen Deruokratie ist, dass immer breitere Schichten in der Ausübung der
Macht, in der Verwaltung der öffentlichen Geschafte, in der Entscheidung und
ihrer Durchführung teilnehmen. In dieser Entwicklung liegt das Hauptgewícht
auf dem Menschen, da die ganze Gesellschaft, das Gesetz und unser ganzes institutionelles System fül' den Menschen existiert... Es liegt im allgemeínen Interesse nicht einfach in - elner sozialistische Demokratie zu leben, sondern sie
auch zu gebrauchen. Es is bedauerlích, dass man trotzdem solchen Führunasverhalten begegnet dass die Demokratie verletzt und das SeJbstbewusstsein der Staatsbürger zertrümmerte. Viele vergessen es, dass sie ihre Positiort von dem Volk
erhalten haben, und dess sie íhre erhöhte Positions nicht nur ihren persönlicben
Verdiensten zu verdanken haben, sondern var allem der Gemeinschaft die sie in
diesen, führenden Posten setzte und sie in ihrer Arbeit unterstützt... Wir erwarten von eínem' [eden, dass er sích nach unseren állgemeinen gesellschaftltchen
Zielen richtet und zur Entwicklung diesel' Demokratie taglich beítrágt. Wir dűr-
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feri riicht vergessen, dass zűr sozíalísüsclten Demokratíe únd zurn Wachstum un.serer Freíheít die gute politisélie Atmöspháre und das gute gesellschaítüche Allgemeinbefinden noch nicht genügt, mari dan auch die persönlíchen Vorbedingungen
nicht vernachlássigen. Zur Praxis dieser Dernokratíe brauchen wir gebildete
gesellschaftlích reife Menschen mít breítem Horízonf die die Staatsangelegenheiten
und Aufgaberr nicht von aussen her betrachten, sondern von innen sehen und mít
den grundlegenden Aspekten sich identifizieren können."
Auf eine Frage bezüglích der Religion und der Zusammenarbeit zwischen
Glaubigen und Materialisteil antwortéte er wíe folgt: "Die Religiositiit vertragt
sich mít unserenZielen auf die wir die ganze Gesellschaft mobíltsíeren, mit unserer Arbeit für das menschliche Wohlergehen, und seine állgemein menschlíche
humanisierende Wesenszüge, wíe Ehrhchkeít, Opferbereitschaft, Solidaritat könner:
sogar die religiösen Menschen noch mehr aktívisteren. Wir suchen nicht die politischen Konfrontation mít den Andersdenkenden, im: Gegenteil, wir möchten
die Bezíehungen zwischen den Staatsbürgern noch fester knüpfen und Wir rufen
einen jederr zur Schaffung eínes gemeínsamen Heímes, für die die Heírnat und
des Schicksal ihres Volkes wíchtíg ist ... Die Vaterlandísche Vollcsfront bewertet
sehr hoch die Erklarungen der führenden Persönlichkeiten, Prtestér und Gliiubigen der Kirchen, die zum Sichbehaupten in der Arbeit, zu einern geordneten Familíenleben anspornen, und auf die Blüte der Heímat, auf die Erhöhung der
Volkswohlfahrt, auf den Schutz unserer gemeínsamen külturellen Schiitze, auf die
Erreichung des állgemeinen Friedens und der Sicherheit, auf ein menschenwürdíges
Zusammenleben und auf den Schutz der inneren Werte des Menschen hinzielen."
"Die WeJtanschauung ist keine Schande - sagte im weiteren István Sarlós. Man muss sie akzeptíeren, man rnuss sie sogar akzeptieren können. Es ist nichts
níedersehlagénderes, als wenn jemand seine Überzeugung zu verneinen versucht
und, aus welchem Grund immer, vor elner offenen Bekenntnis fürchtet. Ich weiss
von einem FaU, wo ein Dískusstonsredner auf eírrer Volksfronttagung so sprach,
als ob er ein Perteífunktíonér ware, Was er sagte war klug und auch nütztlich.
'es hat auch in gewíssem Masse unserProgramm geiindert, und als er sích wieder
hinsetzte. stellte sieh heraus, dass er der űrtspfarrer war. Wir. erwarten von niemandem, dass er seine Weltanschauung aufgíbt, ein [eder bleibe treu seiner
Weltanschatiun§ und entspreehendder speztfísehen. Züge seiner Weltanschauung
soll er unsere gemeírisame Gesellschaft und unsere gemeinsamen Ziele annehmen.
Wer kein Kommunlst ist; soll atrch nicht den Anschein erwecken, dass er Komnunist ist, weil dadutch führt er die relígíösen Massen Irre und schwacht auch
die Glaubwürdigkeit seiher Aussagen. Ein -[eder soll so am Aufbau des Sozialisrnus teiliiehtiien, wíe er aus seiner Weltanschauung aussehend dazu fiihig ist,
und dádurch statkt ér potenztell die völkisch-nationale Einheit, unser gemeínsames Lager; das sich unter der Fahne des Sozialísmus sammelte.
Die gerade, charaktervolle Haltung hilft mehr Unserer gemeinsamen Sache,
als ein Méhsch, der seinen Glauben versteckt und zwlsehen den Weltanschauurigen unsicher herurríschléndert. Wenn ein relígíöser Mensch in den Augen von
[emandem als mínderwerttger Mertsch erseheínen würde, dann soll man nicht
den relígíösen Mensch~n über die Unríchttgkeít seírres Verhaltens überzeuaen,
sondern denjenígen, der ihn für mínderwertíg hiilt. Wer seinen Platz in unserer
Gesellschaft geturidén hat und sích ebenso seiner Heimat wie seiner Kirche g€genüber verpflíchtet fühlt, (lel' wird immer klar wíssen, wie er handeln, leben
und spréchen soll. Ob ich den Professor Zoltán Zsebők, den international bekannten Wissénschaftler und Prösidelllten eines protestantischen Kirchendlstríktes, im
Rundfunk, bei einet Bespreehung in der Volksfront, oder im Privatgesnrách höre,
seine Weltanschauung stel1t sich utJ:vetmeidlich heraus. Wenn ich die Gedichte
von PilinszkY, oder die Prosa von György Rónay lese, habe ich keinen Zweifel,
was ihre überzéugung ist, Der Mensch muss so konzipieren und auch in seinem
Leben so wirken, dass er auch seine Weltanschauung Hberall mit sich nimmt.
Wenn lcli über verscliledene Fragen meirte Melnung iiussere. muss es sieh unbedingt herausstellen" dass ich Kömmunist bin da ish als Kommunist dip. Tfltsa"hen
untersuche, ein Fragenkomplex l'inalysiere. AlI dies waren nur Beisoiele um klar
zu tnachen: man bl'sticht vonwerti~e. si"h selbst akzeptierende und gesellschaftlich vetpflichte'té Menschen. tleren öUentliches Wirken, gewis~ensvolle Arbeit und
politische Hgltung mit ihrer Weltanschauung und inneren überzeugung in
Synchron steht."
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két híres előadássorozatot is, amelyet a tudás
emberének küldetéséről tartott 1794-ben, ilIetve 1B05-ben. A kezdetben Kantot követő,
l,ésőbb a
maga eredeti útját járó filozófus
a Tett eísódtegességét hirdeti: az egyéni cselekvések transzcendentális föltétele és normája a tiszta cselekvés vagy a tiszta akarat.
Dicséret illeti a Kiadót, hogy végre magyarul kínálja Fiehte teljes munkaít az érdeklődő nagyközönségnek is, hiszen hatása ma
is felismerhető akár Adorno, akár Roger
Garaudy vagy a fiatal Lukács György elméieti munkásságában, amint hogy a modem
teológiai irányzatokban is.

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
figyelmet érdemel André IUaurois ma már
klasszikusnak számító műve a vllágirodalom
egj<'ik rejtélyes, sokak számára kifürkészhetellen alakjáról, Marcel Proustról. Maurois
igyekszik kideríteni ennek a zárkózott, látszólag eseménytelen életű irónak a titkát,
fellebbenteni a fátylat egyéniségéről, aszketik us magatartásáról, remekének, A? eltúnt
Idő nyomában c. regényfolyamnak a születéséről. Munkája zsemá.ís elemzés. Az Etikai
gondolkodók sorozat újabb kötete J. G.
Ficht.. német filozófus Az erkölcstan rendszere e. könyve, amely az erkölcstan rendszerezőjét mutatja be és tartalmazza azt a

Nemeshegyi
Péter:
Mi
a
kereszténység?
(Prugg Verlag Eíaenscadt. 1976.) "Ebben a
pár oldalban - Írja kis füzete bevezetésében
a szerzö - megpróbáltam röviden leírni: mí
nekern a kereszténység," Személyes érzelmei/)ől és gondolataiból azonban általános érvényű következtetésekre jutott, s szenvedél:'TSe'.l szép vallomásában a modern kereszt.onv élet Iénvégét foglalja össze. A történetisé'i talaj áról indul. de mindenkor a lélek
legb0nsőbb tájaira ás le, hogy felmutassa a
keresztény igazság legfontosabb összetevőit.
Elmtlkedési an yag'ul is érdemes olvasni.

Tájékozódás

A Hazafias Népfront kiadásában megjelenő
negyedéves táf ékoztató, aHonismeret 1976
éví 1. számában a' 300 éve született II. Rákóczi
Ferenc,e emlékezik Kovássy Zoltán Rákócz!
nyomában Máramarostól Kővárig c. és Vörösmarty Géza Nyitravölgyi Rákóczi emlék c.
írása, Fehér Zoltán a Táltos utódok Bátyán c.
köztésében pogánykori Irítvílágunk maradványai után nyomoz a kalocsai Sárköz legöreg ebb telepütésén. Hidvégi Lajos Kossuth Lajos és Cegléd népének találkozását elevenüi

A Freiburgban megjelenő Christ
in der Gegenwart május 23-i száma
Cserháti József pécsi püspöknek lapunk
februári számában közölt "A dialógus elkötelezettjei" c., június 13-i száma pedig
Nyíri Tamás "Világi keresztények" c.
tanulmányát ismerteti, ut6bbi a Vigilia
májusi számában jelent meg.
- A Bolognában kiadott CSEO-documentazione 1976 márciusi száma Do1'omby Károly "A zsinatutáni egyház

nemzetköz! helyzete" c. cikkét. valamint
Hegyi Bélának Kádár János

legujabb
kötetével foglalkozó, "Alkotó együttélés magasabb szinten" c., áprilisi
(l05.) száma pedig Cserháti József "A
dialógus elkötelezettjei" e. tanulmányát
közli. Mindhárom munka a Vigilia februári számának anyagában szerepelt.
- A nyugatnémet Pub lik-Forum május 7-i száma elemzi Cserháti József
püspöknek a Vigilia februári számában
megjelent, "A dialógus elkötelezettjei"
c. tanulmányát.
-

Fenyő István irodalomtörténész
költő, műfordító és esszéista

István

Vas

éle-

*

tét és munkásságát bemutat6 monográf'iája (Akadémiai Kiadó, 1976) mű- és
személviség-elemzésben feldolgozza Rónay György, Kálnoky László, Rónay
László és Hegyi Béla Vas Istvánt méltató, Vigiliában megjelent írásait.
- A Világosság májusi számában "A
Vigilia
megemlékezése
Derkovitsr61"
címmel Rényi András foglalkozik krítíkaílag lapunk januári számának két
ír.isával, D.§vényi Iván Derkovits-esszéiével és Hegyi Bélának Derkovits Gyulánéval folytatott. két emlékeztetővel
közölt beszélgetésével.
A
mában

Nem-hivők

Titkárságának Róhivatalos lapja, az
Ateismo e Dialogo júniusi számában
spanyol fordításban közölte annak az
idén januárban Bécsben megtartott megbeszélésnek az eredményeit, melynek
tárgya az ausztriai és a magyarországi
ateizmus helyzetelemzése volt. Amint a
Vigilia 1976 áprilisi számában már erről
hírt adott. a találkozón magyar részről
Nyíri Tamás professzor, Turav Alfréd
filozófiatanár. valamint Goják János
plébános vettek részt.
megjelenő

Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy szerk esztóségünk és kiadóhivatalunk
mcgvau.oztak. Az új számok: 173-438, 173-933.
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