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LUKÁCS LÁSZLÓ

ISTEN JELE A VILÁGBAN
Az egy éve életbe lépett KRESZ kicserélte a közúti forgalmi jelzőtáblák egy

részét. Vezérelve az volt, hogy szervesebb legyen a kapcsolat a jel és az általa
jelzett valóság között. Ez megnöveli a jelek felhívó erejét, és nemzetközibbé
tágítja érthetőségüket.

Az Egyház "Isten jele a világban". Hogyan jelzi a rábízottat: minek a jele
és mílyen jel is voltaképpen?

1. AZ EUKARISZTIABAN EGYBEGYűJTöTT KöZöSSÉG

Jézus az "Isten Országának" örömhírével kezdte tanítását. Az Ószövetség
képrendszeret továbbfejlesztve evvel a kifejezéssel foglalta össze azt, hogy ben
ne mennyire emberközelbe került Isten, és Isten közelébe kerülhet az ember.
Ez a közelség azonban nem a kiválasztott kevesek vallási révülete, hanem fől

di mértékkel is fogható valóság. (vö. Léon-Dufour: Biblikus 'I'eol, Szótár, 1974.
1042-1048.)

Tanítását Jézus a rabbi iskolák hagyománya szerint hasonlatokban részletez
te. (vö. Barauna : De Ecclesia 19Sa. I. 204. skk.) A vílág Isten szántóföldje, Isten
belévetette a maga életét. Jó és rossz egymás mellett nő ugyan, s a rossz át
menetileg elfojthatja a jót, ez az új élet azonban többé nem irtható 'ki a föld
ről. Növekedése az embernek is kiszolgáltatott és lassú, eltart a történelem
végéig (Mt 13,1-5; Mk 4,1-34; Lk 8,4-15), akkor, a végső beteljesedéskor azon
ban szétválik jó és rossz, és "Isten lesz minden mindenben" (vö. Mk 4,1-34;
l,k 13,18-31; Mt 18-52),

Isten szereti az embert. Azérf hívja meg közelségébe, hogy megossza vele
életét és boldogságát, ahogyan például egy esküvői ebéden az új házasok meg
osztják örömüket a meghívottak asztalközösségével (Mt 22,214). Az új élet és a
terített asztal közös öröme nem maradt csupán merész elgondolás. Isten Országa
konkrét történelmi intézménnyé lett a Jézus meghívta emberek közősségében,

"gyülekezetében", az "Isten népében". A köréje csoportosulókat Jézus céltudatosan
közösséggé formálta, határozott szervezetet adva nekik. Tanítványokat gyűjtött

maga köré, közülük tizenkettőt kiválasztott,- életközösségre hívta őket, és meg
bízta avval, hogy maguk is hirdessék az Isten Országát (Mk 3,13-19; 5,7-13).
Ez a kis közösség alkotta az "új Izraelt", Isten új választott népét. "A Tizen
kettő" és a belőlük; születő új nép nem faji-nemzeti összetartozáson alapult,
hanem az Ország elfogadásán. A "meghívottak", a zsidók elutasító magatartása
ellenére a "lakodalmas ház megtelik vendégekkel", akik a legkülönbözőbb nem
zetekből, vallásokból és kultúrákból gyülekeznek össze (vö. Lumen Gentium
II. 9.).

A Tizenkettő küldetése is, összetartozása is Jézus jelenlétére épült. Tőle in
dultak el prédikáló vándorútjaikra, s tapasztalataikkal hozzá tértek vissza. Va
lóságos jelenléte több volt egy tárgy vagy akár ember testi Itt-Iéténél : "Aki
titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). "Amit egynek a legkisebbek közül
tesztek, nekem teszitek" (Mt 25,40).

.Ez a testet, tehát teret és időt meghaladó jelenlét az utolsó vacsorán vált
véglegesen élővé és egyben folytathatóvá. Korábban Jézus csak jelképesen is
értelmezhetőleg mondta magát életadó tápláléknak (Ján. 6,22-61) - most va
lóságosan is ételül és italul kínálta föl önmagát (Lk 22,19-23). Keresztény az,
aki hittel elfogadja őt: szavában és az Eukarisztiában. Az Egyház pedig az a
közösség, amely szavára összegyűlik, hogy az Eukarisztiában eggyé ",áljék
(vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 1969. 77-80.). Jézus az utolsó vacsorán
alapította meg az Egyházat, s az Eukarisztia megünneplése lett az Egyház is
tentiszteletévé. "Az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és
az imádságban" (Csel 2,42) kitártó gyülekezetek a Jézus feltámadása utáni első

évektől kezdve Isten népének, Egyháznak tartották magukat (Csel 20,28; 1 Kar
10,32; 14,9; Gal 1,13; l Tim 3,5).

Az utolsó vacsora és a kereszthalál, illetve az első keresztényegyházközsé..
gek rendszeres és intézményesülő élete közőtt a feltámadás kmső eseménye
(a húsvét), majd az apostolok szívébe markoló belső valósága (a pünkösd) teremt
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kapcsolatot. Isten "ereje" , "Lelke", amely ".Jézust föltámasztotta a halálból", be
tölti az apostolokat, majd később Pált, és ellenállhatatlan erővel formálja át
őket egyenként és összességükben. A tanítványoknak még Jézus életében meg
szervezett csoportja a Szentlélek erejében a feltámadt Krísztus jelenlétének hor
dozójává és tanújává lesz: ez a földöntúlit hordozó földi közösség az Egyház.

Az Egyház látható, szervezett vallási közössége egy láthatatlan jelenlétet vall
magáénak: Istennek életnél-halálnál erősebb egységét a szeretetben. Hitvallásá
ban és istentiszteletében az Egyház nemcsak a történeti Jézusnak önfeláldozó
szeretetét idézi fel, hanem a feltámadt Krisztusnak a halálig-átadottságból szü
lető öröklétét is. A látható közösség Szerit Pál kifejezésével a (feltámadt) Krísz
tus (láthatatlan) teste a Szentlélekben (1 Kor 12; Ef 2-4.): Isten országa, amely
létrejött a történelemben, de a történelem végén lesz teljessé.

2. TöRTÉNELMI FOLYTONOSSÁGA

a) Egyház és társadalom. A feltámadt Krísztus hitéből születő s az Eukarisztia
ünneplésében egyesülő keresztények kezdettől -lzlg-Veng emberi, tehát koruk
társadalmában benne élő történelmi közösséget alkottak. (Az első keresztény kö
zösségek nagyon is emberi történetéről még az Újszövetség könyvei, elsősorban

az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál levelei tudósítanak.)
Az Egyház - az európai középkor kísérletét leszámítva - nem kívánt sa

ját társadalmi rendszert alkotni, hanem tudomásul vette a fennálló társadalmi
viszonyokat. Az adott lehetőségekhez képest igyekezett kialakítani az evangélium
szerinti sajátos életformáját, s kötelességének tartotta- az emberiesség és az igaz
ságosság képviseletét. (Jó példával szolgál erre a magatartásra Szent Pál levele
Filemonhoz. Vö. Rahner: Schriften zur Theologie X. 1972. 547-;)87.) Hogy ezt
mennyire elvárják tőle nem keresztények, sőt ellenségei is, jól mutatja az a
sok támadás, amely - javarészt alaptalanul - XII. Pius pápát érte azért, hogy
nem elég erélyesen tiltakozott Hitler fasizmusa ellen (vö. például Hochhut
A helytartó című drámáját).

Amikor egy-egy kor társadalmába beleilleszkedett, természetesen sok min
den "ráragadt" annak társadalmi szerkezetéből, [ogrendjéből, élet- és gondolko
dásmódjából. Amikor viszont a társadalmi viszonyok évtizedek vagy évszázadok
múlva megváltoztak, a hatalom új birtokosainak szemében az Egyház a régi tár
sadalom tartozékának, tehát legalábbis idejét múltnak, de esetleg károsnak, te
hát kiirtandónak tűnt. ("Pusztítsátok el agyalázatost" - a francia polgári for
radalom 'nemzedékének e tömör véleményében osztozott a történelemnek színte
minden újonnan hatalomra került társadalmi retege.) Átmeneti válság keletke
zett ilyenkor, míg ki nem derült, hogy az Egyház valójában független minden,
a történelmi viszonyokkal változó társadalrrit rendtől. (Vonzóan tekinti át e
szempont alapján az Egyház történelmi változásait Clemens Brockmöller:
Christentum am Morgen des Atomzeitalters 1955 című könyvébeh.)

Az Egyház változik tehát az egymást váltó korokkal, de éppen e változások
során rajzolódik ki egyre határozottabban változatlan, eredeti lényege. Sajátos
belső dinamizmusa van, s ennek következtében másként hatnak rá a történelem
külső erői. - De az intézményt belülről mozgató erők sem térképezhetők fel
mindenestül a társadalomtudomány vagy a csoportlélektan törvényei szerínt.
Ezek az erők annyira személyesek és elevenek, hogy áttörnek az intézménye
süléssel együtt járó megmerevedés, elkülsőségcsedés tendenciáj án. Az Egyházban
a külső, intézményes formák és a belső "karizmatikus" erők állandó kölcsönha
tásban serkentik a külső és belső növekedést. Belső, személyes élete anélkül
válik közösségívé, nyilvánossá, hogy külsőséges formaságg á merevednék. (Nap
jaink karizmatikus mozgalrnaíról nemrég a "hivatalos Egyház" egyik legismer
tebb vezéregyénisége, Suenens bíboros írt nagy feltűnést keltő könyvet: Új Pün
kösd, Prugg Verlag, 1975.)

b) Hiioallás és hittudomány. Az emberi történelem szerves részeként él tovább
az első keresztények hite is. Már az evangéliumok is koruk gondolkodásának
megfelelően alakították ld a maguk Krisztus-képét. A hittudomány úgy jött
létre, hogy egy-egy filozófia fogalomrendszerével próbálták értelmezni és rend
szerezni mindazt, ami Krísztusban föltárult előttük. Az Egyház eredeti hitvallása
így összekapcsolódott az egymást követő filozófiai rendszerekkel. Egy-egy filo-
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zófíaí gondolat felbukkanása gyakran nagyszeru meglátásokkal gazdagította a
teológiát, nemegyszer viszont súlyos hitbeli tévedésekhez. eretnekségekhez veze
tett. Az Egyház hivő tudása évszázadról évszá:zadra gazdagabbá vált: egyre
több részletre terjedt ki, egyre több és célratöröbb emberi megközelítési utat
talált. Jogosan beszélhetünk tehát dogmafejlődésről. (Rahner Schriften I. 1957.
49-90. IV. 1961. 11-50.)

Éppen a hitrendszer tételesen megfogalmazott állításainak, a dogmáknak sor
sa bizonyítja, hogy az Egyház változó fogalmazásokban is változatlanul, lénye
ges és végleges eltérés nélkül őrzi Krisztus eredeti tanítását: azt a hitvallást,
amely az apostolokban kialakult a feltámadás élménye nyomán. (Vö. ÍJ. H. Küng
Unfehlbar? című könyve nyomán kialakult világméretű teológiai vítát.)

A történelmi intézmények sorában jöttment vándornak látszó Egyház jöve
vény volta ellenére maradandóbbnak és mozgékonyabbnak bizonyul hatalmas,
elismert útitársainál. A változásoknak kitett fogalomrendszerben megjelenő hit
vallása - minden időlegesen rátapadó ideológiai elem ellenére is - egyetlen
egységes, önmaga azonosságát mindig őrző folyamatot alkot. Állandóságával az
apostolait tanításra felhatalmazó Krisztus személyes garancíájára utal. Az igazság
hordozásának megnyílt alázatával és biztos nyugalmával hívta meg párbeszédre
az összes igazságkeresőket a II. vatikáni zsinat: "Olyan párbeszédre vágyódunk,
amelyet a kellő okossághoz igazodva csakis az igazság szeretete vezet. Mi ma
gunk senkit sem zárunk ki belőle, tehát azokat sem, akik az emberi lélek cso
dálatos értékeit megbecsülik ugyan, de azok Teremtőjét nem ismerik e1." (Hit
tani rendelkezés az Egyházról a mai világban 1967. 92.)

3. EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN

c) A közösség egység-szel"Jezete: helyi és világegyház. Jézusnak az Isten Or
szágáról szóló tanításából és az Atyával való bensőséges együttlétéből egy olyan
szerétetegység sejlik fel, amelyre vágyódik ugyan a boldogságkereső ember, de
aligha érheti el: "Én és az Atya egy vagyunk" (Ján 10,30). Jézus ezt az egységet
nem pusztán jó példaként tárja tanítványai elé, hanem mint az Isten Országá
ban születő új élet minőségileg új életformáját.

Ahogyan ő egy az Atyával, úgy kell tanítványainak egyesülniük vele. S
ahogy vele egyek, úgy kell eggyé válniuk egymással (vö. főleg a János evan
gélium, elsősorban a Búcsúbeszéd tanításával). Az istenszeretet dinamizmusa így
az emberek egységre törekvésének hajtóerejévé lehet. A keresztények kezdettől

fogva Krisztus végrendeletéti látták az egység parancsában. Szent Ciprián írja a
III. század elején: "Egy az Isten, egy Krísztus; egy az Egyház, egy az Úr sza
vával Péterre alapított tanítóhivatal". Szent Pál és nyomán az egyházatyák sze
rint Krísztus "titokzatos testének", az Eukarisztiának vétele hozza létre "Krisz
tus valóságos testét", az Egyházat (vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 90-105.) .
.,Sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert egy kenyérben részesedünk" (1 Kor
10,17). Ennek az egységnek megvalósítása kezdettől fogva (például 1 Kor 1,10)
nemcsak örömet, hanem küzdelmes feladatot is jelentett L) a helyi egyházak
ban, II.) a katolíkus világegyházban, III.) az egyetemes kereszténységben egyaránt.

I, A helyi egyház: Egyház minden olyan gyülekezet (tehát testvéries, igaz
emberi szeretetközösségt), amely az Eukarisztia ünneplésére összegyűlik. "Ezek
ben a helyi közösségekben, bár gyakran szegények és kicsinyek, vagy szátszórt
ságban élnek, Krisztus van jelen, akinek ereje és hatalma az Egy, Szent, Kato
likus és Apostoli Egyházat létrehozta" (Lumen Gentium 26.).

A II. vatikáni zsinat nyomán a jövő gyakorlati keresztény életformáját ter
vezgető mai teológia fölteszi a kérdést: mi a legkisebb alkotóeleme a helyi Egy
háznak? A "család-egyház"-e, a keresztény család élet- és hitközőssége? Vagy
pedig az egy munkára, életprogramra szerveződő, 8-10 fős "bázisközösségek"-?
(vö. Concilium 1975. IV. szám). A kutatásoknak még az elején járunk, de annyi
már látszik, hogy a plébániának évszázadokon át jól funkcionáló helyi egysége
nagyon erős átalakításokra szorul mínd a települési viszonyok, mind az életfor
ma, mínd az Egyház lelkiségének változásai következtében.

Bármeddig szűkítjük azonban a helyi egyház fogalomkörét, mindenképpen
1. a gyülekezetet a "világban két lábbal, benne álló hivők", szerencsétlen szó

val: "laikusok" alkotják;
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2. az "Egyház" igazában ott [elenül meg, ahol a hivő közösség mísére gyűlik

össze;
3. teljes a "helyi Egyház" akkor, ha jelen van benne a megyéspüspök, tehát az

egyházmegye egységében.
II. A világegyház: a földkerekség helyi egyházai, püspökségel kapcsolódnak

össze világegyházzá. Az Egyház azonban mégsem helyi egyházak szövetsége,
uniója (mínt az ENSZ vagy az egyházak világtanácsa), hanem ugyanúgy, mint
a helyi egyházak, a Krisztus-hivőknek a földkerekséget összefogó közössége. (En
nek a közösségnek leglátványosabb és legláthatóbb megjelenése az egyetemes
zsinat: a II. vatikáni zsinat éveiben részletesen ki is dolgozták az Egyház zsi
nati szerkezetét például Küng: Strukturen der Kirche, 1963. Rahner: Schriften
zur Theologie VI. 1965. 301-555. VIII. 1971. 329-555.)

A világegyház közösségét is a Krisztus megkívánta egységbe fogja össze a
hit és a szentségek, főleg az Eukarisztia közössége; az egyházkormányzat egy

..... sége, testületi jellege; és a kulturális és nemzeti különbségeken felülemelkedő

. testvériesség, amely féltékenység és káröröm nélkül együttérző figyelemmel
kíséri a többi helyi és nemzeti egyházak életét.

III. Az egyetemes kereszténység: Hogy egy-egy míseközösség egysége' hány
szor és mílyen súlyosan sérül meg, az többnyire csak a magánélet rejtettségében,
esetleg az egyének lelkiismeretében volna lernérhető. A világegyház egységének
meghasadásait azonban többnyire jelzi a történelemírás is. Az egység kezdettől

fogva ki volt téve a hittől elpártolás és a hatalmi harc veszélyének (az újszö
vetségi könyvek nem győznek óvni a pártoskodástól : például Mk 13,5; 1 Kor
11,2; Gal 1,6; 1 Tim 1,3; 6,2; 2 Tim 2,14; 4,1-8; Tit 3,9; 1 Ján 2,18; 4,1-6.).

Akár a hitrendszerben, akár a szervezeti közösségben történt szakadás, az
egység mindenképpen károsodást szenvedett, s az Egyház eretnekségükért vagy
szakadárságukért súlyosan elítélte az elszakadókat. Itéletét azonban ma jelentő

sen enyhíti .két megfontolás:
1. A rossz rendszerint jóra fordult: az eretnek állítások nemegyszer az apos

toli hitrendszernek egy elhanyagoltabb. föl nem tárt részére derítettek fényt, a
szakadárok éles, talán igazságtalan kritikája pedig tényleges hibákra is rávilágít
hatott. A sok sebet" ütő ellenségeskedések elnyugvásával e szakadások hozzájá
rulhattak ahitrendszer tágulásához. igazi belső reformokhoz is.

2. A különböző keresztény egyházak tagjaiként élő mai keresztények több
sége nem tudatos döntéssel választott, hanem úgy örökölte, jóhiszeműen sa
játos hítrendszerét és szervezeti külőnállását, nem terheli tehát a közös hittől

elszakadás személyes felelőssége.

A II. vatikáni zsinat evvel a megértő, békéltető szemtélettel fordult a nem
katolikus keresztények felé. Egy évezredes szétszakadozottság után a keresztény
ségben újra az egyetemes egység (oikumené) körvonalait látjuk kibontakozni.
Múltbelí hatalmi és politikai harcok békés elrendezése önmagában is nagy tel
jesítmény. Az ökumenikus egységmozgalmat azonban magasabb vágy hajtja: is
mét általánossá tenni az Egyházban az Eukarisztiából táplálkozó egységet, a
belé vetett hitben és az egymás iránti szeretetben. Nem érzelgősségből törekszik
a szerétet egységére, hanem eredetét hirdeti, önmagát építi és az emberiség
jobb jövőjét munkálja vele.

b) Időben-térben egységes vezetés. Az Egyház: egység a közösségben. Az egy
séggé összeforró közösség határozza meg a vezetés rendszerét is. Abibliakutatás
és az első évszázadok egyháztörténete egyaránt adós még az apostoli egyház
szervezetének, elöljárói rendszerének pontos fejlődéstörténetével. Annyi azonban
már látszik, hogy a Jézus körül kialakuló közösség, a születő egyházaknak az
apostolok által kiformált szerkezete és a történelemben kifejlett Egyház vezetési
rendszere lényeges vonásokban megegyezik egymással.

Jézus éppen a Tizenkettőt szervezí először életközösséggé: éppen így, közős

ségí mívoltukban élhetik meg az általa hozott és kívánt szerétet-egységet. Ez az
egység kezdettől fogva kétirányú kapcsolódast föltételez: a vele-közösség és az
egymással közösség kölcsönösen támaszkodik egymásra:

úgy kötődnek hozzá, ha egymáshoz kapcsolódnak;
úgy kötődnek egymáshoz, ha hozzá kapcsolódnak.
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A Krisztus-jelenség bennük, az evangélium hirdetésével megbízott küldöttek
egységében, a hit, az igehirdetés és az Eukarisztia közösségében válik véglegessé
és teljessé. Krisztust rajtuk keresztül ismerheti meg az utókor: a "rájuk ala
pozott" Egyházból és a belőlük forrásozó Szentírásból (vö. Ef 20; Jel 21,14; l
Kor 9,1; 15,8; 2 Kor ll; Gal 1,17.).

Az apostolok azonban az Egyháznak nemcsak megalapítására, hanem fenntar
tására is megbízást kaptak. Hatalmukat intézményes formában tovább is ad
ják (Mt 18,18; 8,18; Ján 20,21; Lk 22,19; l Kor 11,24): egyházközségekbe tömö
rftík azokat, akik szavuk nyomán Krisztus hitére térnek, s egy-egy közösség
élére elöljárókat, preszbitereket, illetve püspököket állítanak (vö. Csel 14,23;
20,17; Tit 3,12; 2 Tim 4,9; Kol 1,17; Zsid 13,17). Egy-egy püspök azonban még
sem egy-egy apostol jogutódja volt, akitől kinevezését és fölszentelését kapta,
hanem az egész apostoli közösség tagjává lett.. Szolgálata főleg a hit megőrzé

sére, a rábízott közösség vezetésére és az evangélium hirdetésére irányult. Ha
talmát a kézrátétel szertartásával kapta meg, s hivatása betöltéséért nemcsak
saját helyi egyházának volt felelős, hanem a (Rómával közösségben lévő) többi
egyháznak, ma így mondanánk: a világegyháznak is.

Az apostoli hatalom így adódott át megszakítátlan utódlásban az apostoli
"kollégiumról" a püspökök "kollégiumára". Minden püspök krísztusí igazolását
ma is az adja meg, hogy belecsatlakozik a püspököknek kézrátétellel öröklődő

megszakítatlan történeti sorába; a püspököknek a római pápával alkotott kö
zösségébe, és. torzításmentesen vallja és hirdeti az Egyház hitét. A püspökök
testületének egysége tehát ma is' kétirányú: a közösség minden tagja ráutalt a
többi püspökre és Krisztusra. Horizontálisan egybefonódik a kortárs Egyház
püspökeivel és a pápával; vertikálisan pedig hit- és jogfolytonosságban áll a
püspököknek az apostolokig nyúló sorával. (Az ökumenikus teológia mai fela
datai közé tartozik annak tisztázása, hogy a római pápával való szervezetí kö
zösség is lényeges eleme-e ennek az egységnek, amint a katolikus teológia állít
ja, vagy nem, mínt a protestánsok vélik (vö. Rahner-Ratzínger : Episkopat und
Primat 1961).

A protestáns exegéták zöme is elismeri, hogy Péter kulcshatalmat kapott
Jézustól a Tizenkettő irányítására, s hogy az Egyház első éveiben Péter való
ban be is töltötte ezt a szerepet (Mk 3,16; Mt 16,13-19; Lk 22,31; Csel 1,15;
2,13; 15,7; Gal 1,12-2,14). A Szeritírás azonban nem tudósít arról, hogy Péter
milyen formában gondoskodott kulcspozícíójának utódlásáról. A római egyház a
II·-III. századtól kezdve egyre növekvő mértékben vezető szerepet töltött be az
egyházak közösségében. Róma primátusának hagyományos apologétái egyértelmű

érvként sorolják el a bizonyító esetek sorát (vö. például Lang: Der Auftrag
der Kirche II. 1958. 135 skk.). Az Egyház patrisztikus történetének mai kutatói
árnyaltabban részletezík, hogyan halványult el lassan a Rómával sokáig egy
tekintélyű Antiochia és Alexandria hatalma. Rámutatnak arra is, hogy a köz
ponti hatalom erősödése több vonatkozásban helyi egyházzá szükítette a kezdet
ben egyetemesebb, sokszínűbb, de föltétel nélkül Róma irányítása alatt álló Egy
házat (vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 121-146.).

A római püspök egyházfősége a III. századtól általánosan elismert tény az
Egyházban, ez az elsőség azonban nem volt problémamentes a történelem során:
gyakran hatalmi villongásokhoz vezetett, s ezek a harcok is előkészíthették a nagy
egyházszakadásokat. A pápaság mégis megőrizte az Egyház egységét és történelmi
folytonosságát: az Egyháznak mínden átmeneti kudarca ellenére sikerűlt egy
beötvöznie hagyományt és újítást, demokratikus és autorítatív vezetést. Talán
éppen azért, mert egységre törekvését sem a gyülekezetekben, sem a vezetésben
nem hasznossági szempontok ösztökélték. hanem alapítójuk akarata: "Legyenek
míndnyájan egyek!"

4. AZ üDVÖSSÉG JELE

Az Egyház legnagyobb igényű állítása, hogy magáénak vallja Istent, aki Jé
zus Krísztusban szerétetből megjelent a történelemben. Tetézi ezt avval, hogy
magát mindenestül ehhez az Istenhez tartozónak, Isten népének, Krísztus Tes
tének mondja. Ezáltal egy sorba kerül a különböző vallásokkal. de el is válik
tőlük: emberibb, "profánabb", de ha szabad így mondani "istenibb",
egyetemesebb mindegyiknél.
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Az Egyház hivő tanúságtétellel megjeleníti a Krisztusban láthatóvá vált
Istent:

1. Elbeszéli azt, amit Jézus tett, és ami vele történt: önfeláldozó szeretetét
és feltámadását.

2. Az utolsó Vacsora szertartásával ismételten létrehozza a feltámadt Krisz
tus újszerű jelenlétét.

3. Megkísérli állandósítani ezt a jelenlétet az önfeledt szeretet életmódjával,
családnyi kis közösségekben éppúgy, mínt a világegyház szervezetében.

4. Föltételezi, hogy minden ember és az egész emberiség a másikkal egyesülő
szerétetben válhat teljesebbé és boldogabbá.

5. Hisz abban, hogy az emberi történelem beteljesülés felé tart: ennek a
beteljesülésnek az általunk ismert életnél minőségileg magasabb rendű létfor
mája az egymást szerétöknek egymásba olvadt élete. Az Egyház szóhasználatá
ban ez az "üdvösség": az embernek Istenben elérhető teljes boldogsága.

Az Egyház közössége az evangélium tanításában hittel elfogadja, a mise
istentiszteleti formáiban és a szeretetre törekvő élet tetteiben pedig megélí a fel
támadt Krisztus életét (mínt az önfeláldozó orvos önmagán próbálja ki először
az általa feltalált új gyógyszer hatását): így az üdvösség jeIévé lesz az emberiség
számára (erre utal a magyar "egyház" SIZÓ, amely valószínűleg az üdv-ház, id-ház,
"szent ház" szóból ered).

A szóval, szertartással és a míndennapí élet cselekedeteível megjelenített
Krisztus-jelenség meghalad mínden társadalmi-lélektani kategóriát, Körül nem
határolható többletét titokként éljük meg. A Lumen Gentium konstitúció _
amelynek főbb gondolatait a fentiekben foglaltuk össze - első fejezete címéül
is ezt viseli: Az Egyház misztériuma. (A fogalom modern, teológiatörténeti ösz
szefoglalását lásd Barauna i. m. I. 199-313). Smulders végigköveti tanulmányá
ban, hogy a latin sacramentum és a görög mysterion szó színonímák a IV-V.
század teológiájában. S bár később a sacramentum szót inkább a hét szent
ségre használták, a két szó igazában egy valóságot takar: Isten elrejtett és fel
tárt titkát. "Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük... Ezt senki sem
értette meg a világ fejedelmei közűl, mert ha megértették volna, sohasem fe
szítették volna keresztre a dicsőség Urát. Nekünk azonban lelke által kinyilat
koztatta Isten" (1 Kor 2,7-8; vö. Ef 3,9).

Ez a titok személyes jelzésben tárulkozik fel annak, aki személyes kapcso
latba kerül vele (ilyen személyes jelzés lehet például az emberi életben a mo
soly, a gesztusok). Isten Krisztusban a lehető legszemélyesebb formában vallott
szeretetéről: "rejtett Istenként" van jelen, de a szerétet kétségbevonhatatlan je
leként: kereszthalála történelmi tényében bárkinek, az Eukarisztia személyes
jelenlétében a hivőknek láthatóan. Krísztus tehát Isten megváltó szeretetének
jele, Szent Agoston szavával "Isten misztéríuma", Mivel az egyházi szóhasználat
szernségnek mondja Isten kegyelemközlő, személyes [elzéseit, Krísztust Isten
szentségének nevezhetjük, és Krisztus-hordozó "ősszentségnek" mondhatjuk az
Egyházat is. (Az utóbbi évtizedekben megújuló egyháztan egyik kiindulópontja
ez a - tulajdonképpen nem új - felismerés. Erről a pontról indul el a szentségek
ökumenikus teológiai kutatása is. Vö. Semmelroth: Die Kirche als Ursakrament
1953. Rahner: Kirche und Sakramente 1960.)

A Szentírás szókincsében "szent" az Isten és mindaz, ami hozzá tartozik: az
istentisztelet helyéül szolgáló templom, az áldozatbemutató pap, az áldozati ál
lat, a felhasznált ruhák és edények. A szót azonban ebből kiindulva erkölcsi ér
telemben is használták : csak az tartozott igazán Istenhez, aki hozzá hasonlóan
tökéletes volt. Evvel érintkezik még a profán szóhasználat is, amikor valamilyen
magasrendű. tökéletes értéket szeritnek nevez. Az Egyház történehnének kez
detén .tételesen is felsorolta azokat a bűnöket, amelyek automatikusan kirekesz
tették a keresztényeket az Egyház közösségéből (bár ismerték a bűnbocsánat

és avisszafogadás lehetőségét is). Mégis, az Egyház lényegére rávilágító felis
merés volt az, hogy a bűnösök is tagjai az Egyháznak. Az Egyház nem azért
tiszta, mert a tísztáké, hanem Isten állandó ráhatása, Krisztusnak többé vissza
nem vonható jelenléte míatt az (ahogy az uszoda vizét a beléömlő friss víz
tartja tisztán. - A kérdésnek főleg a zsinat nyomán megszaporodó irodalmából
vö. Ratzinger í. m. 249-282; Rahner: Schriften VIII. 329-444.).
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Az Egyház tehát nem kétszínűsködik, amikor Krisztus-hordozónak, szentnek
vallja magát. Múltja is, jelene is ki ábrándítóan sok hibával, egyéni és társadal
mi fogyatékossággal van tele. (A II. vatikáni zsinat szerint állandó "aggiorna
mentóra" szorul : hozzáigazodásra a míndíg változó korhoz és Krisztus eredeti
evangélíumához.) Önmaga ellenére, saját kritikáját kiváltva, ügyefogyottan is
hirdeti Istent. Tudja, hogy hibái miatt csalódást kelthet az istenkeresőkben, s6t
könnyen az ateizmus érvévé válhat az ístentagadóknak, A "népek világossága",
de csak "tükörben, homályosan" rnutatja a Titkot: fénye olyan, mint aHoldé:
maga csupa sötét szíkla és homok, ami fénylik rajta, az a "Naptól", Krisztustól
származik. "A benne élő emberek minden emberiessége ellenére az Egyház ad
ja nekünk Jézus Krísztust, Ezáltal olyan világosságot, olyan mércét, olyan. tá
maszt ad az emberiségnek, amely nélkül ez az emberiség többé el nem képzel
hető" (Ratzinger: Miért maradok még az Egyházban? Szolgálat, 1972).

5. EGY}~TEMES KüLDETÉSE

Meddig terjednek az Egyház határai? Nem esnek egybe a megkereszteltek
körével: túl is terjednek rajta, de szűkebbek is annál. Lehet valaki csupán ne
vében keresztény, de szívében nem, s akkor legföljebb halott, leszakadt tagja az
Egyháznak. Lehet viszont valaki "anonim, szívében keresztény", gondolkodás- és
életmódjában igaz ember, anélkül, hogy szertartásos formában csatlakozott volna
az Egyházhoz. (Ez a kérdés igen sokat vitatott a mai egyháztanban. Ratzinger
gondosan végigelemzi tanulmányában - i. m. 339-375. - "az Egyházon kívül
nincs üdvösség" tétel kialakulását és történetét. Megoldása mintha több szem
pontra figyelne, mint Rahner tetszetős, de sokak által támadott Iorrnulája az
anonim keresztényekről. Vö. Rahner : Schriften VI. 545-555. H. U. v. Balthasar:
Rechenschaft 1963.)

Az Egyház legtávolabbi határa körülfogja az emberiség egészét. Krisztus
örömhíre nyomán az Egyház hisz abban, hogy Isten "üdvözítő szeretete minden
emberre kiáradt": mindenkit meghív a maga boldogságába, nem feltétlenül lát
ható külső jellel, de mindenképpen az ember bensejében működő erővel. Az
Egyház ezért szolidáris mínden . emberrel és felelősnek érzi magát érte, hisz
kegyelem és emberség érintkező területének tudja az egész világot.

De Krisztusban "láthatóvá lett Isten jósága", s benne az ember tudatosan,
a kőzösség nyilvánossága előtt is megélheti saját létének titkát és boldogságke
resésének útját. A szó szííkebb értelmében az tartozik az Egyházhoz, aki tuda
tosan és nyilvánosan fölfedezve Krisztust benne éli meg találkozását a kegye
lemmel. Az Egyház így az emberiség hatalmas "bemutatóterrnévé" lesz, amelyben
jó és rossz, kegyelem és természet, az autonómtára törekvő ember és az egye
sülni vágyó Isten drámája folyik.

E két határon belül az Egyház tagjai számtalan koncentrikus kör mentén
helyezkednek el a középpont. Krisztus körül. A középponttól való távolsága ki
nek-kinek egyéni titka: minél inkább szíve szerínt keresztény, annál közelebb
van az Egyház szívéhez. Ennek mértéke azonban nem a nagyobb fokú köz
életi aktivitás, nem az istentiszteletek gyakoribb látogatása, nem a nagyobb teo
lógiai tudás, bár mindezek természetesen velejárhatnak. Egyetlen mércéje a má
soknak szcrctetbcn való odaadottság krisztusi létf'ormája, ami azonban a leg
különbözőbb módokon nyilvánulhat meg, láthatóan vagy teljesen észrevétlenül.

A középpont felé haladva egyre emberibb, jóságosabb, megértöbb. önteláldo
zóbb, nagyvonalúbb magatartásformákra bukkanhatunk, de egyre inkább szembe
is kerülünk az ember természetes védekező, önfenntartó, egocentrikus világával
(ezt a paradoxont sugározza az egész evangélium).

Ez a szemtélet szabja meg az Egyház missziós tevékenységét. Míssziója nem
felviláaosít« vagy toborzó propaganda. Az önfeledt szeretet ajándékozó örömé
vel adja önmagát és mindcnét, amije van. Minden olyan rnísszió hamisnak bizo
nyul tehát. amely nem evvel a szándékkal indult, hanem hatalomvágy, hódítást
törekvés, Vé!~y akár térítő vakbuzgóság vezette. Az Egyház a missziók története
által jegyzett tévedések ellenére is őrzi eredeti küldetésének és egyetemes fe
lelősségének tudatát, és vállalkozik az emberiség mélyén működő isteni erő

tudatos megélésére. Ez a Krisztustól kapott életforma életének legfőbb törekvése
és reménye. Ezért nem csüggesztik a számszerű összehasonlítások. Az egész em
beriséghez tartozónak tudja magát akkor is, ha annak sokszázezer éves törté-
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netéből csak kétezret élt végig; ha egészen századunkig lényegében csak az
európai kultúrát és annak függvényeit járta át; ha napjainkban is nagyobb
arányú az emberiség létszámának növekedése, mínt a keresztényeké.

Az Egyház Krisztus jelenlétét vallja magáénak. Örömhírével megszólítja az
emberiséget. Hívása vallomás és párbeszéd. Mikőzben maga is állandó párbeszéd
ben van Istennek őt szólító szavával, párbeszédre hívja a létet kérdező többi
embert is, fölvetve annak lehetőségét, hogy a véges léten túlról szólítják, sze
retettel. Tisztában van. avval, hogy kezdeményezése a választalanság vagy a fél
reértettség kudarcába fulladhat, nemcsak "kifelé", hanem "befelé", saját belső

eszmélkedésében is. Párbeszéde nem filozófiai vita vagy diplomáciai ügyeskedés,
hanem befelé ima, kifelé vallomás. Krísztus módjára feltárulkozó vallomásban
kínálkozik föl a szebb jövőért, az élet értelmének megtalálásáért folyó közös
küzdelemre,

NY[RI TAMÁS

MIRE JÓ A KERESZTÉNYSÉG?
A fenti kérdőmondat H. Zahrnt néhány évvel ezelőtt megjelent könyvének a

címe. A neves teológus és publicista arra keres választ, hogy igazuk van-e azok
nak, akik azt hangoztatják, hogy meghalt a kereszténység és többé nem a Föld
sója, hanem halálos méreg, amely megfertőzi az emberi életet, avagy továbbra
is friss és eleven valóság, mely élettel tölti el az embereket? Ezért kérdi talán
kissé provokatívan, de nagyon találóan: "mire jó a kereszténység?". Aki ezt
kérdezi, tulajdonképpen két kérdést' tesz fel. Az egyiket az e g y h á z h o z in
tézi, mível a keresztény hagyománynak egyetlen elismert és intézményesített kép
viselője az egyház. A másikat a t á r s a d a l o m h o z, és e két kérdés együtt
alkot egészet: "mire jó a kereszténység a társadalomban, a mi eselünkben a szo
cialista társadalomban?" Ezért most, ezeken az oldalakon nem a keresztény hit
igazságára reflektálunk az egyházban, hanem beigazolódására a
világban. Célunk elsősorban nem a határok megvonása. hanem kiszélesítése;
nem megföllebbezhetetlen tételek deklarálása. hanem higgadt eszmecsere: nem az
egyház, hanem a világ fennmaradásáról, helyesebben az emberiségéről, hogy ott
maradhasson benne az egyház. Egyre többen kérdik hazánkban: "minek az egy
ház?" és "mire való a kereszténység?". Egyesek informálódni akarnak, hogy
valósághű képet nyerjenek a keresztény jelenségről. Mások orientációt keresnek,
hogy eligazodjanak az életben és a világban. Akit kérdeznek, annak felelnie
kell. De nem leereszkedően és kioktatóan, főleg nem általánosságban: nem egy
szer s mindenkorra szánva a választ, hanem "itt és most" használhatóan. Ko
runk embere nem kívánesi "örök érvényű" feleletekre, ezekkel nem tud mit
kezdeni. Egyszerű, célravezető, a mai helyzetben ajánlható igazságot vár.

Az e g y s z e r ú igazságra nem úgy találunk rá, hogy sarkalatos tételeket
elsikkasztunk belőle, hanem úgy, hogy lehatolunk az alapjáig; vállalva az egy
szerűsítés kockázatát is, de nem a l e e g y s ze r ű s í t é s é t . Nincs kizárva, hogy
a pragmatísta ízű fogalmazás némelyekben botránkozást kelt. Milyen címen
mérhető le a kereszténység igazsága azon a hasznon, amit a társadalomnak
hajt? Az igazság feltétlen érvényével hogyan egyeztethető össze a célszerűség

szempontja? Alárendelhetjük-e az igazság abszolút követelményét a gyakorlati
élet állandóan változó és ezért relatív érdekeinek? Kiváltképpen, ha a szóban
forgó igazság az evangélium örök,isteni igazsága? Aki azt kérdezi, hogy mire
jó a kereszténység a szocialísta társadalomban, nem keveredik-e akaratlanul is
gyanúba, hogy a teológiát aláveti a filozófiának, hogy emberi érvekkel kíván
ítélkezni Isten igazsága fölött?

Am mielőtt beleégyeznénk ellenérzésünkbe, fontoljuk meg, hogy egyáltalán
van-e, létezik-e érdek nélküli, minden hátsó, célszerűségi szándéktól mentes igaz
ság a Földön? Ugyan ki tagadhatja, hogy az e m b e r e k viszonyát az igazság
hoz míndíg befolyásolja pillanatnyi létérdekük? Bárhogyan van is, Aquinói Szent
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Tamás az emberi észre való tekintettel végesként, időbeliként és változóként
értelmezi az igazságot (Summa theologica, I q. 16 a. 2-8.). Vagy nem éppen
időtlensége teszi gyanússá Pilátus hírhedt kérdését: mí az igazság? Annyi bi
zonyos, hogy Isten igazsága nem elvont. Az Ö igazságának is van "célja", ez
pedig a Szentírás tudósítása szerint az ember. Annak a jelenségnek, amit tör
ténelmileg Jézus-eseménynek, teológiailag megtestesülésnek nevezünk mi más cél
ja van, mínt az, hogy Isten az emberhez fordult? Ez az O "igazsága"; hogy így
viselkedik és hogy ettől kezdve Isten "örök igazsága" az ember javára irányul.
Ezért szabad megkérdeznünk. hogy ,.Illire jó a kereszténység?", és ezért nem
szabad általánosságban kérdenünk, vagyis körülbelül úgy, hogy mi a "keresz
ténység(időtlen) lényege", hanem konkrétan: "mil-e jó a kereszténység a szo
cialista társadalomban?"

Instrumentális marxizmus. A világ és az emberiség jelen állapotában míndín
kább keresik a keresztények a politikai-társadalmi együttműködést a szocíalís
tákkal. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kapitalizmus, amennyiben az em
ber fölé helyezi a tőkét, ellentétes az emberiség objektív érdekeivel, és ezért
történelmileg kudarera van ítélve - noha önértelmezése szerint nem materia
Iísta, A szocializmusban viszont olyan, a jövőre mutató dinamika rejlik, mely
jobban szolgálja az emberiség javát és ennyiben közelebb áll az evangélium
hoz, mint az osztálytársadalom. Egyre többen lesznek olyanok is, akik keresztény
lelkiismeretükre hivatkozva állnak a szocializmus oldalára, akik nemcsak az
együttélés lehetőségét kívánják bebíztosítant, hanem hívéül szegődnek a szeeia
lizmus építésének. "Egyszerre mondanak igent a szocializmusra és a katolielz
musra, és egyszerre mondanak nemet az ateízmusra és a kapltalízmusra" 
állapítja meg Gecse G.

Bár a szocialízmust társadalmi gyakorlatként választó keresztények száma vi
lágszerte emelkedik, a keresztény tömegek általában fenntartással fogadják a
szocíalízmust. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen az egyház évszázadokon át
meg volt győződve az általa javasolt társadalmi és gazdasági rend abszolút, meg
másíthatatlan voltáról. A szocialista országokban pedig eleinte bizalmatlanul s
olykor jogos, de sokszor keserű kritikával nézték, hogyan vállal az állam olyan
feladatokat, amelyek azelőtt az egyház szervezeteire és intézményeire tartoztak,
és nosztalgiával gondoltak vissza egykori előjogaikra. A dolog akkor változott
meg - hazánkban is -, amikor a keresztények kezdték megérteni, hogy sa
ját céljaik egy részét valósítja meg a szocializmus. Tehát attól a pillanattól
kezdve, hogy felhagytak megfigyelői státuszukkal és belülről nézték a társadalom
szecialista átalakulását. Hazánkban ma már a hitükkel azonosuló keresztények
zöme elfogadja az úgynevezett instrumentális marxizmust mínt a történelmi
társadalmi folyamatok elemzésének és megváltoztatásának eszközét. A társada
lom szerkezetének megismerése nyomán mind többen jutnak arra a meggyőző

désre, hogyamarxizmus képes meghozni a társadalmi igazságot. A kérdés már
most az, hogy milyen érvekre hivatkozhatnak ezek a keresztények, amikor nem
egy hivatalos egyházi nyilatkozat bírálta a marxízmust, mégpedig nemcsak vi
lágnézeti szempontból ? Van-e válaszuk e dilemmára? És hogyan szól?

Először is, az evangéliumból nem vezethető le egyértelműen meghatározott
társadalmi-politikai program vagy irányelv.. A keresztény eszme nem tartalmaz
közvétlenül körvonalazott gazdasági-politikai tervet vagy rendszert. Az evangé
lium nyitott minden tudományra, minden társadalmi és politikai átértékelésre,
beleértve a forradalmat is. Az olyan igyekezet, mely az eszkatológiai remény
direkt politikai megfogalmazását tűzi ki célul, könnyen az integrizmus útvesztő

jébe vihet - amint legutóbb a Lefebvre-ügy is sejtette. Ezek szerint az ínteg
rizmusnak hátat fordító keresztény tiszta lelkiismerettel csatlakozhat a harcoló,'
dolgozó, alkdtó emberekhez azért, hogy hozzájáruljon a közös emberi javak és
értékek előteremtéséhez. Másodszor: az egyház több ízben kmyilvánította poli
tikai semlegességét, A II. vatikáni zsinat dekrétumai hangsúlyozzák az egyház
egyetemes küldetését és nyomatékosan kijelentik, hogy az egyház nem kötelezi
el magát egyetlen politikai rendszernek sem. A zsinat ünnepélyesen elfogadja
a világi dimenziók önállóságát, megkülönbözteti a vallási és a világi illetékes
séget és tekintetbe veszi a keresztények önálló politikai döntését. Ebben a szel
lemben szögezí le VI. Pál pápa az "OCtogesimaadveniens" kezdetú apostoli le
vélben: "A konkrét helyzetekben, figyelembe véve a míndannyiunk által át-
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élt szolidaritást, el kell ismernünk, hogy a lehetséges választások. döntések in
dokolt sokféleségével vállunk szemben. Ugyanaz a keresztény hit különböző elkö
telezettségekhez vihet". Végül harmadszor, a zsinati döntések tiszteletben tartják
a politikai és világnézeti pluralizmust, és elutasítják azokat az irányzatokat, me
lyek összeegyeztethetetlennek tartják a keresztény ember világi és vallási kül
detését és teljesen elszakítják őket egymástól. Ami a legfontosabb, a katolikus
egyház többé nem tekinti magát a szocialízrnussal s z e m b e n álló erőnek. A
kontemplatív vallásoktól eltérően ugyanis a kereszténység az emberek egymás
közöttí kapcsolatára is irányul. A "gyümölcseikről ismeritek meg őket" azt je
lenti, hogy az ember "gyakorlati" létezésében nyilvánul meg a hit lényege. A
helyesen értelmezett kereszténység nem menekülésre, hanem a világ meghaladá
sára és emberibbé tételére szólítja .fel az embert. Ezért tud együtt haladni
mindenfajta humanizmussal, feltehetően a radikális marxista humanizmussal is.

A keresztény embernek nem kell elszegényedníe azért, hogy Istent gazda
gítsa, amint L. Feuerbach tévesen - de nem teljesen ok nélkül - vélte. Bár
a földi haladás nem azonos Isten országának növekedésével, a II. vatikáni zsi
nat szerint mégis "sokat jelent Isten országa szempontjából is, amennyiben
hozzájárulhat az emberi társadalom különb ,rendjének megalkotásához" (Gaudium
et spes, 39). Az, amire a keresztény szeretetnek tulajdonképpen törekednie kell
- hogy mínden embernek könnyebb legyen az élete; hogy minden ember ki
bontakoztathassa a Teremtőtől belé oltott képességeket; hogy megszűnjék az
emberek elkülönülése, és a partikularitást felváltsa az emberek egysége - olyan
cél, amelyet keresztények és marxisták egyaránt elfogadhatnak. sőt el is kell
fogadniuk. Miért ne vallhatna be az egyház, rníért ne lehetne h á l á s azért,
hogy amit szívügyének tekint, azt mások is annak tartják és megkövetelik
tőle is?

Radikális humanizmus. A kereszténység és a marxizmus társadalmi célkitűzé

seinek vélt vagy valódi, részleges megegyezése ellenére sem szabad felednünk,
hogy a kereszténység nem politikai akció, hanem mindenekelőtt vall á s : kap
csolat Isten és ember között. A marxista filozófia viszont a múltból fennma
radt hamis tudatformának tekinti, melynek - Kónya I. szerint - elvileg le
hetetlen a szocíalísta tudat többi formáinak "adekvátan megfelelő" történelmi
változata. Mi tagadás, ugyanilyen problematikus a kérdés másik oldala is. A
katolikus nem képzeleghet: a marxizmus bizony ateista és a vallásos tudat fel
számolására törekszik. Ilyen körűlmények között hogyan s z a b a d a kereszté
nyeknek együttműködníük a marxistákkal ?

A marxi ateizmus nem áll meg a tagadásnál. Marx gondolkodásában 
igazi dialektikus lévén - a tagadás állítást közvetít: az Istenre mondott "nem"
az emberre mondott .Jgenben'' bontakozik ki. Isten föltétlen megvallása viszont
az ember fenntartás nélküli elismerését követeli meg a kereszténytől. A keresz
tény hit Isten abszolút elsődlegességét vallja, ezt azonban a világ, a történelem,
az emberiség, mindenekelőtt az Istenember közvetíti, és ezért tulajdonképpen
kölcsönös prioritásról van szó. "Aki azt állítja: Szeretem Istent, de felebarát
ját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit
nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kaptuk tehát tőle: Aki szereti
Istent, szeresse testvérét is" - olvassuk Szent János első levelében (1 Ján 4,20).
A keresztény transzcendencia-fogalom nem térbeli viszony, és nem tagad semmi
féle világi értéket. Isten úgy múlja felül a világot, hogy közben jelen van a
világ legbensejében, a világ kellős közepén, az események legmélyén. Ez az oka
annak, hogy keresztény hitünk szerínt az emberi lét és cselekedet benső értéke
a legkonkrétabb. minden emberi lény és az egész emberi közösség- Iétalapjával.
Istennel kapcsolatos realitás. Ilyenképpen nehéz elf'ogadnunk, hogy az ember esz
ményeinek földi beteljesülésével elveszítené [elentőségét a transzcendencia, vagy
hogy tétienségre kárhoztatná az embert. Vagy talán a világ ésszerű-racionális

megszervezése teljesen feleslegessé teszi az eszkatológiai reményt? A konkrét
politikai látomás megvalósulása eltüntetheti ugyan az emberi nyomorúság társa
dalmi alapjait, de hogyan szüntethetné meg természetadta gyökereit? Ez utób
bira van-e válasza másnak, mint a teológiának? Továbbá nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy a főparancshoz, "szeresd Istent mindenek fölött", Jézus
elválaszthatatlanul hozzáfűzött egy másodikat: "Szeresd felebarátodat, mínt ten
magadat!" Amióta Jézus egyetlen, megbonthatatlan parancsban foglalta össze
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a kétféle szeretetet, ami6ta az Ű személyében Isten maga állt az ember pártjá
ra, az6ta hamis alternatíva a mennyei boldogság vagy földi üdvösség, lélek
vagy test, Isten tisztelete vagy az ember szolgálata. Nem kétséges azonban, hogy
ez a szemlélet megkívánia az Istenről kialakult fogalmak felülvizsgálatát, még
pedig mindkét részről. Olyan istenkép él-e bennünk, amelyet joggal bírált L.
Feuerbach, K. Marx, F. Nietzsche, S. Freud ésa többiek, vagy Jézus Atyjának
képe? Jézus mindenesetre olyan Istent hirdet, akiért nem kell feláldoznia ma
gát az embernek, hiszen Ű áldozza fel magát az emberért.

Röviden megísmételve: Marx tanítása szerínt Isten tagadása az ember igen
lésébe megy át, mely megszüntetve őrzi magában a negácíót, A keresztény fel
fogás szerint pedig az emberre mondott feltétlen igenben realizálódik Isten állí
tása. Csakugyan kibékíthetetlen ellentétekről van-e itt szó, vagy inkább a való
ság megközelítésére használt modellek különbözőségéről? Ez esetben miért ne
tarthatnánk elvileg lehetségesnek a vallásos tudat olyan formáját, amely meg
felelhet a szocíalísta tudat többi formáinak - bár erről nemcsak mi vagyunk
hivatva nyilatkozni.

A keresztény gyakorlat. A gondolkodó főben tüstént jelentkezik az ellenkérdés :
ha Jézus csakugyan ilyen Istent hirdetett, akkor a kereszténység gyakorlata nem
hazudtolja-e meg a Mester szavát? Nem jelenti-e tanításának kudarcát? Vagy
másképpen fogalmazva:verifikálta-e a történelem a kereszténység igazát? Javára
vált-e az emberiségnek? Jobbá lett-e tőle és általa a világ?

A kereszténység igenis megváltoztatta. jobbá tette a világot. Nélküle felte
hetően [óval hátrább lenne a világ ma, mint volt Jézus idejében. Vegyük pél
dának okáért az emberi emancipáció és az emberi méltóság eszményét, illetve
e két gondolat sajátos, a kereszténységre jellemző összekapcsolását, Elegendő

egyetlen pillantást vetnünk Azsíára, hogy meggyőződjünk r6la: az európai tör
ténelem fő mozgásí irányát meghatározó emancipációs indítást a kereszténység
adta. Az ember felszabadítására irányuló törekvéshez pedig szervesen csatlako
zik az emberi méltóság gondolata, minden néven nevezendő hátrányos megkü
lönböztetés elutasítása. Hogy az emberiesség kiterjesztése a gyönge, értéktelen,
hasznot nem hozó emberekre Jézus eredeti üzenete (Lk 6,33-36), arról könnyen
megbizonyosodhatunk. ha összevetjük a kereszténységet az antik szemlélettel: a
keresztény világban otthont és szeretetet kaptak míndazok, akiknek nem ju
tott hely Athénban és Rómában. Felszabadítás és korlátokat nem tűrő emberies
ség, illetve e két eszme összekapcsolása keresztény talajori sarjadt. Abban az
üzenetben gyökerezik, hogy az ember Isten képmása, és annak is kell maradnia,
helyesebben annak is kell lennie.

Nyomban hozzá kell azonban fűznünk az imént mondottakhoz, hogy a ke
reszténység nem változtatta meg elég alaposan a világot, nem vált javára a
szükséges mértékben. A kereszténység jótéteményeinek összege nem fedezi a ke
resztények bűneit és mulasztásait. Az elöljáróban feltett kérdésre, hogy csődöt

mondott-e a kereszténység, mindenekelőtt bűnvallomással kell felelnünk. Nem
hangoskodó, néha már gyanúsan fesztelen meakulpázással, hanem becsületes ön
bírálattal. Csak úgy nyerhetünk bocsánatot évszázadok bűneire, ha nem érjük
be közgyónással. Néven kell neveznünk az egyháztörténelem és a szociológia
közös munkájával feltárt vétkeket. Példának okáért az emberi máltóságnak és
szabadságnak szinte a felismerhetetlenségig való eltorzulását, Amit az imént
oly szívesen könyveltük el a kereszténység pozrtívumaként, súlyosabban terheli
a tartozik rovatot. Az egyház nemcsak felszabadította az embereket, hanem meg
keményítette a hatalmasok szívét, sőt, tőle telhetően maga is részt vett az em
berek elnyomásában. A megalázottak és jogfosztottak felszabadítása helyett Is
ten akaratának tűntette fel a társadalmi egyenlőtlenségeket. Nem alakította át
a világot, ő hasonult hozzá. Az lsten emberszeretetéről szóló saját üzenetük
ütött vissza legtöbbször a keresztényekre: embertelenségüle elfedte az emberek
elől Isten emberségességét, A két példa ér, amennyit ér. Annyi súlyuk minden
képpen van, hogy mögöttük áll az egész keresztény történelem. A nagy vallás
kritikusok Julianus Apostatától A. Camus-ig nem azt hánytorgatják fel a ke
resztényeknek, hogya názáreti Jézus követői, hanem azt vetik a szernükre, hogy
nem elég j6 követői. Szelgálfon Ulusztrácíóul K. Marx néhány mondata a "Köl
nische Zeitung" 179. számának vezércikkéból: "Vagy talán nem hazudtolja meg
elméleteteket gyakorlati életeteknek minden pillanata? Talán jogtalanságnak
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tartjátok a bíróságok igénybevételét, amikor rászednek benneteket? Pedig az
apostol azt írja, hogy ez jogtalan dolog. Talán odatartjátok jobb orcátokat. ami
kor a balt megütík, s nem indíttok pert tettlegességért? Pedig az evangélium
tiltja ezt ... Pereitek legnagyobb része és a polgári törvények legnagyobb ré
sze talán nem a tulajdonról szól? Pedig megmondatott nektek, hogy kincseitek
nem e világról valók".

De megállhatunk-e a tagadásnál? Nem kell-e tovább haladnunk a tagadás
tagadásának az irányában? A keresztények méltatlan gyakorlata. nem falzifikálja
a kereszténységet, azaz nem mutatja ki hamis voltát. Platón lenyűgöző filozó
fiai rendszert épített a történelem törvényére, arra, hogy az eszménél míndig
"alábbvaló marad" annak konkrét megvalósítása (Az állam, 509). E tapasztalat
ellenére vagy talán éppen ezért, korunkban óvatosabban fogadjuk az efféle
mentegetőzéseket. K. Marx után nem hivatkozhatunk már naivan a teória és a
praxis kikerülhetetlen különbözöségére; a torz gyakorlatra nem nyújt feloldozást
a helyes elmélet. A XX. században bizony azon méretik le m i n d e n eszme és
elmélet jósága, hogy milyen mértékben alakítja és hatja át a gyakorlatot. Mindez
nem is annyira új, mint első pillantásra látszik. A kereszténység kezdetétől fog
va "a lélek és az erő bizonyságát" (1 Kor 2,4) hangoztatta, és ismételten hivat
kozott arra, hogy tanítása mire jó, miért hasznos a társadalom szempontjából.
Arnbár tudatában volt annak is, hogy a tanúbizonyság szükségképpen elmarad
a hit igazsága mögött. Maga az evangélium mutat rá e különbség legmélyebb
okára a megtérés,a metanoia szükségességét hangsúlyozván. Mert a hit ugyan
úgy nem örökölhető, mínt az írás. olvasás és számolás művészete, holott már
vagy kétszáz esztendeje bevezettük a kötelező népoktatást.

Józan mérlegelés szerint egy eszme, keresztény vagy nem, csak k ö vet e I
h e t i a világ megváltoztatását. A cél valóra váltásához m o z g a i o fi kell. A
megváltoztatásra irányuló törekvésekkel szembeszegülnek mindazok, akiknek ad
digi pozíciójukról kellene Iemondaniuk. Az eszme e g y m a g á b a n rendszerint
elégtelen az akadályok legyőzésére. Mégis hozzájárul a változáshoz : megrendíti
az uralmon lévők biztonságát és így nagymértékben csökkenti ellenálló erejüket.
De a mozgalom sem elégséges. K e d v e z ő f e l t é t e l e k is kellenek a siker
hez. A marxisták mindíg éltek a gyanúperrel - és nem teljesen ok nélkül -,
hogy az emberi élet transzcendens értékelése nem akadályozza-e a kereszténye
ket abban, hogy elkötelezzék magukat az ember érdekében? Utóvégre nem az
számít nekik, hogy földi távlatban sikerül-e valami, vagy sem. Nem ebben rej
lik-e a magyarázata annak - kérdik a marxisták -, hogyamúltban nemigen
törekedtek a keresztények a földi élet megváltoztatására? Feltehetően közelebb
járnánk az igazsághoz, ha a megfelelő körűlmények hiányában keres:nénkaz
okot. A múltban nagyon hosszú ideig nem volt kilátás a tömegek életének meg
javítására. Most azonban, amikor már nem k e II az embereknek szükséget
szenvednlök, a keresztényeknek mlndent meg kell tenniük az életkörülmények
jobbulásáért és tisztázniuk kell, hogy milyen mértékben felelősek a világ jobbá
tételéért. Ajánlatos lenne felülvizsgálnunk, hogy hagyományosnak m o n d o t t
tanításunkban mennyi a hit megváltoitathatatlan igazsága és mennyí az időleges
elem. Ezáltal elbatárolódhatnánk bízonyos magatartástormáktól, amelyekre hi
vatkozva szekták vitatni a szocialista társadalomba való e l v ibeilleszkedésünk
lehetőségát. A kereszténység például azon a címen legitimálta mind a római bi
rodalom rabszolgatartó társadalmát. mind a középkorí hűbériséget, mínd az .új
kori kapitalízmust, hogy megegyezik az "örök" isteni renddel, és nem vette ész
re, hogy a három gyökeresen különböző társadalmi rend közül a legjobb eset
ben is csak az egyikben tükröződhetett volna az "örök' isteni rend. Az igaz
ság persze az, hogy egyikben sem, mert az "örök" isteni rendnek legfeljebb
az emberi életkörülmények és létfeltételek állandó jobbulása felelhet meg. E z t
a Iegttimációt viszont miért kellene megtagadnia a szocialtsta társadalmi rend
től? Elvégre teológiai megfontolások is javallják, hogy szakítsunk a magántu
lajdon olyan értelmezésével, amely az elnyomás eszközévé tette azt; a másvi
lág ki sarkított felfogásával, melynek fényében jelentéktelenné és értéktelenné
válik az evilág, és nem utolsósorhan a bűnbeesés heterodox ideológiájával, mely
akarva-akaratlan megörökíteni kívánja a szegénységet és a nyomorúságot ezen
a Földön. Ami pedig a Jézus tanításától idegen forradalmi erőszakot illeti, az
vesse rá az első követ, aki maga még nem alkalmazott erőszakot! G. Girardi
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megállapítása szerint a történelemben nem úgy jelentkezik a dilemma, hogy az
ember választhat erőszakot vagy erőszak nélkülíséget, hanem úgy, hogy kétféle,
az ezek vagy az amazok ál tal gyakorolt erőszak közül k e II választania az
egyiket. ' .

. A kereszténység haszna. Fejtegetéseinkben mínduntalan arra lyukadunk ki, hogy
mí haszon származik a kereszténységből a szocialista társadalomra, helyesebben
az abban élő emberre nézve? Amint említettük, a kérdés ilyetén való megfo
galmazása nem botránkoztatni akar, hanem konkretizálni kívánja a keresztény
igazságot.

Van-e az emberi életnek kézzelfoghatóbb problémája, mint a mindennapok
erkölcsisége? A marxizmus olyan magasrendű humanizmust és humanitást hir
elet, mely - véleményünk szerint -- pusztán empirikus-természettudományos mó
don nem bizonyítható és a merőben technikai hasznosság alapján nem érthető.

Példaképp idézzük emlékezetünkbe államunk gondoskodását a társadalmilag
semmi hasznot nem hozó öregekről és betegekről. testi-lelki Iogyatékosokról. Az
ápolásukra fordított emberi és anyagi értéket látván, lehetetlen nem gondolnunk
Jézus szavára: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tet
tétek" (Mt 26,40). Mert ha az emberben nem látunk egyebet, mint egy másod
lagos jelzőrendszerekből felépült és bonyolult szabályozó körökkel tovább dif
ferenciálódott főemlőst, amely nagyobb alkalmazkodó képessége és környezet-át
alakító ereje folytán előnyben van a többi állatfajtával szemben, akkor nehéz
megértenünk, hogy miért tekintsük embertársaink életét, még a .Jegkísebbekét"
is szeritnek és sérthetetlennek. Különös ellentmondás szemtanút vagyunk: egy
részt itt vannak a marxizmus képviselői, akik sok esetben gyakorlatilag fogad
ják el, hogy az ember Isten képmása, mások viszont fennhangon hirdetik, hogy
Isten hasonlatosságára teremtettünk, de az igazság és szabadság, melyről be
szélnek, a legtöbb esetben az önzésnek, a birtokon belülíségnek, a társadalmi,
politikai vagy nemzetközi előjogoknak a szentesítése. Csak ott és csak akkor
fogadható el, hogy az ember Isten képmása, amikor kifejeződik az emberi ma
gatartásban és a cselekvés tartalmában. Abban viszont igaza van Lukács: J6zsef
nek, hogy az emberi kapcsolatok humanízáltságát a mindennapok világában nem
szabad a jogrendtől várnunk. A jogot a társadalmi kapcsolatok k i k é n y s z e
r í t h e t ő törvényei és előírásai alkotják. Az erkölcs a társadalmi tudat tör
vény által nem szankcionált normáit tartalmazza, az emberek egymás közötti,
valamint az egyén és a társadalom viszonyát szabályozza, A jog és az erkölcs
lényegi különbségéből adódik, hogy a gazdasági strukturák és politikai intézmé
nyek átalakítása egymagában nem elégséges az emberi élet megváltoztatásához.

A keresztény erkölcs magvának, az emberek egymás iránti szerétetének "alibi
funkciói" is lehettek és lehetnek az osztálytársadalomban. Az alamizsnálkodás a
gazdagok rossz lelkiismeretének elaltatására és a szegények felforgató indulatá
nak lecsillapítására is szelgálhat. Erthető, hogya forradalmi szocialisták szem
befordultak ezzel az erkölccsel, és elítéltélc a részvétet és az irgalmat. Egy sze
cialista társadalomban azonban, ahol az embernek ember által való kizsákmá
nyolása strukturáltsan lehetetlenné vált, a szolidaritásnak és együttérzésnek, va
gyis az emberszeretetnek nincsenek többé alibi funkciói, nem terelik el a fi
gyelmet az emberi léthelyzetről. nem kendőzik el a valóságot. A szocíalísta tár
sadalomban az ember segítőkészsége és jósága, részvéte nem vonhat magára
,.büntetést", legalábbis elvileg nem járhat olyan hátránnyal, mint a teljesítmé
nyi társadalomban. Amint Bertolt Brecht írja, a szocializmusban az emberek
"egyszerre lehetnek jók önmagukhoz és másokhoz".

A keresztény módon megfogalmazott szerétet tehát nemcsak hasznos, hanem
egyenesen mellőzhetetlen a szocíalista társadalomban. A szocialista erkölcs által
megkívánt nagylelkűséget és önzetlenséget nehezen fogadja a számító-tervező ér
telem. Mitől függ azoknak a szímbolíkus formáknak az érvényessége és egyéni
leg is kötelező ereje, melyeket összességükben kultúrának, társadalomnak és
erkölcsnek nevezünk? _Mi rombolja le e formák kötelező voltát és mí erősíti meg
őket? Vajon az emberi lét értelme ki tud-e fejeződni, és az értelmes emberi
élet meg tud-e valósulni szímbolíkus értelemvilágok nélkül? Elgondolható-e.
hogy pusztán a nem elidegenült munkában kifejeződik a létezés teljes értelme
és szimbolikus közvetítés nélkül nyer választ az emberi élet val a m e n n y i
jogos kérdése? Vagy talán igaza van Cl. Gee1'tz-nek, hogy az ethosz olyan érme.
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melynek másik fele a müthosz, Nem erre kíván-e figyelmeztetni M. Horkheimer,
amikor kifejti, hogy merőben tudományosan nézve a gyűlölet, a kegyetlenség
és aljasság nem rosszabb a szeretetnél, jóságnál és becsületességnél. Logikai
érvek nem bizonyíthatják, hogy nem szabad gyűlölnöm, feltéve, hogy ezáltal
nem kerülök társadalmilag hátrányos helyzetbe. A tudomány - mondja a neves
gondolkodó - nem ismer "olyan, az embert meghaladó fórumot, mely megkü
lönböztethetné az emberi segítőkészséget a protítéhségtől, a jóságot a kegyetlen
ségtől. az áldozatosságót a kapzsiságtól. A logika is elnémul, és nem ismeri el
az erkölcsiség elsőbbségét. Minden kísérlet, mely a másvilágra való tekintet
nélkül földi okosságra kívánja építeni a morált - maga Kant sem állt míndíg
ellen e hajlandóságnak -, harmonizáló önáltatáson nyugszik. Minden, ami ösz
szefügg a morállal, végeredményben a teológiára nyúlik vissza, minden erkölcs,
legalábbis az európai kultúra körében, a teológián alapszik". Teológián nem az
Istenről szóló tant érti M. Horkheimer, hiszen mindvégíg kitart ateista meg
győződésében, hanem az erkölcs valamiféle transzcendens-szimbolíkus megalapo
zását: "a teológia annak a vágynak a megnyilvánulása, hogy a gyilkos ne hi
valkodhassék ártatlan áldozata fölött aratott győzelmével". Valóban, míért ne
tegye? Természetesen nem állítj uk, hogy az egyes emberek konkrét erkölcsisé
géhez nélkülözhetetlen a tudatosított transzcendentális vonatkozás. Azt ellenben
igen, hogy mivel az istenszeretet jézusi megfogalmazása az emberszeretetet írja
elő, ez az erkölcs nemcsak az átmenet időszakában hasznos a szocialísta tár
sadalomban. Amennyiben nem üres szólam, hanem élet és cselekvés, nem bom
lasztja ezt a társadalmat, hanem erősíti és legitimálja, mívelhogy a motívá
cíók kűlönbözőségénél súlyosabban esik latba azok ereje és célja. Nem gondol
ható-e el a XIX. és a XX. század között akkora fejlődés, hogy a szocíalízmus
immár konszolidált viszonyai közepette a baladó jellegen túlmenően fokozato-
san kell figyelni a megőrző erőkre? .

Hogy aztán a keresztény erkölcs konkrétan erősíti-e a szocialísta társadal
mat, avagy bomlasztja, az kiváltképpen két feltételtől függ. Attól, hogy mind
a marxisták, mind a keresztények megőrizzék saját azonosságukat. Megbocsát
hatatlan balfogás lenne' a keresztények részéről, ha arra, törekednének, hogy a
marxisták kevésbé jó marxisták legyenek. Minél mélyebb és szílárdabb valaki
nek marxista világnézete, annál fogékonyabban tekinthet a keresztények
re mint potenciális szövetségeseíre, Ugyanez vonatkozik a másik oldalra is: mí
nél erőteljesebben él bennem keresztény hitem, annál megértöbb tudok lenni
a marxisták irántam támasztott igényeivel. Csak annyit kérünk, hogy a mar
xistákis annak vegyék és annak fogadják el a keresztényeket, akik, biztositva
számukra az összes ésszerű és szükséges lehetőségeket, hogy azok is maradhas
sanak. Mert a keresztények az állampolgári lojalitáson túlmenően fi i n t k e
r e s z t é n y e k is tudnak sajátos értéket nyújtani a szocializmusnak, úgyhogy
kapcsolatuk jóval több lehet, mint pusztán .Jcényszerházasság". Történelmileg
érthető, hogy a marxisták olykor bizalmatlanul, máskor gyanakodva figyelik a
keresztényeket. E bizalomhiány arra szólítja fel az utóbbiakat, hogy megmu
tassák: vallásuk nem köti őket elavult formákhoz és olyan életviteire képesek,
mely különleges értékekkel és motivációkkal gazdagithatja és szllárdíthatja a
nemzeti egységet. Persze csak az esetben, ha hitünk életereje megnyilvánul és
kifejeződik a társadalmi dimenziókban. Ez viszont döntő módon függ attól, hogy
a marxisták megajándékozzák-e a keresztényeket az egyház életműködéséhez

szükséges élettérrel és mozgásí szabadsággal. Lékai László bíboros szavaival:
"Mi, hivő katolikusok tiszteletben kívánjuk tartani mások meggyőződését, De
tőlük is azt várjuk, hogy tartsák tiszteletben a míénket, Főképpen, ha azt ta
pasztalják, hogy mi a magunk vallásos világnézetéből kiindulva is meg tudjuk
közelíteni egy fejlett szocialista társadalom törekvéseit".

Az eddig elmondottak nem vadonatúj, még csak nem is eredeti gondolatok,
és végképp nem a megfellebbezhetetlen szavú ítélkezőéí. Csupán a közelmúlt
történetét átélő, annak útvesztőit saját tapasztalatából ismerő ember töprengé
sei, aki katolikus teológus lévén keresi az egyház és a szecialista állam, a hivő

keresztények és a marxisták alkotó együttélésének e l v i a l a p j á t ebben a
hazában. Palmiro Togliatti mondotta, hogy meg kell különböztetni a vallás két
féle értelmezését: "a vallás, mínt a hatalmasok eszköze, hogy lemondásra kény
szerítsék a: szegényeket (»ópium a népnek-j gyökeresen különbözík attól a val-
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lástól, amely reménységet ébreszt a legelhagyatottabbakban is egy jobb világ
után (»tiltakozás a valódi nyomorúság ellen... a szorongatott teremtmény só
haja .. :")". Annak elbírálása, hogy ez a vallás, a magyar kereszténység, rnely
véleményünk szerint hiánytalanul megőrzi a keresztény hitletéteményt és adek
vátan illeszkedik a szecialista tudat többi formája közé, csakugyan nem alkot-e
antagonisztikus ellentétet a szocializmussal, a hazai marxista gondolkodókra tar
tozik. Vagy talán még rájuk sem, hanem az eljövendő történelmi gyakorlatra.
E legvégső elméleti kérdés függőben maradása azonban nem akadályozhat ben
nünket egy igazságosabb és az egész világ békéjét jobban biztosító társadalom
építésében.

Ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon az emberiség, akkor meg kell őriznünk

az ember emberiességét, Harminckét esztendeje annak, hogy véget ért a világ
legesztelenebb pazarlása, a II. világháború. A pusztulás nyomasztó látványa
után lassan kezd kibontakozni a jövő nagyszerű látomása. Vajon utópia-e azt
gondolni, hogy eljön a nap, amikor a keresztények világszerte felmondják szö
vetségüket a kapitaltzmussal, a kommunisták pedig belátják, hogy a keresztények
nem menekülnek álomvilágba a Földről? Lehet, hogy még elérhetetlen álom.
De az ember azért álmodik ma még megvalósíthatatlannak vélt eszményekről.

hogy előkészítse a holnap társadalmi· realitásának kibontakozását.
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ALCESTE SANTINI

A MARXISTAK JEZVSA*
Az elmúlt húsz év alatt immár rendszeressé vált, hogy egyre több keresz

tény teológus foglalkozott és foglalkozik Marx Károly, Lenin, Gramsci és Tog
liatti munkásságával, és nem. kevés azoknak a marxistáknak a száma sem, akik
érdeklődéssei kísérték és kísérik a kereszténység, a katolikus egyház, valamint
a keresztény irányzatú mozgalmak szerepét karunk társadalmában ...

Ebben az új korszakban katolikusok, protestánsok, ortodoxok és zsidók fel
ismerték, hogy együtt, közösen olvashatják az 0- "és Újszövetség könyveit, anél
kül, hogy megtagadnák a maguk meggyőződését, Igy egyszersmind megszűníek

a korlátok is, a marxisták elolvasták és elolvassák aBibliát, megvitatva azt a
keresztényekkel. -

E változás történelmi okai különbözőek és itt most nem kívánjuk valamény
nyit föleleveníteni. Az az igazság, hogy keresztények és marxisták megbizonyo
sodtak arról: egy esetleges nukleáris háború teljesen megsemmisítené az orszá
gokat, népeket és az egész emberiséget. Nemcsak arra döbbentek rá, mekkora
veszélyeket rejt magában az emberi haladással való görcsös es makacs SZeIn

behelyezkedés, hanem azt is felismerték. hogy legalább olyan veszéllyel jár, ha
egyes népek érdekei háttérbe szorulnak más népek érdekei mellett.

Ilyen megállapításokból kiindulva kezdtek hozzá több területen is a kuta
táshoz, saját nézeteiket felülvizsgálva és hozzáigazítva azokat az állandóan moz
gásban lévő valósághoz. Ezáltal a módszerek olyan szabadsága alakult ki, amely
egy adott igazság védelmében nem engedi meg többé a dogmatikus érvelést,

°Alceste Sanílni esszéista és újságíró, akinek "Katolikus kérdés - kommunista kérdés"
címü könyve a közelmúltban jelent meg a Gondolat Kiadónál, ezt a tanulmányát a VIgi..
lia részére kUldte. A tanulmány olasz nyelven "Il Gesu dei marxlstl" címmel, a firen
zei "Ulisse" eímü folyóirat 1976 márciusi számában látott napvüágot.
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és még kevésbé erőszakos eszközök igénybevételét. Sőt: maga az adott igazság
éppen a párbeszédben, a tények összevetése által válik hitelessé. Mindazoknak
a hivőknek, .akík őszintén vállalják ezt a tényeket egybevető párbeszédet a mar
xistákkal és elkötelezték magukat a válaszadásra, továbbá bebizonyították, hogy
gyakorlatilag közreműködnek egy igazságosabb társadalom megvalósításában. a
keresztény vallás elvesztette immár sokáig hagyományos ideológiai szerepét (ami
re a vallás marxi meghatározása vonatkozík i j,a nép ópiuma"), Olyan hitté vált,
amely arra ösztönzi a hívőt, hogy tettekkel álljon ki felebarátja érdekében, és
lépjen föl a kízsákrnányolók, más emberek elnyomói ellen, ne pedig segitse őket.

Dorothee Sölle keresztény teológus párbeszédet folytatva a kommunistákkal
azt írja, hogy "az eszmék határai manapság kítáguitak, túl a politikai-Ideológiai
tömörülések határaínv.! És ehhez Iríng Fetscher hozzáfűzi: "A keresztény em
bernek talán nem is az Isten fogalmára van szüksége,· hanem magára a hitre,
mégpedig nem azért, hogy ezáltal megmagyarázza a világot, hanem inkább meg
változtassa azt. Miközben pedig azon munkálkodik, hogy megváltoztassa a vilá
got, egyszersmind kézzelfogható tanúságot tesz hitéről is".2 A hitnek ez az új
megvalósulásí formája, Dorothee Sölle szerint "fontosnak tartja Jézust bele
helyezni a világba; a ,Jézus-kérdés' magában foglalja a világ átalakítását a bé
ke, a szeretet és az emberi humánum szellemében, anélkül, hogy ezáltal a
hitet puszta humanízmussá változtatná"."

A mondottakból természetszerűen következik. hogy a hitnek' ez az értelme
zése, ha nem is vezet szükségszerűen a marxizmushoz. mégsem jelenthet kí
vülálló szemlélődést a szocializmus kérdésében, amely napjainkban elvi, gyakor
lati viták középpontjában áll. És nemcsak azért, mert a szocializmus a világ
földrajzilag is hatalmas területén már megvalósult, vagy bonyolult folyamaro
kon át most van megvalósulóban. hanem mivel a szocializmus az emberiség nagy
reménységévé vált. Másfelől a marxisták és a marxista szellemű mozgalmak,
a világ szocíalísta átalakításának hosszú és bonyolult küzdelmében nem hagy
hatják figyelmen kívül sem a katolikus hitvallású dolgozókat, sem a keresztény
elveken alapuló mozgalmakat.

Ma, a közelmúltban, éspedig olyan objektív helyzetben, amikor a vallás
elnyomó és a szabadságot elfojtó rendszerek támogatója volt, gyakran esett szó
a vallás negatív szerepéről, hangsúlyozottan a keresztény valláséról. minthogy
a katolíkus egyház mínt intézmény és a pápaság szorosan együttműködött a
világi hatalommal. Ez az eredője Marx sokat emlegetett meghatározásának a
vallásról, hogy az "a nép ópiuma".

Nem akarunk itt most e meghatározás történetével mélyrehatóbban foglal
kozni - bár sokan kiragadták a teljes értelmére rávilágító összefüggéseiből -,
mégis meg kell [egyeznünk, hogy Marx Károly egy merőben másfajta keresz
ténységgel kerűlt szembe, nevezetesen IV. Vilmos Frigyes Poroszországának ke
reszténységével. amely elválaszthatatlanul hozzánőtt az akkori állam íntézmé
nyeíhez, úgyhogy még manapság is "a történelem fundamentuma"-ként tartják
számon. Az ifjú Marxot gimnáziumi tanulmányaitól kezdve foglalkoztatta Jézus
alakja és élete, később pedig mindaz, amit tanítása, élete és kereszthalála az
"emberiség számára jelentett.

Marx ezt írta: "A vallási nyomorúság a valóságos nyomorúság kifejezése,
s egyszersmind tiltakozás a valóságos nyomorúság ellen. A vallás a szoronga
tott teremtmény sóhaja, egy szívtelen világ lelke, mínt ahogyan szellemtelen
állapotok szelleme. A vallás a nép ópiuma.i" Kétségtelen, hogy Lenin is egy
másfajta vallással találta magát szemben, olyan egyházzal, amely egy kizsák
mányoló és igazságtalan társadalomban a megalázkodást és a beletörődést ta
nította, ezért Lenin elítélte és harcolt ellene.

Megint más típusú vallás és hit az, amely a közelmúltban arra ösztönzött
Iiatalokat, dolgozókat, értelmiségieket és még papokat is, hogy együtt harcol
janak kommunistákkal, szocialistákkal és más antifasisztákkal az Ellenállás ide
jén, majd később Európában, Vietnamban, Latin-Amerikában és Afrikában az
emberi jogok érvényre juttatásáért, valamint egy új társadalom rnegvalósításá
ért, szemben az elnyomással és az erőszakkal. De éppen a hitnek ez a formája
mutat vissza Jézus alakjára és küldetésére, ezt a hitet fedezték föl újra a hivők

és fedezte föl maga az intézményes egyház is a II. vatikáni zsinattal. Ezért fog
lalták bele, Togliatti [avaslatára, az OKP 1962-ben megtartott X. kongresszusá
nak tézisei köze a következő megállapítást: "Arról van szó, hogy megértsük:
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a szocialista társadalom felépítésére irányuló törekvések nemcsak hogy utat ta
lálhatnak maguknak, vallásos emberekben is, hanem a jelenkor drámai. prob
lémáival szemben még ösztönzőül is szelgálhatnak a szenvedők vallási tudatában".

Tudatlanság és történelemellenesség volna tudomásul nem venni, mit élt át
Jézus, az Emberfia a keresztfán. Lombardó Radice írja: "Az emberi tapasztalat
bizonyítja, hogy az önfeláldozásnak, mint önmagunk megvalósításának, nem szük
ségszerű velejárója az istenhit. Engem Krisztus megtestesüléséből és megfeszíté
séből annak szent története nem érdekel; hinni abban, hogy Krisztus áldozata
megváltotta az emberiséget az eredeti bűntől, nekem idegen világszemlélet és
mint gyermeteg és mitikus dologgal, szemben állok vele. Azt viszont, hogy va
laki magára vegye felebarátai gyötrelmeit, egyáltalán nem tartom gyermeteg
nek, sőt ellenkezőleg: szerintem ez akkora tett, amely minden addig ismert
teremtmény közül kiemeli őt."s

Való tény, hogy sok-sok partizán és kommunista harcos önfeláldozását a
vérengző náci fásiszták elleni harcban más eszmények motiválták, mint mond
juk Maximilian Kolbe lengyel pap áldozatát, aki önként adta oda életét egyik
sorstársa megmentéséért. A keresztény felebaráti szeretet, a maga sajátos indí
tékai szempontjából, nem lehet azonos azokkal az eszmékkel, amelyek a kom
rnunisták forradalmi harcának etikai alapjait képezik. De mégis: egy .Kolbe
áldozata, valamint a kommunisták önfeláldozása egy közös ügyért, valahol és
valamiképpen összefügg egymással. ,.A felebaráti szerétetnek ezek a tapasztala
taí - írja Radice - nem kizárólag keresztény tapasztalatok. A könyörületesség
nem a hivők kiváltsága. Jól tudta ezt maga Krisztus is, amikor az irgalmas
szamaritánusról szóló példabeszédet elmondta ..." 6

Nos tehát. ha a felebaráti szeretet és a másokért vállalt önfeláldozás a ma
ga eredményeiben könnyít a többi ember sorsán vagy biztosítja jobb jövőjüket,

ha a "megújulás" eszkatológiai felhívása a krisztusi etika értelmében a keresz
tények belső átalakulását jelenti, akkor igaz az is, hogy "Isten országának" a
gondolata, amennyiben az emberiség eszményi jövőjére, egy új társadalmi él'.
erkölcsi rendre, egy új, tartós korszakra vonatkozik, a keresztényi üzenet leg
magávalraaadóbb része.

Az eljövendő "Isten országa" gondolata nem idegen az Oszövetség prófétai
hagyományától sem, de Jézus tanítása és keresztáldozata által vált leülönösen
lenyűgözövé és egyetemes méretúvé az egész emberiség előtL Persze, nem hiá
nyoznak belőle az olyan elemek sem, amelyeket mi, mai szemmel már termé
szetfölöttinek. mitol6giainak tartunk, éppen ezért Jézus személye nem valami
féle demarkációs vonal a rni földi világunk és a túlvilág között. "Isten orszá
gának" eljövetele ezt a világot, ezt a történelmet, ezt a társadalmi és politikai
helyzetet is jelenti. azt, hogy az emberiség által várt jobb jövendő itt, ezen a
mí világunkon válik konkrét reménységgé,

Nem érdektelen továbbá hangsúlyozni, hogy Jézus tanítása szerínt az az
,.ország" nem a véletlen műve lesz, még csak fantasztikus ígérgetésekkel sem
hitegeti követőit. Sőt: Jézus arról igyekszik meggyőzni tanítványait és mindazo
kat, akik őt hallgatják. hogy a jövő "a te ügyed", vagyis "tőled is függ", attól,
hogy ki mennyit vállal, tesz és hogyan harcol érte (innen az Ószövetség prófé
tai hagyományainak sajátos jellege és megújuló kultusza). :És valóban, ha a
jövőt úgy értelmezzük. hogy az egy fennálló igazságtalan rendszer gyökeres
felszámolása, akkor aza meglevő állapotok teljes megváltoztatását jelenti, ter
mészetesen nem úgy, ahogyan arról Szent János Apokaltpsztse beszél, tele
fantasztikus látomásokkal, amit jóval később írtak és soroltak az Újszövetség
könyvei közé. Az az "or8zág" viszont, amit Jézus tanít, egy új korszak bekö
szöntésére vonatkozik, és ezt az úJ korszakot szerínte is míndenkinek a szemé
lyes hozzájárulásával kell felépíteni: ezért minden emberi tett. minden emberi
erőfeszítés. az egész történelmi fejlődés efelé mutat. Ebben rejlik tehát a "Jé
zus-jelenség" eszkatologikus jellege ...

Ebből a szemszögből nézve különösen jelentős Jézus alapvető üzenete, ami
kor azt mondja: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!"
(Mt 4,17). Ezt pedig úgy kell értenünk, hogy jobbá válhatunk, emberibbé for
málódhat a társadalom, hogy az egyének megtisztulhatnak, és ez, ha jól meg
gondoljuk, nem utópia, mert kézzelfogható, elérhető, abban a mértékben, aho-
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gyan az ember megújítja életét, átalakul és átalakít. Ugyanaz a bún például
lehet makacsul megrögződött valóság - mind egyénileg, mínd társadalmilag -,
amennyiben részévé vált az életnek, de ugyanakkor lehet olyan akadály is,
amelyet el kell távolítani, mégpedig a "megújulás" -'- megtérés - által, mind
az egyén, mind a társadalom életéből. Következésképpen az "üdvösség" nem
valamiféle kizárólagosan túlvilági fogalom, aminek csupán próbatétele ez a föl
di élet, hanem már itt és most kézzelfogható, konkrét tény.

És hogy az "üdvösségnek" mennyíre megvan a maga modern, dialektikus
értelmezése is, azt sajátosan bizonyítja a lHedellini Konfe1"<!nciát előkészítő ülés
dokumentuma, amelyben többek között ez áll: "Isten üdvözítő tervének közép
pontja Jézus Krisztus, aki halálával és feltámadásával átalakítja a mindenséget
és 'ezáltal lehetövé teszi az embereknek, hogy a maguk emberi teljességét föl
fedezzék. Ez a teljesség magában foglalja az egész embert: testet és lelket,
egyént és társadalmat, szernélyt és vllágmindenséget, időt és végtelenséget. Krisz
tus, az Atya tükörképe, valóságos Isten és valóságos ember magára vette az
emberi létet, annak minden vonatkozásában." 7

Természetesen egy pillanatig se gondoljuk, hogy a krísztusi üzenet ilyen
értelmezése, származzék bár a zsinati teológusoktól vagy a marxista tudósoktól.
egyenesen a marxizmushoz vezet, vagy azonosítható a marxista filozófiával.
Viszont semmiképpen sem lebecsülendő, hogy a krisztusi üzenetben hangsúlyo
zott szerep jut a jövőnek, és az ember elkötelezettségének a jelen iránt, akár
katolikus, akár keresztény az illető. A krisztusi üzenetbe foglalt buzditás 
"Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a rnennyek országa!" (Mt 4,17) ;.... föl
tételezi a hitet valami emberi filozófiában, abban, hogy az ember teljesen em
beri módon, emberhez méltóan élhet, ha ő maga, személyileg is minden erejét
latbaveti a jelenben a jövőért; következésképpen a marxisták, akik ebben a je
lenben egy különb, jobb emberibb jövőért harcolnak, nem tehetik meg, hogy
ezt a buzdítást ne a maga eredeti megvilágításában vizsgálják.

Ez azt jelenti, hogy a forradalom, vagyis a forradalmi elkötelezettség egy
jobb világért, egy valóban szocialista társadalomért. az egyedül járható út, ke
resztény értelemben véve történelmi lehetőség a cselekvésre, a tanúságtételre
a felebarát érdekében.

A marxista módszertan érdeme, hogy új és eredeti feltételeket teremtett a
"Jézus-probléma" elemzésére, mégpedig nemcsak a marxista tudósok, hanem a
teológusok számára is, hogy új megvilágításban. a források újfajta tanulmányo
zásával értékeljék a zsidó hagyomány és a korai kereszténység egész eszkatolo
gikus-prófétai témakörét.

Ez a kutatás, éppen azért, mert mind a liberális:, mind a szocialista, mind
pedig az egyházi hagyományokkal szemben is (utóbbit XII. Piusszal bezárólag
értve) új alapokon fejlődhet tovább __ o korábban csak a teológusoknak volt
szabad foglalkozniuk a Jézusra vonatkozó kutatásokkal -, nyilvánvalóvá tette,
hogy a nem-hivők is érdeklődhetnek a "Jézus-probléma" iránt, sőt jelentős

mértékben hozzájárulhatnak a források elemzéséhez. a keresztény tanok kritikai
vízsgálatához, azok egész történelmi folyamatában.

BALAssy LASZLÖ fordítása

Irodalom: 1) Dorothee Sölle: Atelstisch an Gott glauben? Freiburg, 1968. 77. old. 2)
Irírig Fetscher: Marxlstel' und die Sache Jesu, Heute und elnst; 8. old. 1974 Kalser
Grunewald. 3) Sölle: I. m. 4) A hegeli filozófia kritikájához, BevezetÉs. Marx-Engels
Művel. 1. köt. Budapest, 1957. 378. old. 5) Luclo Lombardo Radice: Sohn des Menschen;
Marxlsten und die Sache Jesu. 19. old. 1974. Kalser-Grunewald, München. 6) I. m, 7)
A latin-amerikai püspökök Medellini Konferenciája (Kolumbia) 1968 végén ülésezett. A
konferenciát ottani látogatása során VI. Pál pápa nyitotta meg, beszédében hangsúlyozva,
hogy "az egyház riem kötődhet hozzá olyan rendszerekhez, amelyek fedezik vagy támo
gatják a társadalmi igazságtalanságokat". A konferenciával bővebben foglalkozott a Vi
gilia 1970 júliusi száma.
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HEGYI BÉLA

EGY ÉLET ÖSSlEGElÉSE.
Horváth Richárd írásai

Összegezésnek szánta legújabb kötetét.* írásos elszámolásnak a kapott ta
lentumokról. Földi mérlegnek az égi előtt, a földi pálya végén készített sum
mának, mely már egy túlvilági pör anyagául szelgálhat az Igazságos Bíró asz
talán. Egy élet lapjai ezek: fél évszázad tapasztalatai betúformákba öntve,' örö
mök és: szenvedések, csalódások és megrendülések zárszámadása.

Hogyan látjuk az embereket? - teszi föl a kérdést egy helyütt, így felel
rá: "Amíg fiatalok vagyunk, nagyon sokat várunk önmagunktól is, de talán még
többet az emberektől. Az élet azután vajmi keveset valósít meg az egyikből

is és a másikból is. Hiszen a legnehezebb kérdésekben mndíg magunk szok
tunk maradni. És a legnehezebb döntéseket nékünk kell meghoznunk. És a leg
veszélyesebb helyzetekben egyedül szoktak hagyni az emberek.

Először az értelmünkön, az, eszünkön keresztül látjuk az embereket és ezek
szerint ítéljük meg őket, és becsüljük, illetőleg: leginkább nem becsüljük, vagy
nem sokra becsüljük. Később megtanuljuk a szívünkön át is látni őket, és így
már többre becsüljük őket. Sőt: szeretjíik őket.

Rájövünk, hogy nem az számít elsősorban, hogy ki mennyit tud. Nem az
adja meg az értékét legfőképpen. Hanem az, hogy mennyire ember. Mennyire
emberséges ember. Mennyi benne a jóság és mennyi benne a szeretet. MennyI
re egyenes, és: mennyire megbízható. Jóakaratú-e, jószándékú-e. Irgalmas-e, tü
relmes-e és megértő-e embertársaival szemben. Ezek sokkal örökebb és' sokkal
megbízhatóbb ítélő- és értékelőelveknek bízonyulnak, olyan mértékben, ahogyan
a tapasztalatunk nő ..." (42. o.)

Onvallomásnak is beil1ő sorok.
Könyve arról beszél, amit Jézus az emberi élet, az emberi cselekvés legfőbb

nermájának tekintett. Jézus nem valamilyen kisebbségnek vagy elit gárdának
rendelt törvényt vagy kánont, nem kibúvókat rejtő paragraíust vagy rígorözus
hitcikkelyt tanított, hanem egyetlen belső parancsban, morális utalásban foglal
ta össze mondanivalóját: tegyük meg Isten akaratát, Hogy megtehessük, köves
sük őt, Krísztust. Isten akarata nem más, mint az ember teljes java. Nemcsak
az ember túlvilági üdve, hanem az egész ember üdve a jelenben és a jövőben

egyaránt. Krisztus követése pedig nem más, mint hogy "komolyan vegyük isteni
küldetésünket az emberhez, a világhoz - írja Horváth Richárd -. Hogy se
gítsünk hitünk parancsa szerint mi is abban, hogy jobb legyen és míndíg jobb
legyen az ember földi sorsa is, míndíg békességesebb, tehát szebb legyen az élet
és: a világ - ezen a földtekén is... A helyes hivő magatartás ugyanúgy, mint
a helyes emberi magatartás, a nyíltság. Ugyanazt mutatni kifelé is, ami befelé
megvan. Szerényen, de határozottan és bátran. Egyszeruen, de következetesen,
és mindenki előtt és minden időben. Senki sem csalhatatlan; és olyan, amilyen.
És akkor nem kell félnünk attól, hogy mít mondtunk vagy mit tettünk tegnap
ezek vagy azok elótt.Egyformán szélunk és: egyformán cselekszünk. J!:s ezt meg
becsülik a más felfogású emberek is, még akkor is, ha valami nemis tetszik
nekik, mert tudják, hogy hányadán állnak velünk ...n (346. o.)

Mit is jelent hát. valójában kereszténynek lenni? Válaszai végighúzódnak a
mű gerincén, következtetései és bizonyításai nemcsak a könyv tartalmi lénye
gét adják, hanem a szerző életének ls, Szavai éppen ezért válnak programmá,
lelkiismeret-vizsgálattá és bölcsességgé bennünk. szinte egyszerre, észrevétlen,
mint az igazságok. A keresztény ember humanista' ember. Viselkedésében minden
oldalú emberiesség nyilvánul meg, a világhoz fűződő különféle viszonyait mé
lyülő emberség hatja át, személyében a teljes ember megvalósítására törekszik.
",Tó emberség nélkül nincsen jó ember. Az emberségünk köt össze minket, em
bereket, egymással, még akkor is, ha egyébként nem vagyunk egy véleményen

• Horváth Richárd: Embertől Istenig (Ecclesia, 1976)
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mindenben, sőt a legkülönbözőbb véleményeket is vallhatjuk az emberségén kí
vül. Mert ebben nem lehetünk ellentétben: az emberség elísmerésében, gyakor
lásában, megbecsülésében. Enélkül nem lehetünk ugyanis emberi emberek. Ez
az, . ami a légegyetemesebben összeköt bennünket ..." (166. o.) Ez azonban még
egymagában nem teszi az embert kereszténnyé. Bárki, aki kellő műveltséggel,

csiszolt elmével rendelkezik, jártas a természettudományokban vagy a filozófiá
ban, ért az irodalomhoz vagy a művészethez, elsajátíthat egy olyan magatartást,
kialakíthat egy olyan világszemléletet, amely alapvetőerr humanista beállítottságú.
A keresztény ember közösségi ember is. Tevékenysége közéleti töltésű, tettei
míndig a societasra, az adott társadalomra vonatkoznak, a közösség igényeit és
reményeit seolgálják, a társadalmi igazságosság mlnd szélesebb érvényesülését
segítik elő. "Az ember evilági dolgainak is megvannak a maguk sajátos törvé
nyei, független törvényei, persze, nem a hit tartalmával ellentétesen a hivő em
bernél, és nem az erkölcs állandó és egyetemes Igazságaitól, általában az em
bernél. A keresztény ember ugyanis nemcsak a sekrestyében és a templomban
keresztény, hanem annak kell lennie az egész életben is. Mindenütt, a maga
posztján. Nem szóban, nem hivalkodásban, hanem magatartásban, állásfoglalásai
ban és cselekedeteiben. A keresztény üzenet az egész emberhez szól, nemcsak
a magánéletéhez. hanem a közéletéhez is. És kötelezi őt, hogy mlndíg a na
gyobb emberség vonalán maradjon, éljen és alkosson minden dolgában, az élet
egész vonalán, annak minden vonatkozásában." (160. o.) "Minden társadalom
nak a társadalmi igazságosság minél tökéletesebb megvalósítására kell töreked
nie, úgy, hogy az egyén személyí jogait az emberi méltóságnak megfelelő kö
rülmények és feltételek mellett gyakorolhassa. Az emberek egyenlők, de nem
egyformák. Mindnek hűségesnek kell azonban lennie ahhoz a néphez is, amely
nek tagjául elküldetett." (158. o.) De ez egymagában még nem teszi őt keresz
t611ny6. Bárki. aki szereti hazáját, népéhez, hagyományaihoz !lüséges, felelőssé

get érez a társadalom iránt. Aki egy társadalmi szervezet vagy mozgalom tag
ja, azt is az a meggyőződés vezeti, hogy osztályok, illetve csoportok jogait és
kötelezettségeit csak úgy tudja a fennálló rend keretei közt biztosítaní. ha cse
lekvően részt vesz az ország céljainak megvalósításában. történelmének ala
kításában. A keresztény ember vallásos. Léte transzcendens irányultságú, az
Abszolutumhoz kötött. A Végtelen felé nyitja meg véges önmagát, olyan dímen
ziókba hatol, amelyek túlemelik az evilág síkjáról egy magasabb létrend sík
jára. "Részben más a hit és más a vallás. A vallásba beleszü1ethet az ember.
Mondhatja, hogy mílyen vaIIású, akkor is, ha nincs hite. Persze, ha valaki va
lamilyen környezetbe, például vallásos környezetbe születik bele, könnyebben
megértheti a vaIIás dolgait. Könnyebben lehet hite. De lehet ennek egy olyan
veszélye is, hogy a közömbösség, a rossz példák eltompítják érzékét, akadályoz
hatják a lényegek felé való haladását." (672. o.) Ám ez a vallásosság még nem
teszi őt kereszténnyé. Hiszen hasonl6t vallhat a buddhista vagy a mohamedán
is, egy jámbor panteista vagy egy szkeptikus deista .ugyanilyen okkal fordulhat
az Abszolútuni irányába, közelithet a transzcendenshez. akár lelkiismereti kény
szertől, akár értelmi feIismeréstől indíttatva.

A puszta vallásosság tételekbe burkolózik. Mivel nem képes határtalan len
ni, nem tudja kozmikusan felszabadítani az emberi lelket, miközben az Ab
szolútum elérhetetlen és innen megfejthetetlen egyedülvalóságát a gyakorlati
megközelíthetetlenség távlataiba helyezi, korlátok és szabályok közé szorítja ön
magát, haptákba állítja a lelkiismeretet. "Mit ér, ha az Isten csak az ajkadon
van, csak egynéhány beidegzett szokásodban van, de nincs meg a szívedben, hi
ányzik az életed gyökeréből. mert nincs benned szeretet, mert üres és kietlen
a lelked, ilyenné tette a gyűlölet. Rideg vagy, kérlelhetetlen, kicsinyes és kiáll
hatatlan, szívtelen és irgalmatlan, és erkölcsi érzéked is Iélrecsúszott abban a
helytelen gyakorlatodban és hamisan kinőtt hiedelmedben, hogy majd elnézi
mindezt az Isten. Avagy talán már leszoktál arról is, hogy nyugtalankodjál
néha önmagad felett: talán már ott tartasz, hogy elmondhatod a f'arizeussal ;
Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi, mínt ez a vá
mos is." (50. o.) Az effajta vallásosság hiába próbálja felfeszíteni a magányt,
hogy társas létté váljék, az individuumot rábírni arra, hogy közösségbe lépjen,
az önzést, hogy megszüntetve magát, átnőjön az önzetlenségbe, a kölcsönös
séget elfogadja. Az előírásoknak nincs hatalmuk az ember felett, hatalma csak
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az életnek van, amely nap nap után cselekedeteket, döntéseket, hitének "vég
rehajtását" követeli tőle. A keresztény ember úgy ragaszkodik a törvény lé
nyegéhez, szelleméhez, hogy a törvény száraz betűjénél, hideg alkalmazásánál
többet akar. A rituális megrögzöttség. a sablonok és .hitbuzgalrní "menetrendek"
gépies alkalmazása helyett a szív [ózanságára, az emberi kapcsolatok tísztaságá
ra törekszik, a világot akarja megérteni és szépíteni, szemében az ember a mér
téke a sabbatnak is; a törvénynek is; az ember a mértéke, de mindenben Krisz
tus a társa. A törvény úgy marad épen, hogy kiteljesedik: az emberért van,
de legfőbb mértéke az Istenember. Az egyszeri vallásosság meghozza szabályait,
~elyekkel felaprózza az ember gondolatait, kiméri cselekvésének mezejét, fel
térképezi lelkiismeretét, és eközben sokszor elhalványul, eltorzul, elvész a lé
nyeg: Krísztus, a Szeretet. "Olyan nagy a termés ma míndenből, gondolatok
ból, tervekből, könyvekből, még hitekből is, hogy az egészet teljesen, minden
részletében, egy-egy ember, de egy-egy intézmény sem tudja egészen és hiány
talanul átfogni, áttekinteni. De ennek ellenére: ezek a gondolatok, ezek a ter
vek, ezek a hitek mégis sokakat éltetnek és értetni is fognak. EIítéléssel, ta
padással, negatívumokkal nem megy előre a világ, nem halad az élet. Fájdal
mat okozhatnak, de még több dacot is kiválthatnak. Persze, ez nem jelenti, hogy
minden lehet tohuvabohu, de ne legyünk a gondolatok rendórei, mert ezek
közül csak alig foghatnak el egyet-egyet." (137. o.) .,Nem a törvények külön
kűlön mérícskélése teszi ki az ember erkölcsiségét, hanem lelkületének egye
temessége. Hogy míndezek segítségével és tiszteletben tartásával mennyit nö
vekedett és növekedik a szeretetben, Krisztus követésében." (159. o.)

Mi tehát a megkülönböztetőert keresztényi? Az a többlet, amí a keresztény
ember emberséget; közösségíségét és vallásosságát betetőzi? A Krisztushoz kap
csolt élet. Az evangéliumi élet. Krisztus senkivel és semmivel nem mérhető,

nem téveszthető össze és nem cserélhető föl. A krisztusiság olyan sajátosság,
olyan egyedüli jegy, amely az ember kereszténységét feltételezi. Szelgálatot és
evangelizácíót jelent elsősorban: szolgálni az embert, a világot Isten szándéka
szerínt, és hirdetni azt az üzenetet, amit Jézus reánk bízott, hogy hirdessük. A
keresztényi elem tehát sem nem alapja, sem nem felépítménye az embernek,
hanem létének tudata, számára nincs ember-lét keresztény-lét nélkül; praxis az
anyagiban, meggyőződéses eszmélés, mellyel az átélt világformából egyre benső

ségesebben jut el az istenformába, mert Jézussal együtt nemcsak hogy igazán
emberíen, igazán társas módon, igazán vallásosan tud élni a mai világban, ha
nem igazán szenvedni is a világ míatt, a világért, nemcsak élni tud, hanem
meghalni is, ha szükséges ez az áldozat. A ma kereszténye előtt Jézus tanítá
sa nem választható el személyétől. amely ezt a tanítást hordozta, megtestesi
tette. Eszme és gyakorlat benne tökéletesen eggyéforrott; küleletésével kifejezte,
hogy Isten nemcsak kezdet és vég, teremtés és feltámadás, hanem program, élet,
megnyilvánulás is, amit a világban érvényre kell juttatni tetteinkkel, hítünk
kel, egész megváltott lényünkkel. "Igyekezni szeretni tudni, mint Krísztus, meg
bocsátani tudni, mint Krísztus, bensőleg folytonosan törekedni a Vele való ha
sonlóságra és egységre, már amennyire az emberi gyarlóságunktól telik. A ke
resztséggel az ő népének tagjai leszünk, de a hit és a szeretet cselekedeteit kell
állandóan magunkban és általunk tökéletesítenünk és cselekednünk. »Csak így
tudtok mindenben tetszését keresve, az Úrhoz méltóan élní« (Kol 1,10). A sze
retet nem méricskél, hogy ez kötelességem-e, hogy súlyos vagy nem súlyos kö
telezettségem-e, hogy az-e ilyen vagy olyan körűlmények között: a szeretet cse
lekszik, ad, alkot, hálás, önfeláldozó, szereti a jót és csakis a jót." (159. o.) "Az
igazi és mély hit nemcsak egy életforma, ami körülveszi az életünket. Lényeg
nek kell lennie, amin az életforma csak kiválasztott ruha. Benne kell élnie a
lelkünknek, a szívünknek, az életünknek. Belőle kell élnie. Belőle kell élnünk.
Minden dolgunkban benne kell lennie, egyszeruen, természetesen, magától érte
tődően, a természetfölötti paradoxonával - a természetesben is. Gondolatunk,
szavunk, döntésünk, magatartásunk belőle is fogant legyen, jóllehet ez nem is
jut talán konkréte, éppen most, éppen akkor a tudatunkba. Úgy, mint ahogy a
lényeg ajándéka nem lehet meg a lényeg nélkül. A hit nem látható és nem
tapintható, és mégis az. Azzá lesz a hivő ember gondolataiban, érzéseiben és
cselekedeteiben, egész lényében. Nem kellemetlenkedő, nem taszító, nem kér
kedő, hanem alázatos, erős, tiszta, okos, sugárzó, jóságos és megnyerő." (681. o.)
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"Krisztus üzenete mindenkinek szól. De hogy meghallják az emberek, hírdetní "
is kell nekik. Az evangélium nem múzeumí tárgy. Az evangélium élet. És mínt
élet, életet akar és keres. Az üzenetet nem feltalálni kell, hanem megtalálni.
Akinek ez megadatott. Isten szava az élet sűrűjében, az élet szívében szeret él
ni. Élni akar és szeret élni. Szereti az embert és az ember életét. Ami nem
könnyű és ami kemény anyag. Az Isten szavát azonban nekünk nem kell és
nem szabad féltenünk tőle." (62. o.)

A keresztény ember egyházának képviselője is. Annak a közösségnek is,
amely Krisztus nevében összefogja az egyazon hívőket, hogy együttesen szól
jon imával, hálaadással, kéréssel Istenhez: tartson meg minket, a világot, az
emberek összességét mérhetetlen szeretetében. Az egyház az a medence, amely
a Krisztusból fakadó forrást évszázadok óta őrzi és gyűjti. Belőle marítünk
erőt a felelősséghez, reményeinkhez, küzdelmeinkhez, amelyeknek tárgya a világ,
~rtelme az ember, célja az Isten. "Az egyháznak most, az ember maga intézvén
földi dolgait, át kell vennie igazában képviselni Isten ügyét az emberekben, az
emberek között - az emberek javára. Meg kell nekik ,mutatnia' az Istent. Meg
kell őket tanítania a Hozzá vezető útra. 1V1e1't akármilyen nagyszeruvé és cso
dálatossá építi is az ember ki a földet, földi életét, ennek a végessege mégis
csak nyomja az embert, és tovább kérdez, A végtelen felé kérdez.

Elhibázott lenne itt a sértődöttség, merthogy megváltozott az egyház evilági
viszonyulása az emberhez és ennek társadalmához. És még elhibázottabb lenne
az emiatt való ,kivonulás' az ember társadalmából. Hiszen az üdvözítő egyházát
az emberekhez küldötte el. Minden emberhez. Hogy megtanítsa az embert az
Istenre. Nem olyan Istenre, mínt amilyent ő esetleg .megcsinál' magának, ha
nem az igaz Istenre.

És nem abból kell az egyháznak kiindulnia, hogy az ember elbukott és el
bukó, hogy az ember bűnös és gyenge, akármennyire igaz is ez, hanem abból,
hogy a helyes önismeret alázatán belül igyekezzék visszaadni, megőrizni az em
bernek az önbizalmát - az életéhez, önmagához, dolgaíhoz, a világhoz, az Isten
hez. " És az Isten szándéka nem az előle bujdosó, nem a gyenge, nem az ön
magát marcangoló ember, -hanem a hitben és bizalomban, az értékek helyes
rangját felísmert, napba néző, Istenre néző ember, aki bízik az Istentől kapott,
beléje teremtett képességeiben is, és nagyon bízik az Istennek őt segítő folyto
nos kegyelmeiben is'. És azért munkálkodik, hogy jöjjön el munkássága során
és folytán a mindig szebb és jobb földi ország is az ő számára és leszárma
zottai számára is, és jöjjön el benne is, neki 's és ivadékaiban is, az ő szá
mukra is - az Isten Országa." (698. o.)

Önvallomásnak is beillő sorok,
Egy élet zárszámadása.

BENEY ZSUZSA

Józsefiliila kél késői versének Islen-képe
Élete utolsó évében, 1937-ben József Attila két olyan Istenhez forduló, Is

tent közvétlenül megszólító verset írt, melynél forróbb és kétségbeesettebb se
gélykiáltást, mondhatnók: forröbb és kétségbeesettebb imádságot aligha isme
rünk. Ez a két költemény (Bukj fől az árból és Nem emel fől) a költő életmű

vében esztétikailag is kiemelkedő jelentőségű; megrázó mélysége, felbonthatatlan
komplexitása, és ezt a komplexítást újra meg újra átvilágító értelmi és formai
világossága miatt századunk legnagyobb lírai versei közé sorolható. A legna
gyobb vallásos költemények közé is.

És mégis - ha pusztán ezeknek a verseknek alapján is tesszük fel a kérdést
(mellőzve a költőnek egyéb verses, prózai, vagy különféle emlékezésekből is
mert emberi megnyilatkozásait): hitt-e József Attila ebben a rnegszólított Isten
ben? - egyértelműen sem igennel, sem nemmel nem válaszolhatunk. Nem azért,
mintha ezekből a versekből nem hallhatnánk ki az esendő és esett embemek egy
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világ feletti hatalomhoz forduló jajszavát - és bármilyen komolyan vegyük is
azt a tényt, hogy a legutolsó versek egy mindenben, a világ valóságosságában
is megrendült, égen-földön társat, támaszt, biztonságot kereső, súlyosan beteg
szellem segélykiáltásaí, ebben a világ felett álló, segítő és büntető hatalomban
egy transzcendens értelmezéstől mentes, csakis emberi vonásokat viselő, óriásivá
nőtt apát vagy segítőt látni tévedés lenne. József Attila Istene - mint azt meg
kíséreljük bizonyítani is - transzcendens Isten; a hit vagy hitetlenség kérdését
nem ennek az Istennek természete miatt indokolatlan feltennünk. Transzcendens
Isten e versek szerint is lehetséges - de vajon ez a lehetőség megvalósul-e
Isten létezésében, s ami a költő számára még fontosabb kérdés: jelenlét-e Isten
létezése?

Habár a személyes, megszólttható Istennel kapcsolatban mindíg ez utóbbi
a legfontosabb kérdés - és József Attila e két verse a személyes Istent szólítja
meg -, e versek elsődlegesen nem erről a jelenlétről beszélnek. A megszólítás
ban benne foglaltatik, feltételezett ez a jelenlét, de a lírai megszól ító formában
a hangsúly elsősorban a megszólftáson (és implicite a megszólítón) van; a köl
teményesztétikai értékrendjében a "másik", a megszólított valóságos lehet ak
kor is, ha a versen kívülí - e megszólításon, kivüli - világ rendje szerint
helyzete meghatározhatatlan: tehát sem valóságosnak. sem nem valóságosnak,
sem igaznak, sem nem igaznak nem definiálható. A versen kívül eső tudatvi
Iágban: a vers ídőtlenné, örökkévalóvá lett pillanatnyiságán kívül eső tudatfo
lyamatban a költő hihet vagy nem hihet Istenben - a megszólítás költői inten
zitásának fokán mindennemű külső meghatározhatóság érdektelenné válik. A lí
rai költészet ugyanis, a benne formává alakult roppant érzelmi feszültség miatt
ismeri azt a lehetőséget, melyet legjobban a tiszta odafordulás fogalmával köze
líthetnénk meg - méghozzá fokozottabb, koncentráltabb formában, mint a mín
dennapi élet. Koncentráltabban azért, mert a lírába nem az "én" és nem a "Te",
hanem az odafordulás aktusa elevenedik meg; ez az aktus az "én" és a "Te"
személyér is magában foglalja, de az, hogy csak magában foglalja - jelképesen,
mint nyelvtani formát - lehetövé teszi, hogy mínd a megszólító, mind a meg
szólított csak jeleiben és nem racionális meghatározottságában legyen jelen.

A mindennapi élet is ismeri az érzelmi felfokozottságnak azokat a pillana
talt, amikor a megszólításban a másik személy, a "Te" realitása gyakorlatilag
érdektelenné válik - és számos olyan helyzet is, melyben a hit és hitetlenség
(akár transzcendens, akár reális vonatkozásban) meghatározhatatlanul összefonó
dik. A szerongásnak és az érzelmi feszültségnek ereje, mely a megszólításban
felidézi vagy megteremti a megszólítottat, s a lelket, ha átmenetileg is, eltölti
a teljes odafordulás Irracionális bizonyosságával, oly általános jelenség, mely túl
mutat e versek esztétikai értékén. Gondoljunk csak a szerelmí extázis egyes fel
fokozott pillanataira, vagy a friss gyász végzetes kétségbeesésére. amikor az ér
zelmek bizonyossága szerint még létezik a másik ... - vagy azokra az egzisz
tenciális határhelyzetekre, az életveszély, a nagy megrendülések, a hirtelen fel-'
törő aggodalom vagy részvét pillanataira, amikor önkéntelen kétségbeesésében a
lélek fogódzót keres, vagy sokszor teremt magának. Életünk határhelyzetei azon
ban ritkák, s az értelem későbben rendezni, helyre tenni próbálja irracionális
felvillanásait, akárcsak a hit és hitetlenség összefonódásának egyéb megnyilvá
nulásait. A tisztázatlanság kellemetlen, feszítő tudata, az emberi tudat tiltako
zása az ellentétek egyidejűsége ellen egy irányba tereli ezeket a nehezen meg
határozható lelki tartalmakat, tudatunkban mind egyszerűbbé és körülírtabbá,
egyszersmind azonban mind világosabbá is válnak. Nem így a költészetben,
pa.,. excellence József Attila, s még kifejezettebben József Attila késői költésze
tében.

A hit-hitetlenség meghatározhatatlansága ugyanis nem csak, és elsősorban

nem is a fenti ekkel magyarázható. Nem csak abból következik, hogy a meg
szólító viszony - a megszólító lírai vers - műfaji sajátossága miatt sem a
költőnek, sem az olvasónak nincs szüksége e kérdés eldöntésére. Belülről, a
versek s a bennük foglalt Isten-kép természete szerínt is - és ez a fontosabb
szempont! - eldönthetetlen a kérdés. Ez az Isten-viszony - és tükröződéseként

az Isten-kép - feloldatlanul tartalmazza a hit és a hitetlenség ellentétét. még
pedig, paradox módon, éppen azáltal, hogy a költő metszően éles Iogíkájával
folytonosan meghatározni, ellentétpárokra sarkítani és köztük választani akar. A
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mindennapi ráció tendenciája a kétértelműség feloldása - József Attiláé: kifej
tése, méghozzá olyan komplexításban, mely egységében is megtartja az ellenté
teket. A költő utolsó hónapjainak tragikumát alighanem ez: az ellentétek színk
róniája, feloldhatatlanságuk tudata, és az okozhatta, hogy túlhajtott s mind
kényszeresebbé váló értelmi feldolgozó tevékenysége miatt arra kényszerült, hogy
lássa, s mind tehetetlenebbül élje át a létfontosságú tudati ellentétek egyidejű

ségét. A tudatalattiból feltörő lelki tartalmak már-már mániákusan leíró, logi
kai feldolgozása olyan elmosódó, a tudatosság határán történő lelki mozzanato
kat is "megvllágft, melyek eddig a költészet számára is rejtettek maradtak. Ilyen
fokú ösztönös-érzelmi mélység és a rendező értelem ilyen vakító fényessége csak
egészen kivételes alkalmakkor találkozhat - s a költői helyzet tragikumát fo
kozza az a tény (s ezt a költészet szempontjából tragikus, de egyben kivételes
lehetőségnek is nevezhetjük), hogy a rendező értelem itt egy rendezhetetlen lel
ki tartalomra világít. A versteremtő feszültség tehát mind a versképzetet lét
rehozó ösztönös-érzelmi, rnind a feldolgozás értelmi és formai szférájában rend
kívül erős; a kétirányú - az ösztönös-érzelmi és a tudatosításí - feszültség
egymás ellen is hat. Ez, a vers különböző mélységeí között támadó teszültség
teszi olyan döbbenetesen, lélegzetállítóan tragikus hatásúvá József Attila késői

költészetét.
A versteremtő feszültség nem egyedül érzelmi indítékú - alighanem he

lyesebb,ha alétérzés, hiszen az egész személyiség feszültségéről beszélünk. A
Bukj föl az árból és a Nem emel föl című verseket külőnlegesen erős feszült
ség hozta létre - ennek elsődleges oka azonban nem Isten létének vagy nem
létének filozófiai kérdése, de még csak nem is az embernek Isten lététől függő

egzisztenciális szerongása. Ezek a versek Istenhez, de nem Istenről szólnak, s
annyit már első közelítésükkor is megérzünk, hogy nem Isten létének bizonyos
sága, hanem Isten létének vágya teremtette őket - helyesebben egy olyan meg
határozhatatlan célú és eleve teljesíthetetlennek tudott vágy, mely csak egy
transzcendens, mindenható és mégis ember-idegen lény képzetében ölthetett
formát.

Foglalkoztatta-e Isten már 1935 előtt is József Attilát? - vagy konkrétab
ban úgy is kérdezhetnénk: szervesen nőtt-e ki a késői korszak Isten-problémája
megelőző éveinek költészetéből? 1922-1925-ig József Attilának legalább 25 ver
sében szereped valamilyen módon Isten. 1928-ig rohamosan csökken ez a szám,
és 1929-30 körül a motívum teljesen eltűnik. Csak 19:35-ben bukkan fel újra,
ekkor azonban mind több, s mínd többértelmű megfogalmazásban, s mind fon
tosabb a költészet-teremtő funkciója.

József Attila költészetének egyik jellemzője a versei közt fennálló rendkívül
erős tartalmi és motívíkus összefüggés. Egyes problémakörök és motívumok sok
szor évekre eltűnnek, hogy azután búvópatakként törjenek újra elő - de ezek

,az első' megfogalmazások azután mint ős-formák, mint kristályosodásl magok,
"minták" hatnak, a későbbiek szinte ráépülnek ezekre a korai képekre. To
vábbi bizonyítást igényelne. egyelőre csak mint seitést közölhet jük, hogy az
újra és újra felbukkanó képek szimbólumtartalma nem feltétlenül következetes
- úgy látszik, hogy maga a kép az, ami archetipikus látomásként e költészet
új meg új szímbólurnképzésl folyamatát megindítja. Igy az Isten-kép sem je
lenti míndíg ugyanazt, még József Attila korai költészetén belül sem - azt
azonban biztonsággal megállapíthatjuk, hogy a költőt Istenhez fűző viszony kez
dettől fogva nem egyértelmű, még ott sem, ahol látszólag teljesen pozitív vagy
teljesen elutasítá. Ez a nem egyértelmű viszony azonban távol áll az 1935 után
írott versek immanens ellentétességétől. Hangsúlyoznunk kell ezt a kulönböző

séget annak ellenére, hogy a késői, ismertebb versek olvasóját szinte szíven
üti a tizenhét éves fiatalember egyik első istenes versének fogalrnazásmódja :

Gyere Úristen, nézd meg, itt vagyok 
tudom, előtted el nem sáppadok.

Azt, amit adtál - megvan épen - vedd el!
'sz csak hitegettem magam a Neveddel.

Te oly erős vagy - gondolsz egyet s van,
de nékem kínos a bizonytalan.
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Vagy nem is adtál - én véltem bolondul,
hogy számon élet-szönő mustja csordul.

Ne haragudj hát, Isten, nem tiiszek,
de nyakamban száz kétséget oiszek,

Szaress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt,
mint Nap havat, amit magába olvaszt.

Vagy üss agyon hát, csak törődj velem
s én nem kérdem, hogy nincs-e kegyelem.

Odaadom a vérem is, ha kéred,
- mily furcsa az, hogy Néked nincs is véred!

Te jól tudsz engem, sorsom is tudod,
de vedd el tőlem a talentumod.

Vagy mért faragtál énbelőlem Embert,
kit Bölcseséged gyávasággal megvert? !

Tudom, előtted el nem sáppadok 
gyere Úristen, nézz meg - itt vagyok!

(Keserű nekifohászkodás)

Ennek a versnek néhány részlete: "Ne haragudj hát, Isten, nem hiszek",
"Szeress nagyon, hogyan, tudod Te jól azt, I mint Nap havat, amit magába ol
vaszt" - legfőképpen pedig a következő két sor: "Vagy üss agyon hát, csak
törődj velem / s én nem kérdem, hogy nincs-e kegyelem" megdöbbentő rokon
ságot mutat a késői Isten-versekkel. De vajon, ha csak ezt, a fiatalkorit olvas
nánk, felfigyelnénk-e az Isten-látásban, az én-látásban és az egész vers-hely
zetben megnyilvánuló tragikumraj Tragikus-e ez a vers, megrázó, megdöbben
tő-e annyira, mint késői társai? - hiszen a fiatal, szinte még gyermek költő

szenvedésének és könyörgésének még inkább fel kellene keltenie együttérzésün
ket. Fel ís kelti, valószínűleg azért, mert tudjuk, hová vezet, s mílven poklok
köreiben jelenik majd meg újra ez a kétségbeesett segítségkérés. Visszavetítve,
a teljes magány (a tökéletes elszigeteltség) tudatában baljós fenyegetésnek lát
juk ezt az ifjúi magányosságot, de a teljes élet és a csaknem teljes életmű sú
lya még nem hitelesíti. Költői értéke szerint a Keserű nekifohászkodás aligha
hasonlítható a késői Isten-versekhez. Ha ennek okát keressük, nyilvánvalóvá
válik az átélésnek az a sűrítő ereje, mely az érett, késői vers nyelvi-formai
jegyeiben szmte észrevétlen marad, s mégis, a fiatalkoriból még hiányzó fe
szültséget produkál. A Keserű nekifohászkodásban a költő kiindulópontja felüle
tesebb, a magatartás ambívalencíája oldottabb, át tetszőbb, az ellentétes érzel
mek csak váltogatják egymást. Az egymásra következő versmondatok logikája
nem olyan feszítetten szoros, mint a késői versekben, ahol a vers óriási táv
latainak és távolságainak ellenére a részletek összefüggése teljesen természetes
nek tűnik. A költő érzelmi, hangulati változásainak egymásra következését ér
zékeljük itt, míg a késői versekben a feszülő egyldeiűséget, A Keserű nekifo
hászkodás Istenét nem a költő teremtette (mint a késői versekét) - ezek a so
rok egy meglévő, társadalmi-konvencionális (mondhatnánk úgy is: költőien kon
vencionális) Isten-képhez szólnak, Az attitűd itt valóban az "el nem sáppadok"
hetykesége - messze még a hiányba merevedő, az Isten megsemmisülő "ember
arc"-át tükröző költői hitelességtől. A lírai én végletes, mazochisztikusan kegyet
len, kényszeres őszintesége és az ebből fakadó koncentráló erő ebből a versből

még hiányzik, s hiányzik a következő évek Isten-verseinek sokaságából is.
Milyen hát ezeknek a fiatalkori verseknek Isten-képe? Megegyezik-e a késői

vel, vagy legalábbis emlékeztet-e arra? Nehéz erre a kérdésre egyértelmű fe
leletet találnunk, mert míg az 1935 utáni Isten-kép változása időbelileg és a
pszichés magatartás tükörképeként is jól követhető, alakulásának tehát "törté
nete" van, a korai, 1925, illetve 1926 előtti versek Isten-képe egymáshoz képest
oly ellentmondásos, hogy állandó, egyértelmű attitűdöt (még az ambivalencia ál
landó attitűdjét) sem lehet megállapítani. Ebben a néhány évben a költő írt
Istennel kategorikusan szembeforduló verseket (mint például: Mert Ismeretle-
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nünknek tetszik, Lázadó Krisztus) - írt olyanokat, melyeknek antropomorfíá
ja szocíálís tartalmat is hordoz (Isten, Istenem, 1924). Ezek a versek Istennek,
mint szegényembernek képét vetítik elénk, a szegények közt élő, őket segítő

Istenét. Az Isten-versek harmadik csoportjaként olyan verseket írt József At
tila, melyek egy világ fölötti, békés és nyugalmas Istent tételeznek fel. Ez az
Isten magasan és indifferens módon áll az emberi lét fölött ("Meg nem zavar
lak, én, Uram l elnézel kis virágaink fölött") (Isten, 1926), nincs köze az em
beri lét vívódásaihoz. és közönye míntha azt jelezné, hogy lénye a költő szá
mára érzelmileg megközelíthetetlen. Ezek az emelkedett hangvételű, himnikus, kis
sé patetikus versek (Komoly lett már, Imádság megfáradtaknak) Radnóti fiatalkori
panteisztikus lírájára emlékeztetnek, s könnyen lehet, hogy ugyanazon hatást
tükrözik. A hang még nem teljesen egyéni - de hogy ebből a nem teljesen
egyéni hangból, ennek alapján épül majd fel József Attila saját költészete, an
nak bizonyítéka az, hogy egyes képei (nemcsak az előbb idézett vers gondolati
formulái) - mínt majd látni fogjuk - a késői versekben is visszatérnek. Az
1926 előtt írt istenes verseket azonban nem tekinthetjük a késői Isten-versek
közvetlen előzményének; mint már említettük, a késői versek jellegzetes Isten
problémája csak József Attila költészetének 1935-ös fordulata után alakult ki.

Ez .a fordulat azonban nem volt előzmények nélküli, s így a késői korszak
Isten-versei sem a semmiből nőttek ki. - rejtetten, közvetetten már a megelőző

években is sűrűsödtek azok a témák, és fel-felbukkantak a világ látásának olyan
módjaí, amelyek jelezték a személyes Isten képének majdani megjelenését. Két
olyan vonulata van József Attila költészetének, amelyben ezeket az előzetes je
leket megfígyelhetjük; a kettő többé-kevésbé független egymástól, sót majdhogy
nem ellentétei is egymásnak - .de éppen különneműségük magyarázza a későbbi

Isten-kép ellentétességét.
Az első vers-magatartási csoportba azok a nagy költemények tartoznak, ame

lyek a harmincas évek derekához közeledve a költő mind átfogóbb, mínd filo
zofíkusabb vílágszemléletét tükrözik. 1933-ban és 1934-ben József Attila költésze
tének egyik központi problémájává válik a világ értelmének keresése, a Törvény
felismerésének, a rendezettség megtalálásának igénye. Ez az igény legtisztábban
az 1933-ban írott Ödából és az 1934-ben írt Eszméletből olvasható ki. Az elsőben

a világ természeti harmóniáját, a másodikban az emberi világ rendezettségét
szeretné meglátni a költő. Az Eszméletet elemezve másutt már széltunk a két
nagy költemény kapcsolatáról. Ezt a kapcsolatot sok vonatkozásában - mind
indítékában, mind érzelmi tónusában és ezzel összefüggésben gondolati konklú
zíójában is egymással ellentétesnek, de éppen ellentéteiben összetartozónak is te
kintjük. Most, az Isten-kép majdani kialakulásával kapcsolatban míndössze az
Öda nagy biológiai víziójában felismert harmóniára utalunk, s arra, hogy ez a
harmónia mennyíre általános érvényűen. képszerűségében mílyen magasan az
egyetlen test szervrendszere felett, az univerzum harmóniájának képeiben je
lentkezik. Azt, hogy az Öda harmóniája, bármilyen távoli utalásként is, Istenre
emlékeztet, részben annak köszönheti, hogy a költő, alighanem tudatosan, bib
liai reminiszcenciákkal fokozta ll. vers 4. részének emelkedettségét, A nagy ké
pet bevezető sorok: "S mínt megnyílt értelembe az ige l alászállhatok rejtel
meibe" minden bizonnyal János evangéliumának bevezetését idézi ("és az Ige
testté lett"). Mária-himnusznak, az Égi Rózsát idéző képnek hat ez a rész is:
"Vérköreid, miként a rózsabokrok l reszketnek szüntelen", 5 az .,üdvözlégy Má
ria" egy sorát csaknem szó szerint megfordító kép: ,,5 méhednek áldott gyümöl
cse legyen". A költemény negyedik része tele van a természetet önmaga fölé
transzponáló szavakkal: szüntelen, örök, (örök áramot, .örök anyag, öntudatlan
örökkévalóság), csillagképek. Sok szempontból az 1937-ben írott Flóra-versek
himnikus hangvételére is emlékeztet az Úda - érdekes, és negatívumában rend
kívül jelentős azonban (s ennek okát a későbbiekben megpróbáljuk vázolní) -r--;

hogy a költő, aki ezekben a versekben a konvencionálisan vallási Istenhez sok
kal közelebb van, mint például a két vizsgálandó késői versben - személyes
Istent ilyenkor soha meg nem szólít.

A világegyetem, s benne az emberi lét értelmének és rendjének keresése
kap hangot az Eszméletben is; csakhogy itt nem a felismerés boldogságának,
hanem a hiábavaló keresés reményteíenségének hangján. Az Eszméletben a költő

képtelen az átfogó értelemíg eljutni; s itt elkerülhetetlenül felmerül Istennek,
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mínt negatívumnak a jelentősége is. Az Eszmélet univerzuma ugyanis hol az em
beri, hol pedig az embérfölötti világ zártságát jelenti (az emberfölöttit itt nem
mint transzcendenciát, hanem mínt természeti-kozmikus törvényeknek engedel
meskedő - ha engedelmeskedő - világegyetemet értjük) -, s a költő remény
telenségének és kudarcának oka, hogy nem találja meg azt a kérdezési módot,
mellyel az "egész világ" egyetemes törvényeire kérdezhetne. József Attila, aki
Istenről - különösen fiatalabb éveiben - oly sokszor, s oly sokféle formában
szól, a teremtő, világfenntartó Istenre sohasem kérdez. Pontosan meghatározza
ez Isten helyét - illetve Isten hiányát - világképében. Világnézete ugyanis 
mindaz, ami világlátásában az objektív létre, a külső valóság átélt vagy ke
resett törvényeire vonatkozik - materialista, marxista-leninista világnézet. Ak
kor, amikor figyelme befelé, a benső világ jelenségeire fordul - s amikor e
benső világ határai oly mértékben kiterjednek, hogy a külsőt majdnem telje
sen magukba olvasztják, vagy amikor a külső és benső világ határvonala irreá
lissá válik - tehát amikor a költő tudatát csaknem teljesen önnön pszichéjé
nek történései kötik le - legyen ez akár egészséges érzelmeinek, akár beteg
ségének reakciója -, megjelenik Isten képzete. Ezért nem találkozunk költé
szetében az "objektív" Istenre utaló képekkel, s így érthető meg az is, hogy
az Eszméletben a világegyetem rendjét, 'a mindenséget mozgató törvényt ke
reső magatartás sem pozitív, sem negatív értelemben nem vezet egy transzcen
dens Mozgató feltételezéséhez. Az Eszmélet azonban nem kizárólag a külvilág
törvényeit keresi - a költemény egyes részleteiben nehéz felismerni a külső

és a benső világ határvonalát -, az objektív világra vonatkozó kérdéseket na
gyon is á;t- meg átszínezík a szubjektív, érzelmi indítékok. Különösen az utolsó
versszalera érvényes míndez, erre az összefoglaló lírai látomásra, amelyben a
költő a mindennapi emberi magatartástól alapjában különböző magatartásfor
mát sejt meg, a létezés olyan Iehetőségét, mely szerint a létező egyszerre sze
mélyes és személytelen - helyesebben: potencionálisan személyes, valójában
(magatartásában) azonban személytelen.

A költő az Eszmélet befejezésében emelkedik legmagasabbra a mulandó vi
lág és átlátszatlan összefüggései fölé. Nem abban a személyes Isten nélküli, mé
gis az Isten-élmény harmóniáját idéző áhítatban, mínt az Úda - de nem is a
késői versek csak személyes, az én-Te viszonyra korlátozott Isten-képében. Az
Úda "öntudatlan örökkévalóságával" szemben itt a semmibe hullás folytonos
rnegújulását, az örök semmi, az örök éj előtt az elíramló nappalok sötétbe bo
rulását látjuk, a másikban tökéletesen feloldódott, s ebben a feloldódásban a
mindenséget meglátó költői magatartás helyett itt az "én"-nek a személyíség
fölé tágulását, Ez a csaknem isteni magatartás - mely folytonosan megújulni
és magát mindenbe beleélni képes - "Én állok minden fülke fényben / és
könyöklök és hallgatok" - egyszerre idézi a személyes én fölé emelkedő, transz
cendenssé lett személyíséget és az én burkából kitörni nem tudó, örökre abba
zárt individuumot. Ebben a képben az ember beismert tehetetlensége és a sze
mélyes Istennek a költő számára egyedül elképzelhető magatartása: indifferen
cíája tükröződik.

Ez a sajátos én-koncepció némi. kapcsolatot jelent József Attila korai köl
tészetének azzal a másik vonulatával, melyben a későbbi Isten-képnek egészen
másféle indíttatású előképeit véljük felfedezni. A verseknek ez a vonulata
(amelyben az istenség képzete kezdetben nagyon is rej tetten, de ugyanakkor
nagyon is árulóan jelentkezik) kizárólag Isten szubjektív megélhetőségével 
pontosabban : kizárólag a csak szubjektíve létező Istennel foglalkozik. Olyan
Isten-képpel, mely megfogalmazása szerint sem áll korrelációban a világ objek
tív jelenségeivel; tudatosan is "kitaláltnak", irreálisnak ábrázolt Isten-kép ez,
amely valószínűleg öntudatlanul, de nyíltan a lélek Istenné-Ievésének vágyáról
árulkodik. Ebből a kezdetben még nagyon halvány és nagyon bizarr megfogal
mazási módból nő majd ki az a későbbi, minden objektivitástól elszakadt, két
ségbeesett morálís igény, mely a bűn-büntetés-ártatlanság hármas kérdéskörének
egyetlen közös vonatkozási pontjaként a késői versek Isten-képét létrehozza.

Annak a szürrealista hatásokat mutató, sokszor rejtélyes, megfejtetlen vers
csoportnak, melyben e jelenségeket megfígyelhetjük, a Medáliák a legfontosabb
darabja. A ciklus elemzése meghaladná e tanulmány kereteit - témánk vizs
gálata szempontjából azonban, ha elemzése nem is, értelmezése elengedhetetlen-
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nek látszik. Véleményünk szerint a Medáliák központi kérdése az én és a világ
viszonya - valamennyi relációjában az én-ből kiindulóan, belülről feszegetve
azokat a határokat, ameddig a. világ az "én" terjeszkedését megengedi. Ott, ahol
a világ törvényei ezt a terjeszkedést határolják, a költő a külső világot inte
riorízál]a, egy teljességgel önmagába zárt szimbólumrendszer részévé alakítja.
Ennek a szimbólumrendszernek számos képe az "én"-re vonatkozik, annak óriá
sira növesztett, reális határaitól, kötöttségeitől megfosztott kívetítése, Olvassuk
el, csak példaként, a ciklus V. darabját - állításunkat még pregnánsabban bi
zonyítja, ha második négy sorát egy korábbi variánsából idézzük:

Disznó, de akin jáspis a csülök,
fábul faragott istenen ülök,
hejh bársony gyász, a tejen tűnj elő!

meghalok s mázsás szakállam kinő. '

s ha elhulltanak mind a szabadok
számmal az éggel szörnyűt mordulok
egyetlen vadkan szabad és hideg
megtiprom emberi isteneiket -

Ha most minden egyéb tartalmi és formai szemponttól el is tekintünk (pél
dául az "igazság" társadalmi tartalmától, a szociális "bosszútól" stb.) - félre
érthetetlen az, hogy ebben a nyolc sorban a költői én isteni méretűvé, és Isten
hez hasonlóan mindent bíróvá, omnípotenssé tágítja önmagát. A Medáliák is az
én transzcendentáló, magát átváltoztató képességére utal - de míg az Eszmélet
érettebb és mélyebb utolsó versszakában az "én" emberi kötöttségein és kínló
dásán felülemelkedő szemlélődés, a szubjektivízrnustól megszabadúló mindent-be
látás kap hangot, a Medáliákban a szubjektivizmus fokozódik maximálíssá. Nem
lehetetlen, hogy ez a színte kóros ego-dvastole talán már ekkor, a költő huszon-
három éves korában az előrevetülő betegséget jelezte. .

Az "én" ilyetén Istenné tágítása nem ad semmiféle közvetlen magyarázá
tot a késői versek Isten-képéhez; közvetetten azonban szinte ok-okozatilag kap
csolódik ahhoz a nyugtalan, önvádlásoktól gyötört és biztonságot kereső kény
szerhez, mely a költő utolsó három évének költészetét meghatározta. Ennek a
késői korszaknak Isten-képzete ugyanis egy sajátos bűn-büntetés komplexusból
nőtt ki, s az a bún-képzet, mely ezeknek az éveknek legfőbb problémáját jelen
ti, az "én" emberfölöttivé tágításából ered és kísérteties hasonlóságot mutat az
emberiség egyik archetipikusan vétkes magatartásformájával. a görög tragédiák
mélyén a végzet kegyetlen válaszát kihívó hybrís ősbűnével. A Bukj föl az ár
ból és a Nem emel föl Isten-képe is közvétlenül ennek a bűnnek megéléséből
alakult ki.

A késői versek Isten-képe először 1935-ben mint negatívum jelenik meg.
József Attila költészetének egyik fordulópontja ez az év; a fordulatot a Gyömrői

Edit-féle analízls vezette be. Felelőtlenség lenne arról beszélni, hogy a Gyöm
rői Edithez fűződő kapcsolat hogyan befolyásolta - befolyásolta-e egyáltalán
- a költő betegségét; azt azonban, hogy költészetének milyen gazdag, kibonta
kozásához vezetett, semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az a rend
kívüli feszültség, mely az utolsó három év bámulatos költészetét létrehozta, alig
hanem ennek a kapcsolatnak feszültségében született - vagy helyesebb, ha így
fejezzük ki magunkat: - a költőben lappangó feszültséget ez a kapcsolat akti
válta. A Gyömrői Edit iránt fellobbant szerelern motívurnaí majd végigkísérik
a költőt egész további életútján - ebben a furcsa, beteges,tűzhányóként a rég
elfelejtett múltat felszínre hozó, a múltat újraélő, átértékelő szerelemben régi
énjét megtartóan, de mégis újraszületik a költő, s nem csak a versek száma sok
szorozódik meg; a változás a versek tematikai, s ami ennél is fontosabb, benső,

motivikus gazdagságában is tükröződik. Egymással egyidejűleg ellentétes moz
gások indulnak meg költészetében és: minden bizonnyal nem csak költészetében.
Feltámad az eltemetett gyermekkor, felszabadulnak az elfojtott gyerekkori vágyak,
hirtelen, szinte gátlástalanul szakad föl a gyermekség érzelmi világa. A költő

a gyermekkori s:zeretetformákat éli újra - vágya, hogy mínt gyermeket sze
ressék, annak felismerésével párosul, hogy mint' felnőtt képtelen szeretni és sze-
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retetet kelteni. A költő megsejti. hogy tökéletesen magányossá vált: mínden
nemű felnőtt kapcsolaton kívül rekedt. Az érzelmek folytonosan megújuló fruszt
rácíója mind rögeszmésebbé fokozza, s mind regresszívebb, mind inadekvátabb
formákba szorítja vissza, s ezzel energetikailag míndjobban feltölti az érzelmi
világot. A költő úgy érzi, hogy tehetetlen kiszolgáltatottja kétségbeesett szerel
mének és szeretetvágyának: a kettősség, a késztetés rendkívüli íntenzitása és a
tehetetlenség kínzó lekötöttség-élménye egymásnak feszülnek - az így önma
gába zárt léleknek semmi reménye nincs arra, hogy önmagából kitörjön. indu
latait a külvilág felé élhesse ki. Ehelyett az indulatok tehetetlen és önpusztító
agresszívltásba fordulnak, mint azt ennek a korszaknak kegyetlen, gyilkos in
dulatoktól fűtött szerelmea versei is bizonyítják (Nagyon fáj, Magány stb.). A
kitörni nem tudás itt nyilvánvaló: a szadista és mazochista képzetek összeolvad
nak, hiszen a szeretett lény elpusztítása (ha csak képzeletben is) a "legutolsó
menedék" lehetőségét .pusztítja el. A Nagyon fáj egyre fokozódóan kegyetlen ké-.
pei a fájdalom görcseibe hajszolják a költőt; ennek a megrázóan őszinte, és
érzelmeiben megrázóan következetes versnek nemcsak megteremtője, hanem
célja is a fájdalom - a költő nem megszabadulni akar szenvedésétől, hanem
mínd erőteljesebbé korbácsolni szenvedélyes és szenvedő indulatait.

A pszichoanalízis felkelti a József Attilában amúgy is igen fejlett (Varga
Ervin pszichobiográfiája szerint ebben az időben túlfejletté váló) analizáló haj
lamot, s ez mind kényszeresebben költészetében is megnyilatkozik. Az idézett
szerelmes versek érzelmi paradoxonának az a kíváltója, hogy József Attila eb
ben az időben az érzelmek "átvilágításának" olyan kényszerében élt, mely az
érzelmek tudatosításával az érzelmeknek a normálisnál sokkalta fokozottabb,
végletes átélését is előidézte.

.A pszichoanalízis, mely ezekben az években filozófiailag is mindjobban fog
lalkoztatta, "nyelvét", világlátását és a világ átélésének módját is nagymér
tékben befolyásolta. Azok a feltoluló, elsősorban az érzelmi-indulati szférában
kényszeresen jelentkező motívumok, amelyek betegségének kétségtelen árulót, ak-'
kór tűnnek fel költészetében, amikor a pszichoanalízis strukturálja ezeket a más
képpen kimondhatatlan ösztönös-indulati feszültségeket. Eldönthetetlen . bár
hozzáértő számára rendkívül érdekes stúdium lenne -, hogy mennyíben befo
lyásolta maga az analízis folyamata (índulattételeível, az érzelmek intenzitás
fokozódásával), és mennyíben a pszichoanalízis tanulmányozása, lllint gondolati
logikai "minta" József Attila személyíségének, betegségének és költészetének vál
tozásait. A pszichoanalízis e két aspektusa nem fedi tökéletesen egymást, s ha
tásukhoz még számos tényező is hozzájárult (elsősorban az analitikus személye).
A teljes személviség és a rendkívül gazdag költészet komplexitása lehetetlenné
teszi azt, hogy egyes kiragadott motívumokat mínt egyes hatások mutatóit ér
tékeljük; az, amit József Attila ebben az időben képes volt megfogalmazni, egy
szerre tükrözi azt, hogya kóros Ielki tartalmak már olyan feszítő erejűvé foko
zódtak, hogy feltörtek akimondhatatlanból ; hogy ezeket egy egészen kivétele
sen tudatos és világos logikájú elme dolgozta fel, s a feldolgozásban egy nem
kevésbé kivételes adottságú költői zsenialitás 'egyéb tényezői (nyelvi érzékeny
ség, képi látásmód, formai igényesség és fegyelem stb.) is közreműködtek; hogy
a természetéből adódóan maximállsan következetes és logikus elme a hegeliá
nus spekulativítást és a freudista célirányos analízist talán már túlhajtva, dog
matikussá (mondhatnók, a szubjektum felől megközelítve így is) mitikussá me
revítve alkalmazta. S ezek még csak a benső világ tükrözései: a külsőét, a ben
só elbizonytalanodással egyidőben kívülről is mind nyomasztóbbá váló politikai
légkört, a fasizmus fenyegetéseit, a polgári szellemiség tehetetlenné válását (amit
József Attila utolsó éveiben egészen biztosan átélhetett) s kívülrekedését azon a
párton - mondhatnók: a proletariátus Szervezett közösségén -, amelyhez tu
datosan is tartozni akart - éppilyen fontossággal említhetnénk. Az 1935 után
írott versekben e tényezők nagy részét egyszerre érzékelhetjük, s valószínű,

hogy a késői versek Isten-képe is e tényezők komplex hatása alatt alakult" ki.
Bizonyos, hogy egyes vonásaiban a pszichoanalitikus nyelv közvetlen hatása ki
mutatható; nagyon valószínű azonban az is, hogy az istenfogalom megjelenésé
nek indítéka nemcsak a pszichoanalízis által kialakított gondolatsor, s nem is
csak azok a kóros pszichés feszültségek, melyek, nagyrészt a freudista termino
lógia hatására, ennek nyelvén tudatosodtak.

317



Bakesi György említi Dosztoievszkii-monográfíájéban, hogy már Marx felveti
azt a gondolatot, hogy a kapitalizmusban az ember kiszolgáltatottságát, mint
önmaga búnét is megélheti. Századunk irodalma sokszorosan kínálja a. példá
kat ennek az életérzésnek az átélésére. A bún és a bűnhődés hatalmas kérdés
köre, mely Dosztojevszkij óta mínd nagyobb teret kap az európai irodalomban,
feltehető, hogy ezzel a jelenséggel is összefügg. A· világ érth etetlenné, írracío
nálíssá válik, az ember elidegenedik a sorsát befolyásoló erőktől, azok nem em
beri, felfoghatatlan hatalomként magasodnak fölé. Az elidegenedés azonban nem
teljes, az emberi léleknek azok a változásai, melyekkel az ember a világ meg
változott rendjéhez alkalmazkodott, még nem következtek be, sőt még az a bi
zonytalanság sem tartósodott, amely, ha látszatra átmeneti állapotnak is tűnik,

mégiscsak az alkalmazkodás bizonyos fajtája. A század első évtizedeiben a vi
lág addigi rendjének stabilitása megszűnt, a tradíció és a tradicionális erkölcs
hirtelen értelmét vesztette; nem alakult át, nem sorvadt el lassan, mintegy
természetszerűen, hanem hirtelen semmivé lett; aki fogódzóiért nyúlt, mintha
a semmit tapintotta volna. Nem véletlen, hogy ez a hirtelen kiüresedés első

sorban azokban az Irókban keltett szinte sokk-állapotot, akik addig nagyon is
a tradicionális erkölcs kultúrközösségében éltek - például a prágai zsidó-pol
gári hagyományok világában felnőtt Kafkában. Másképpen fogalmazódott, de
hasonló tartalom realizálódott a magyar Pap Károly bűn-ártatlanság mítoszában
is. Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely ezt az
erkölcsi világképet kialakította, megszűnt; a bűn és a büntetés fogalma érvény
ben maradt akkor, amikor gyakonlatilag megszünt az az emberi környezet, a
közösség, melynek tagjai e bűnökkel sebezhetők lennének, s ezzel megszűnt a
közösség, vagy a közösség Ideálának büntető lehetősége is. A bún fogalma meg
foghatatlanná, írracíonálissá válik, s ennek tükörképeként (például Kafkánál) a
büntetés is.

A bűn-büntetés kérdéskörének ez az elídegenedése vezeti be a "transzcen~

dens moralitásnak" azt a hatalmas problémakörét, melyszázadunk második és
harmadik negyedének egyik vezető irodalmi motívuma. Ahhoz, hogy az értetlen
csapásokat a bún jogos büntetésének fogjuk fel, számos benső, emberi feltétel
re szükség van - gondoljunk csak, ellentéteképpen. arra a nagyon is ismerős

rnagatartásformára, az autorítáríus személviség spontán megnyllvánulására, mely
szerínt a meg-nem-értett sorscsapások mindig az egyént ért igazságtalanságnak
tűnnek. Az én itt teljessé fokozza elídegenedését, minden külső hatást idegen,
érthetetlen, sőt ellenséges beállításnak tételez fel - míg ez a másik, moralízáló
attitűd éppen ellenkezőleg: ínteríorízálja a világot, a külső történéseket vagy
hatásokat a belső történések következményeként éli meg, a saját bún bünte
téseként. Ehhez a maximális befelé forduláshoz. a teljes világ s a nagy egzisz
tenciális lethelyzetek moralizálásához nemcsak az szükséges, hogya. lélek ma
gas fokú absztrakcíós készséggel - és értékrendjei között az erkölcsi értékrend
kitüntetett helyzetével rendelkezzék, hanem - bár ennek logikája az első pil
lantásra nem látszik egyértelműnek - az is, hogy íntelligencíája legyen sze
mélyiségének egyik legfőbb tulajdonsága. Intelligencia és érzékenység összefonó
dott kettősségéből - amelyet körülvesz, szinte éltet egy elevenen ható közös
ségi tradíció - születík meg az a magatartás, mely a külső dolgok megértésé
ért is belülre néz; mely anélkül, hogy ezt megfogalmazná, az én mikrokozmo
szában a sors makrokozmoszának .analógtáját látja.

A világ egyre nyilvánvalöbb érthetetlenségé, a kapitalista társadalmi viszo
nyok áttekínthetetlensége, a háború előrevetülő árnya, a fasizmus írracíonalítása
nyomasztja a húszas-harmincas évek európai értelmíségét, Ha a mindezek ha
tására kialakuló szorongatottság ennek az értelmiségnek egyes tagjaiban - kü
lőnösen érzékeny, különösen önvizsgáló, spekulatív tagjaiban, azokban, akikben
az ön analitikus, s általában: az az analitikus hajlam olyan túlzottá lett absztrak
ciós készséggel társult, mely az erkölcsöt egy túlértékelt, metafizikussá me
revített, a gyakorlattól s a társadalomtól elszakadt formában éli meg, - bün
tetés képében jelenik meg, elkerülhetetlen, hogy ehhez a büntetéshez bún is
kreáltassék, Vagy képzelt, felnagyított bűn, a bűnösség irracionális bizonyos
sága. a bűn keresése - vagy pedig az a színtén irracionális, borzongató bűn

élmény, mely József Attila bún-büntetés korszakának második periódusában is
manífesztálódik: az "ártatlanság bűnének" felfedezése.
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Semmi bizonyos adatunk nincs arra vonatkoz6an, hogy ez az Európá-szérte
fel-felbukkanó kérdéskör, a "metafizikus bűn"-nek mind Izgatöbb és félelme
tesebb, s a század előrehaladtával mind gyakoribb s mínd fontosabbá váló
kérdésköre mílyen m6don jutott el József Attilához. Nyilvánvaló, hogy sokkal
ta mélyebben élte át annál, hogy kibontakozását egyedül valamely külső ha
tás következményének tarthatnánk; hiszen utolsó éveiben a bűn-büntetés kér
désköre költészetének egyik legfontosabb motívumává lett. Mégis: a bűn kere
sését, és egy magatartásformában - nem pedig valamely tettben - va16
megtalálását, azt, hogy a nagyon is reális szenvedés formájában egy irreális
bűnért elszenvedett irreális büntetést lásson - mindezeket feltételezni sem le
hetne egy másik korban.

Az irodalmi hatások rejtett búvópatakként közlekednek nyelvek és orszá
gok határain át. Az irodalomtörténetnek s a történetírásnak az elmúlt korok
szellemi hangulatát, közérzetét feltáró kutatói bizonyosan sok fontos adatot fog
nak megismerni, melyek részletkérdésekre kielégitő és fontos válaszokat is ad
hatnak. A hatásnak - a kapcsolódásnak - lényegét azonban csak nagyon rit
kán tudjuk, s csak nagyon nyilvánvaló hatások esetén megmagyarázni. Ez a jel
legzetesen intellektuális és jellegzetesen individualista kérdésfeltevés - (annak
ellenére mondjuk individualistának, hogy míndig az én-nél elvontabb, általá
nosabb, sőt: emelkedettebb szempont alapján kérdez) - valószínűleg analízisé
nek megindulásakor, részben éppen analitikusainak közvetítésével jutott el J6
zsef Attilához. Ne feledjük, hogy a pszichoanalízis akkor az értelmiség nagy ré
szét foglalkoztató probléma volt, Vágó Márta emlékezéseiből tudjuk, hogy Jó
zsef Attila baráti körében is beszédtéma. A költő analitikusai mellett Vágó Már
ta, Ignotus Pál, vagy (talán leginkább) Németh Andor közvetítésével is érzé
kennyé válhatott a kérdés iránt. Távoli következtetés s témánkhoz csak közve
tetten kapcsolódó föltevésünk, hogy a pszichoanalízis egyik alapvető problémája,
az elfojtásokból származó bűntudat, ha nem is gyökerében, de a kor analitiku
sainak szemléletében, feltehetően á fenti, általánosabb értelmiségi "közérzettel"
is összefügghetett. Akkor tehát, amikor József Attila a freudi szemléletet ma
gáévá téve "felismeri bűnösségét" ("Én nem tudtam, hogy ennyi szörnyűség

I barlangja szívem") közvetetten valószínűleg a XX. század egyik legfontosabb,
s mind fontosabbá váló életérzésére rezonált.

Nyilvánvaló, hogy akárcsak az Isten-versek, nem elsődlegesen az Isten
keresés filozófiai vagy hitbéli indítékából születtek, ez a bűn-büntetés komp
lexus sem elsődlegeserr morális jellegű József Attila költészetében - legalábbis
abban az értelemben nem az, ahogyan általános értelemben a moralitás prob
lémakörét értjük. Ebből a szempontból tanulságos. összevetnünk olyan háború
utáni költőink bún-büntetés motívumaíval, akik számára a moralitás, mint az
objektív világ problémája, vált egzisztenciális fontosságú kérdéssé. Ezzel nem
József Attila morális problémáinak fontosságát, vagy akár egzisztenciális mély
ségét akarjuk alábecsülni: egyedül a megközelítés módjának különbözőségére

szeretnénk felhívni a figyelmet. József Attila létfontosságú, megfogalmazhatat
lan feszültségét erkölcsi problémaként fogja meg, s a megfogalmazás, a kimond
hatatlan megnevezése elsődlegeserr a versben történik - míg az utána következő

költészet általában egy absztrakciós szinttel gazdagabb, előbb az erkölcsi prob
lémáknak egy fogalmi zónája alakul ki, s ez később, a következő lépcsőben

válik költészetté.
Az erkölcs, de még e virtuális erkölcs, az "ártatlan bűn" kérdései sem in

vokálják feltétlenül Istent, erre századunk irodalmában számos példát találha
tunk. József Attilánál azonban természetesnek, elkerülhetetlennek tűnik az, hogy
a felismert bűnösség állapota magában foglalja (akárha negatívumában is) Is
ten fogalmát. A tagadás is jelzés, egy meglévő lelki tartalom kifejeződése, s eb
ből a szempontb61 ugyancsak sokatmondó az 1935-ben írott A bűn című vers
- az első, melyben a költő teljességében vetíti elénk a bűn megvallásának kény
szerét:

en istent nem hiszek, s ha van,
ne fáradjon velem;

majd én föloldozom magam;
ki él, segít nekem. '

(A tanulmány befejező részét júniusi számunkban közöljük.)
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TOLDALAGI PÁL HÁTRAHAGYOTT VERSEIBŐL

Kérdések

Van-e még a számomra út,
mely elvezetne aligethez,
mely kísértésekkel teli,
s buja suttogásokkal terhes?

L'an-e még út, mely elvezet
cl kápolnához, melyben állva
önkéntelenül gondolok
lsten fiának a szavára,

hogy mindhalálig szomorú
volt lelke? van-e út a vízhez,
szabad térséqekhez, ahol
cl hold majd tréfásan belisztez?

van-e még olyan hang, amely
nem tűnik el, de visszatér még,
és hallatára eltűnik

cl kétségbeesés, a kétség?

van-e még kéz és csók, amely
oly váratlanul hozza vissza
a,z eltemetett örömöt,
hogy csodálkozó szájam nyitva

marad? vagy minden elveszett
számomra, s jobb, ha arra várok,
hogy eljöpendő siromat
beboritják-e a virágok,

L'agy puszta lesz és jeltelen?

A halál csak a végleges,
minden változik. Hidd el,
ártatlanokká válnak a
szaitták a könnyeilekel

és a játékból borzalom
és rémtett lesz, az utak

Hidd el

eltávolodnak tőled és
azután vi,sszakúsznak,

hogy meglapuljanak kutyák
módjára arra várva,
hogy merre mész: menteni, vagy
süllyedni a mocsárba.

Nincs felmentés

Nézem az apró bogarat,
homályosak a poharak,
virágos dísztálam poros, ,
de szenvedést az nem okoz,
hogy nem élek a tisztaság
ragyogásában; mama lágy,
puha érintése nagyon
hiányzik: ez: a fájdalom,
ez az igazi kín, amely

az orsó jára felteker
s az, aki voltnm, nem vagyok
többet már; ne sajnáljatok,
ez a vezeklés mindazért,
amit a szá}, a kéz, a térd
és ocsmány testrészem művelt,

a hajdani, gyönyörű kert
emléke is eltűnt, tehát
nincsfelmentéi és nincs tovább.

A gyerek és az öreg ember
(Katának)
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A piros ruhás kislány,
gyors, mint egy őzike,

hozzáfutot~ repesve
átölelte, mire

a szegény, öreg embert
átjárta az öröm,
azt mondta, hogy "szeretlek",
egy képletes körön

belül voltak egy percig,
utána szürke lett
az evilági é let
megint. Mért könnyezek?

Ne kérdezd, nem felelnék,
fáradtan morzsolom
a napjaimat, bennük
számomra nincs torony.

1973. aug. 4.



JÁNOS ÉS POLIKÁRP
Emlékezés Radó Polikárpra (II.)

SAÁD BÉLA riportja

Riporter: Tiszaugi történet című könyvét a tiszaújfalui zárdában írta 1944
nyarán. Izgalmas nyár volt, a szovíet hadsereg már a Tiszához közeledett. Radó
Polikárp azonban hidegvérrel, talán mlt sem sejtve, dolgozott művén, amelyben
arról szólt, mí lyenek is voltak a hitbeli állapotok a magyar Afrikában, s ho
~yan ál.dozta életét néhány száz ember lelkiüdvének szelgálatára az a törékeny
alkatú, erős lelkű tanítónő. akit Berecz Erzsébetnek hívtak, s akiből Skolasz
tika perjelnő lett. Révész István kecskeméti plébános, később tábori püspök
1913-ban a katolikus nagygyűlésen mondott beszédéből vett idézettel igazolja
Berecz Erzsébet vállalkozásának nagyszerűségét, bátorságát és szükségességét,
" ... Ott lent a Magyar Alföldön százezrek vannak gátolva abban, hogy a ke
resztény hit igazságát megismerjék... Van 52.000 hívern, akiket néhány hit
oktató ferencrendi szerzetes segitségével 5 világi pap gondoz. Ebből' az 52.000
hivőből csak 24.000 lakik a: városban, 28,000 pedig kint a tanyákon 105.000 hold
területen. Ezen az óriási területen egyetlen katolíkus pap sincs, de van ott két
kápolnaszerű istenháza, havi egy-két szentmisével. Híveim egy csoportja 25-30
kilométerre van plébáníámtól, majdnem az az arány, mintha valamelyik buda
pesti plébános gondozná Vác vidékét ..."

Berecz Erzsébet 1922 novemberében, tehát 24 éves korában indult a nagy
útra. Kecskeméten töltött egy estét, s reggel, november 10-én abban a tudat
ban áldozott, hogy ki tudja, mikor jut újra templomba. Úticélja Steerék tisza
ugi otthona volt, címe és állása pedig "hitoktatónő". Hajós Ida, Steerék gyer
mekeinek tanítónője, aki később Placida néven rendtársa lett Skolasztikának,
így számol be érkezéséről :

"Vártunk valakit, nem is tudtuk, hogy kit ... egy kis tanítónőt, aki vala
mit fog csinálni itt a tiszaugi, tiszakürti határban lakó elhagyatott szegény em
berek között... Szőke, göndör hajú, nevető szemű bájos kis teremtés lépett le a
kocsiról. .. Ragyogóan fehér, magas homloka, rózsás arcocskája, kedves kis alak
ja rögtön belopta magát a szívünkbe ..."

Radó Polikárpra viszont, saját bevallása szerint míkor Pannonhalmán ta
lálkozott vele, "sem személye, sem misszíója, amelyet nem értett, hatással nem
volt". Később, tudományos alapossággal végzett adatszerző tevékenysége során
azonban nagyon is megértette Berecz Erzsébet mísszióját.

Berecz Erzsébet vállalkozása

Berecz Erzsébet első élményei a következők voltak:
"A legközelebbi falusi plébánia a mí lakásunktól 2 órai út ,könnyű kocsin,

jól tartott lovakkal. S esőzés? Olvadás idején? Tőlünk még 3-5 km távolság
ra lévő tanyák is ehhez a plébániához tartoznak ... Vannak szép számmal hívek,
akik évszárnra nem jutnak szentmíséhez, szentségekhez... Vannak felnőtt fér
fiak, akik még a helyes keresztvetést sem tudják ..."

Tapasztalatai első hittanórájáról :
"Úgy-e, kicsikélm, tudjátok ki volt a Jézuska? - hát ötven gyermek közül

egy sem akadt, aki meg tudta volna mondani. Csak néztek, mínt a kis halak.
Mikor a primitív kis szemléltető képet megmutattam nekik, a legtöbb gyer
mek aglóriás: szalagót tartó angyalt hitte a Jézuskának ..."

Pár nappal megérkezése után ez a törékeny lány már "missziós iskolát"
alapított. Talált 20-25 tanya négyezer holdnyi határának közepéri egy üres, la
katlan házat, amelyet a hasonnevű Berecz nénit/51 bérbe vett. Meglehetősen nagy
szoba, megfelelő arra a célra, hogy templom, iskola, munkaterem, szórakozó
hely legyen Néhány nap múlva ebben a mísszlós iskolában tanítványaínak
száma felülmúlja a 200-at. Többségük felnőtt. Van úgy, hogy egyszerre három
nemzedék, nagyapa, apa és unoka tanulja a keresztvetést... a Miatyánkot és
a keresztény hit elemeit. A hittanon kívül sok mindent tanít: asszonyoknak, lá
nyoknak kötést, horgolást, kézimunkákat, sőt fózést is, férfiaknak számolást, az
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írástudatlanoknak írást, olvasást, mindenkinek történelmet, földrajzot és a Bib
Iiát, amikor esteledik, és betűt, fonalat már nem látni.

Legszívesebben az éneket tanulják. "Olyan buzgón még soha sem hallottam
énekelni, mint ahogy ez az aranyos lelkű, elhagyatott nép énekel ..." Azután
megjegyzi: "Kissé fárasztó a tanítás, mert egyetlen segédeszköz a saját han
gom, de a jó Isten úgy segít, hogy bármennyit énekelek, mindig tiszta és tel
jes marad, s nem árt meg a fáradtság."

A missziós iskola a Tüzesben volt, a rendes iskola a Bogarasnak nevezett
szőlők közt, Vasárnaponként mínrikét helyen "száraz mísét" tartott: teljes is
tentiszteletet az előírt imádságokkal és lelki áldozással. Megismétlődött néhány
évre a török időkből ismert félpapok (licenciátus) intézménye. Gyakran 300 hall
gatója is akadt. 1923-tól aztán az említett Ida kisasszony is odaszegődhetett

mellé "káplánnak", mert nevelői tevékenységére Steeréknél már nem volt
szükség,

A vallástanítás és népművelés mellett Erzsébet kezdeményezésére felkeresték
a betegeket is. Csépán kongregácíót alapítottak, s később Iegényegyletet, előké

szítették a népmísszíót a Bogarasban. s megtörtént itt a gyermekek első áldo
zása is. Tiszakürtön is dolgoztak, mert itt sem volt hitoktatójuk a tanyákról
bejáró katolikus gyermekeknek. Tiszaug első paphitoktatója 1926. szeptember
1--én kezdte meg munkáját Tiszakürtön.

Tiszaugtól mintegy 20 kilométerre a 'I'iszán innen, 4 kilométerre a Holt
Tiszától van a kb. 9000 hold területű Pusztaújfalu. Ez a hatalmas vidék az
Alpárról telepített Tiszaújfalu község leülterületének számított. Közepén feküdt
Steerék majorja az ispánlakkal. melyet a szegény tanyai nép .Jcastélynak" tisz
telt. Ezt kapták ajándékba Szent Benedek magyar leányai 1927 nyarán.

Az első évben még pap nélkül voltak, azután kialakult a kis szerzetesi
család, és beöltőztek az első testvérek, akik életüket a pusztai nép lelkiüdvös
ségének szelgálatára szentelték. A közösség lelkes volt, imádságos lelkű és sze
gény. Skolasztika Erzsébet Szerit Józsefet nevezte ki a pusztai zárda házgond
nokának. 'Megható az igénytelenség, ahogy feljegyzi az égi "házgondnok" műkö

dés ét. Igy: "Olajos nénitől egy tál kóstoló, Barnaéktól jó nagy darab hús és
egy szál kolbász, Ft. úrtól egy csokoládé baba. Szerit József nagyon bőkezű volt."

Evekíg tartott ez a nagy szegénységben végzett odaadá munka. A szegény
ség nagyon jó iskolának bizonyult, az emberek is megszerették őket, mert úgy
érezték. nagyon közel állnak hozzájuk. Skolasztika egészsége azonban megrom
lott; kiderült, hogy tüdővésze van. Először még rendbebozták. úgyhogy mun
kaképes lett: annyira megerősödött, hogy haza tudott menni CeIldömölkre bú
csúzní, majd a pápai zárdába ünnepélyes fogadalmának megújítására. 1932-ben
Budapesten halt meg a bencés apácák házában - harmincnégy éves korában.

A rákoskeresztúri temetőből hamvait 1939. június 14-én Tiszaújfalura szállí
tották: akkorra készült el a szép, kőből épült templom a tiszaújfalui szőlős ta
nyák végtelen területének éppen a közepén. A templom kriptájában temették el.

Belföldi és külföldi tanúvallomások

Riporter: Erzsébet egykori szerzetesnővéreí közül Pannonhalmán meg tud
tam találni Hajós Idát, Ley Etelkát és Orbán Klárát. Ellátogattam a tiszaúj
falui házba és a templomba is, amely kiheverte már a háborús sérüléseket,
plébániatemplom lett, s noha környékén nem látni házat, vasárnaponként a hí-

. vek szívesen látogatják.
Az említett nővérek társaikkal együtt szerették Polikárpot jó szívéért, ked

ves humoráért. egvüttérzéséért, a gyerekkel való bánni tudásáért. s válogatás
nélküli .emberszeretetéért. Elmesélték Pásztor bácsival, a 12 gyermekes családa
pával való kapcsolatát, amit Polikárp barátságnak nevezett. Többször felkereste
Pásztorélt házát s .élvezettel segédkezett a fordított kása elkészítésében. Téli lá
togatásai után subába öltöztették s kocsin vitték haza a zárdába.

Aranymiséje esztendejében látogatott el utoljára Új faluba. Régi barátja, Pász
tor bácsi már beteg volt, nem tudott volna elmenni a templomba aranymlséjére,
Ezért hát ő látogatott el hozzá, és a kis tanyai ház asztalán mutatta be újfalui
aranymiséjét. "Ez volt az igazi" - mondta.
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A nővérek számos történetet tudnak arról is, hogyan tudott bánni a gye
rekekkel. Idős korában is szívesen kisegített hitoktatókat elemi iskolában, s
elsőáldozókat készített elő. Egészen kicsiny gyermekeket is meg tudott nevet
tetni. Egy alkalommal a zárda udvarári olyan híven utánozta nekik a tehén
bőgést, hogy a kerítés mellett legelésző igazi tehén visszafeleit rá.

De mielőtt tovább mennénk, ejtsünk néhány szót a Polikárp életében oly
jelentős szerepet játszó Kühár Flóristól, a bencés rend egyik kiemelkedő sze
mélyísógéról. Budapesti gímnáziumuk házfőnöke volt, majd egy évig dogmatikát
tanított a rend római egyetemén : a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudo-O
mányí karán rendkívüli tanár, a Pannonhalmi Szemle alapítója, majd a Kato
likus Szemle főszerkesztője', Celldömölkön pedig plébánosként működött néhány
évig. Ö szerkesztette a Szerit István Társulat Kel'esztény Remekírók sorozatát.
Halálakor, 1943-ban Radó Polikárp azt írta, hogy a .,bojtárod" voltam. Való
ban, Tiszaújfalun az örökébe lépett, az egyetemen pedig a nyomában haladt.
1944-ben a Pázmány egyetemen magántanári képesítést szerzett, 1946-ban meg
bízást kapott a liturgikus teológia oktatására, 1950-ben pedig a Hittudományi
Akadémia tanszékvezető tanárává nevezték ki.

Most pedig átadom a szót a tanúknak, akík nagyon különböző szemszögből

ismerték meg Radó Polikárpot.

Tóth Jánosné orvos özvegye, Kískunfelcgvháza: Hárum gyermekemmel 19H
őszéri Pannonhalmán a monostorban a Nemzetközi Vöröskereszt főtítkáránál,

Brunschweilernél jelentkeztem felvételért ... Akkor 'ismertem meg Pólit, aki mel
lette állt s ismeretlenül is a pári omat fogta. így sikerült menedéket találnunk,
s a monostorban vészeltük át a háború végét... Férjemmel Páli meleg ba
rátságot kötött... Tiszaújfalura menet, [övet, de később 's gyakran meglátoga
tott bennünket ... Ö keresztelte Bence fiamat 1948-ban, Mónika lányomat 1952
ben. Beneének később bérmaapja is: lett... Amikor hozzánk érkezett, rögtön
széttutott a hír a szomszédba is, s a mi öt gyerekünkön kívül a szomszédokéí
val együtt valóságos kis óvoda vette körüL.. Sokféle foglalkozásri ember meg
fordult nálunk, Póli minden helyzetben. mindenki számára kitűnő társalgónak
bizonyult. .. Szép, zengő, erőteljes baritonjával is jól tudott bánni... Egyszer
kivonult a konyhába s a háztartási alkalmazott asszisztencíájával főzni kez
dett . .. Fehér sapkában, fehér kötényben tálalta fel személyesen a Vacsorát, a
főztjét megtapsoltuk, mert kitűnő volt... A konyha azonban leírhatatlan álla
potban maradt utána ... Nem volt egyetlen tiszta edény sem ...

Zöldy házaspár Sümegről: Az Egyetemi templom kis kápolnájában ő áldotta
meg nagy vállalkozásunkat, a házasságunkat. Azután is rajtunk tartotta a sze
rnét . .. Barátságunk akkor is folytatódott, amikor ide, a Dunántúlra kerültünk.,.
Gyerekeink rajongva szerették... Elfrida Kiel lipcsei írónővel is nálunk került
jó barátságba... Egyszer belgyógyászati klvízsgálásra kívánkozott hozzánk, ide
Sümegre . .. Érte mentünk és útközben elmondtuk, mílyen kedves, barátságos
kis szoba várja... Tájékoztattuk szobatársáról is, aki fiatal ember, s a mate
rialista világnézet illusztris képviselője... Póli bácsi arca örömmel ragyogott
feL.. ..Szeretem, szeretem az embereket! Szeretem azokat, akik másmilyenek,
mint én!" A jól ismert kisfiús mozdulattal húzta fel a szemöldökét. "Egyszeruen
kívánesi vagyok rá, s előre is végtelenü! szeretem. Hogy kívánesi vagyok, az
bennem nagyon emberi- tárta szét hatalmas, meleg tenyereit -, s hogy sze
retern az embereket, ez valami isteni, kegyelmi adomány bennem, nem gondol
játok T' Kitárt lélekkel lépett tehát a kis szebába. A szoba azonban néma volt,
bár fehérköpenyes orvosok, nővérek sürögtek-forogtak benne. A fiatal beteg fe
héren, csukott szemmel feküdt, pulzusát a főorvos tapintotta gondterhelten. Pólí
bécsi, mínthogy nem látott, csak a suttogo tájékoztatásból értesült a körülrné
nyekről, s mint rnegszeppent kisgyerek bújt a takarója alá.Végtelenül gyá
moltalan tudott lenni pillanatok alatt. Másnap reggel aggodalmasan érdeklő

dött. ,. "Hajnal óta érte imádkozom", s mutatta a kezén mcgmelegedett rózsa
füzért . .. Aztán a fiatal beteg jobban lett... Napok múltán megyünk be Póli
bácsihoz, s a hosszú, égszínkék köves folyosó vége felől, az üvegfalon átszúrt
nap fényében ismerős sztluett, Póli bácsi nagy, mackószerű alakja imbolyog.
Az ,.elvtárs" gyengéden átkarolja, s ahogy lassan közalítenek felénk, ujját intőn

az ajkára teszi: ne vétessük észre magunkat. Csendben cllépnek előttünk, be a
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mosdóba. .. A gyógyulóban lévő szebatárs - őrnagy különben - visszajön, s
magyarázkodik: "A professzor úr olyan szemérmes ...", s aztán visszamegy a
mosdóba, majd szebájába kíséri Pólít, s mí csak akkor jelentkezünk, hogy meg
érkeztünk ...

Gamber Klaus, a regensburgi liturgiai intézet vezetője, a Pápai Liturgiai
Akadémia tb. tagja, monsignore, így vall:

Több mint tíz éve, hogy Radó professzor felhívott telefonon Regensburg
ban, s megkérdezte, meglátogathat-e ? Amikor találkoztunk, azt mondta: "Egé
szen másként képzeltem el." "Hogyan?" "Sokkal méltóságteljesebbnek, Olvastam
minden munkáját s szerettem volna személyesen is megismerni." Akkor három
napig maradt nálam, s órákon át beszélgettünk arról él témáról, amely mindket
tőnket fogva tartott: a liturgikus könyvek kutatásáról.

Mint barátok búcsúztunk. Minthogy pedig én akkor csak a filozófia tiszte
letbeli doktora voltam, s nem rendelkeztem teológiai doktori Iokozattal, Póli
megígérte nekem, hogy ő lesz az én "dok;toratyám". Budapestre kell majd utaz
nom, közben ő mindent elintéz, Rómában él tanulmányi kongregációnál s Buda
pesten a magyar kormányhatóságoknál. beleértve a vízum ügyét is. Rendben
is volt mínden, annyira, hogy mondhatni idő előtt érkeztem Budapestre, koráb
ban, mint a távirat, amelyben jeleztem Bécsből való érkezésemet. Póli bácsi
még nem várt; a szebájában találtam, a Központi Szemináriumban: hálófül
kéjében az ágyán feküdt s éppen az én disszertácíómat olvasta.

Két nappal később volt a licenciátusi vizsga. Az egész teológiai anyagból.
Amikor este véletlenül megernlítettem, hogy nemigen volt időm a nagy vizs
gára elökészülní, Póli izgalomba jött s azt mondta: "Akkor pedig nekiállunk
s átvesszük az egészet", Egész éjjel kérdezett és magyarázott, idegesebb volt,
mint én. Ügy mentünk a vizsgára. hogy szemhunyást sem aludtunk., A vizs
gán különben jól rnent minden, főként azért, mert a vízsgáztatókat a legújabb
teológiai irodalom érdekelte, erről kérdeztek, az én tájékozottságom pedig mond
hatni "naprakész" volt. Magától az igazi doktorátustál nem féltem. Minden na
gyobb nehézség nélkül megvédtem értekezésem tételeit. Radó professzor újra
nyugodtan alhatott. Előzőleg azonban szűk köni, kedélyes ünnepséget rende
zett tiszteletemre, s ma is hallom, ahogy ennek végén zengő baritonján elénekelte
a magyar himnuszt. Persze mindnyájan "vigyázzban" hallgattuk,

A doktorátust Páli bácsi nélkül nem tudtam volna megszerezní, jóllehet
akkor már tíz tudományos munkát, s több mint száz tanulmányt publikáltarn.
A háború alatt hat évig katona voltam, s utána a nehéz időkben nem kaphat
tam tanulmányi szabadságot, később pedig évekig súlyos beteg voltam, így te
hát lehetetlenség volt számomra, hogy a rendes úton az akadémiai fokozatot
megszerezzem, Doktorátusommal senki sem törődött hazámban. Tanítórnesterem,
DDr. AIban Dold OSB a beuroni apátságban, mint a rendí főiskola docense, nem
adhatott akadémiai fokozatokat. Csak Páli, a külföldí, törődött furcsa helyzetem
mel és segített rajtam. Nemcsak mint doktoratya. de mint barát is közel állt
hozzám. Még egyszer meglátogatott Regensburgban. Felajánlottam neki, hogy
vállaljon állást nálam. Kereken visszautasította az ajánlatot. Szerette hazáját,
kollégáit, tanítványait és a já magyar bort. Ezeket nem akarta feláldozni. Amíg
élek, nem fogom elfelejteni.

Dr. Kiss László gimnáziumi tanár: 1964-ben Budapestre helyeztek. A Köz
ponti Szemínáríumban kaptam egy cellát; majdnem szomszédos volt Polikárp
kétcellás "lakosztályával". Hamarosan majdnem minden este találkoztunk, s
megvitattuk az esedékes vasárnapi prédikációm anyagát. Én akkor már 15 éve
matematikával foglalkoztarn ; bár teológiai doktorátusom van, teológiailag elma
radtam. Gyakran éjfélig magyarázott. Ortodox volt ugyan, de nagyon fogékony
a régiből fakadó újra. így vált tanítómmá. Igen sok könyvet adott kölcsön,
megjelölve, mít kell különösen átnéznem. Olvasás közben könyveit széljegy
zetekkel "látta el. A megragadó gondolatokat megszámozta, a legfontosabbakat
aláhúzta, megjegyzéseit a margóra írta. Sok helyen kérdőjel, felkiáltó jel, (Sok
szor a megjegyzés: marha.) Könyveiből így rekonstruálni lehetett gondolkodás
módját. Hét év alatt, amíg szomszédía voltam, azt láttam, hogy mindennap
elmélkedett, elmondta brevíáríumát, elimádkozta a rózsafűzért, Ha valakit in
dulatosságból megbántott, esetleg szidta, mínt a bokrot, elég volt 3-4 perc,
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hogy belássa. nincs igaza s helytelen volt a magatartása. Kész volt menten
bocsánatot kérni. Sőt ezt megtette saját belátása ellenére is, ha én javasoltam
neki. "Te kívülálló vagy, láttad az egészet, bizonyos, hogy neked van igazad."
Ellentmondásos ember volt. Nagy tudós, s közben elvetélt ambíciói voltak: új
ságírás és versírás. Versei közül volt egy-kettő jónak mondható, a többi rímes,
ritmusba foglalt mindennapi gondolat. Hihetetlenül szeretett tanítani. Gyakran
elmesélte, hogyan folyt le egy-egy órája, hosszasan átélve, sőt újraélvezve is.
Az is ellentmondásosságát mutatia, hogy egyházi feletteseit míndig szídta, kü
lönösen ha őt nem foglalkoztatták, vagy mellőzve érezte magát. Viszont ennek
ellenére miridig kész volt eleget tenni kívánságaiknak, teljesíteni parancsaikat.
Morogva engedelmeskedő szerzetes volt. Pannonhalmától félt, de hamarosan meg
enyhült, ami jórészt Solymos Szilveszternek köszönhető. A vakságtól rettegett,
"nem tudom, hogyan fogom megszokni". A haláltól, az elmúlástól, a szenvedés
től nem félt. Pontosabban: az elvállalás lelkületét míndíg ébren tartotta. Tőle

tanultam férfias és katolíkus Mária-tiszteletet. Két ellentét feszült benne, ren
geteget tudott nemcsak teológiailag, de történetileg is; Mária-tiszteletében vi
szont nem volt semmi ún. "értelmi vonás", hanem egy kisgyermek ragaszkodása
anyjához. Szinte gyermekesen naiv bizalommal menekült Máriához. Nehéz ezt
pontosan megmagyarázni, de nekem nagyon imponált. Schütz Antalt juttatta
eszembe, akit 1928-tól 1933-ig hallgattam, ahogy a Gondviselésről beszélt. Ilyen
megállapításai voltak, emlékezetből idézem, amit a predesztinációval kapcsolat
ban mondott: ..Eme megfontolások után nem mondhatok mást, mlnt azt, hogy
sokkal biztosabbnak érzem örök sorsomat az Isten tenyerében, mínt saját kezem
ben." Vagy: "Szinte egy emberöltőnyi megfeszített munka és. szerzetesí élet után
is csak egy dologban bizakodom: Isten irgalmában."

Josei Gülden (Lipcse), a Sankt Benno Verlag vezetője: 'I'anulmánvoztam
Johann Lcisenstrí tsnek, a középkor! bautzení plébánosnak lelkipásztori liturgi
kus írásait, s ezek között olyan felső-magyarországi míseszövegre bukkantam.
amelyet Radó professzor 1947-ben nyilvánosságra hozott. Természetes, hogy kér
déssel fordultam hozzá... Amikor pedig Elfrida Kiel Irónő, szerkesztőségünk és
kiadóhivatalunk munkatársa baráti meghívásra 1964-ben Magyarországra utazott,
megkértem, keresse fel Radó professzort... Aztán személyesen is találkoztunk
1965-ben a január 25-28-ig Berlinben tartott liturgikus kongresszuson. Ez a ta
lálkozás azért felejtheteMen, mert felfedeztük, hogy egymástól külön ugyanazt
a gondolkozásmődot sajátitottuk el, s a lelkipásztori liturgiában ugyanazok a
célok vezetnek bennünket. 1972-ben Elfrida Kielt és engem is, mint egyedüli
külföldí vendégeket, meghívtak Polikárp aranymíséiére Pannonhalmára . .. Ak
kor már majdnem vak volt. .. Polikárp tett rá először célzást, azután én is rádob

"bentem, hogy szellemi rnagatartásunkban, liturgiai felfogásunkban minden árnya
latra kiterjedően olyan nagy és erős a közösség és azonosság bennünk, mintha
egy szellemi családból születtünk volna... "Az ember többnyire az első talál
kozásnál megérzi, hogy a saját szellemi nemzetségéből valóval találkozott ..."
- mondta búcsúzáskor Póli. Ezek voltak számomra az utolsó szavai.

Berda József fényképe Polikárp hátrahagyott iratai között: 1955 február dá
tumot visel, Berda saját kezű írásával ez áll rajta: "Ez valóban az én pofám,
Amen." Az arckép hátán Berda saját kezűleg írt sorai: "SzívbéIí barátomnak,
Radó Polikárpnak lelkes örömmel a javíthatatlan .vadkamasz' ".

Elfrida Kiel, a lipcsei Sankt Benno Verlag munkatársa rendelkezésemre
bocsátotta annak a nagy cikkének levonatát, amelyet a kiadó 1977. évi Fami
lienbuchja számára írt "Radó Polikárp professzor: tudós, szerzetes és Isten gyer
meke (Kind von Gott)" címmel. Idézetekben gazdag, alapos méltatást ad, amit
megkönnyít számára az a körülmény, hogy ért és olvas, sőt beszél is magyarul.
Két szakasz tanulrnányából :

"Péter-Pál ünnepe 1972-ben. P. Radó már készen várt bennünket szobáíá
ban. Már jó ideje imádkozott és elmélkedett. Mint ahogyan ezt, teszi minden
reggel és minden este háromnegyed óráig. Még akkor is, ha fáradt. Rendezett
élet! Tegnap nagyon aggódott, megéri-e még az ünnepet. Dehát már sokszor
érezte magát közel a halálhoz. Lépdelve, lassan megyünk Szent Skolasztikának,
Szerit Benedek testvérének a kápolnájába. Aranymiséjét vaksága miatt itt akar
ja ünnepelni, nem a konventtel a Bazilikában. Koncelebráció Solymos Szilvesz-
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ter és Gülden József atyákkal. Előtte P. Radó rövid beszédet intéz hozzánk
akik egészen körülvesszük, hogy legalább érezzen bennünket, ha már nem lát
hat. .. Azután, amikor véget ér a nagymise, az ünnepeltet a Bazilikába kísérjük.
Áldást ad az eléje térdeplőkre. Érzi az ember, szívesen és örömmel teszi ..."

,,1974 pünkösd hétfőjén részt vettem az öreg és beteg papok mlséjén az
egybenyitott kórtermekben. Majdnem középkorí kép. Az oltár az oldalfalnál áll.
Középen az öreg és beteg papok között ül a vak Pólí bácsi. Vannak papok, akik
betegágyukban fekszenek, mások távolabbi szobájukból jönnek ide s ülve vesz
nek részt a koncelebráción. Valamennyien albában vannak, stólával, az ágyhoz
kötöttek csak stólával. Senkinek sem kell szégyenkeznie azért, mert nem tud
felállni, hogy fennhangon mondja az átváltoztatás szent szavait. Áldozáskor a
"fómisézö" pap megy végig a sorokon, megy az ágyakhoz. sőt a szebátukban
fekvőkhöz is és osztja két szín alatt a Legszentebbet."

Solymos Sziloeszter : Pólival, akit növendékkorom óta ismertem, 1967-69 kö
zött alakult ki fokozatosan baráti kapcsolatunk. Ez időben az egyetemi hallgató
bencés kispapok prefektusa voltam, velül, együtt a Központi Szemlnárlumbnn
laktam, s nagy rendtársamat - akkor csak ennyit éreztem iránta - gyakran
meglátogattam. Aztán kitüntetett bizalmával, barátjává és f'amulusává fogadott.
E kapcsolatunknak jelentős szerepe volt abban, hogy megtalálta a h-izatérés
útját Pannonhalmára. ahol az első naptól kezdve valóságos szeretetközösség
vette körül, amelynek sok tagja volt, de észrevétlenül ügyelt arra, hogy mise
után Pólí bácsi asztalán ott legyen a reggeli; ha volt látogatója, akkor ne le
gyen annyi ideig, hogy neki ne jusson ideje önmagára; ha nem volt Iátoga
tója, ne érezze elhagyottnak és vaknak magát, hanem legyen, aki bekopog hoz
zá. Ezt én nem szerveztem, legfeljebb koordínáltam, a szervező a szerétet volt
míndazokban, akik ismerték, elsősorban persze rajtam kívül a "testőrség" másik
két tagjában, Vazulban és Hubában. Pólinak megvolt az az öröme is, hogy ko
csija volt, Trabantja, amelyen elvittem régi tanttványaihoz, bencés plébániák
ra. így még vaksága sem jelentett számára helyhez kötöttséget. Közben nekem
is sok munkám volt, sokat kellett távol lennem, de beosztással sok mindenre
jut az embernek ideje. Például az utolsó időkig együtt szerkesztettük az Új Em
beT heti liturgikus naptárát és évi f'altnaptárát, mert boldoggá tette, hogy még
míndírr kicsit aktív újságíró. .

Elfrida Kiel írónőt 1973 januárjában baleset érte, combnyaktöréssel kórház
ba, majd Rügen szigetére került utókúrára... Zöldy főorvosék hozták a hírt ...
Ilus. Zöldyné, rögtön meg is kérdezte: ,.Páli bácsi, mit kíván ilyenkor a fele
baráti szeretet ?" "Marhaság - mondta, ami nála kedveskedésnek számító meg
jegyzés volt -, hogyan látogathatnám meg betegen?" "Hát itt van SzlI vesz
ter, ő nem beteg. Póli bácsinak pedig pénze vpn: küldje el őt személyes kép
viselőjeként." Rövid hallgatás után elhangzott a döntés: "Nem is mondasz bo
londságot. Fiú - szólt oda nekem -, nézd meg, mennyi pénzem van, váltsd
meg a repülőjegyet, s menj az én nevemben ..." Mentem is és vittem bort,
paprikát, szalonnát, almát s egyéb magyar kedveskedéseket. Póli bácsi pedig
- aki inkább arról volt nevezetes, hogy fogához veri a garast - megelégedet
ten dörmögte: "Tulajdonképpen behérnek vagyunk, de ez a katolikus bohémia
kell az életben ..."

Utolsó napjai

Nemes Vazul volt mel1ette utolsó napjaiban. Az ő jegyzetei alapján a kö
vetkezőkben lehet, tömören összefoglalni Póli utolsó hetének történetét :

1974. novembeT 13. Szerda. Utolsó tevékeny napja. Részt vett P. Tüll Ala
josnak, a pannonhalmi Szociális Otthon vezetőjének ilO-ik születésnapján kon
celebrált szcntrnisén ... Sőt ragaszkodott ahhoz, hogy felmenjen két emeletet és
szebájában is köszöntse a jubilánst... Ez volt utolsó nagy útja a monostorban.

November 14. Csütörtök. Amikor közös koncelebrációs szentrnisénk előtt be
mentem érte szobájába, szóp, tiszta sötétkék zakójában ült Si, várt, de valami
.,képes kabátot" keresett rajtam. Gyomorrontásról panaszkodott, nem rcagolízett,
nem ebédelt, nem is vacsorázott. Sétálni sem jött, de részt vett 4 órakor a be
tegek szokásos imaóráján.
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November 15-én, pénteken egész nap feküdt, rosszul érezte magát. Este has
táji fájdalmakról is panaszkodott az éppen látogatóba jött Szombathelyí dr.-nak,
aki megvizsgálta, s váratlanul ezt kérdezte: "Akarod, hogy beutaljalak a győri

kórházba?" Póli tüstént döntött: "Akarom!" Felém fordult: "Te pedig azonnal
feladod nekem a szentkenetet, és természetesen áldozni is akarok". A Győrbe

jutás elég kalandosnak bizonyult. A monostor győri vonala nem működött, az
orvos éppen a vasútállomásra akart menni, amikor észrevette, hogy három fiatal
bencés még együtt és ébren van. Vállalkoztak, hogy. Győrbe szállítják Pólit,
hordágyra. kocsiba tették s vitték. Útközben hangosan imádkozták vele a szerit
olvasót. .. Éjfél után 1 órakor a műtőasztalon volt ...

November 16-án, szombaton meglátogattuk. Rendes köszöntésünkre nem fe
lelt. Mélyen aludt. Aztán megpróbálkeztam szokásos görög köszöntésünkkel. ezt
mondtam halkan: Epainétaj! Erre kinyitotta a szemét. Tudtuk, hogy bélcsa
varodás míatt operálták, s láttuk; hogy az ötödik palack infúziót kapja. De ma
gánál volt, s intézkedett is.

November 17-én, vasárnap amikor meglátogattam, ott volt már betegágyánál
Juliska húgom, akit Póli Mamának nevezett el. Nyugtalanul fetrengett. Kia
bált. Amikor azt kérdeztem, mít üzensz Pannonhalmára, azt felelte: "Semmit
sem üzenek, én is veletek megyek". November IB-án nem tudtam meglátogatni.

November 19-én, kedden azonban újra felkerestük: Placida nővér, Richárd,
Huba és én. Most csendesen viselkedett. Placídának azt mondta, hogy dehogy
is jött ő el Pannonhalmáról. Beszélgetés közben aztán elővettem a Collectio
Rituumnak magammal vitt kötetét s ebbőlolvasgattam fel a betegek megerő

sítésének imádságait, mondván, hogy ezt elmélkedés helyett teszem, hallgasd fi
gyalemmel. Valóban csendesen figyelt az imádság szövegére, a bánatot is fel
indította, én pedig a feloldozással együtt elmondtam felette a pápai áldást is.

November 20-án, szerdán telefonérdeklődésünkre megtudtuk. hogy daganat
miatt a nap folyamán újabb műtétet hajtanak végre rajta. Fél 9-tOl fél 2-ig
volt a műtőben, Amikor meglátogattam, a narkózis következtében mélyen aludt,
s az volt az érzésem, hogy ebből az álomból már ezen a világon nem fog feléb
redni. Amikor érdeklődtem szebatársaitól viselkedése felől, azt a választ kap
tam, hogy gyakran kiabált s valami Vazult hívott. Amikor a műtőbe vitték,
akkor is azt kiabálta: "Vazul! Vazul!"

November 21-én, csütörtökön reggel negyed kilenckor érdeklődtünk telefonon
hogyléte felől. Azt a választ kaptuk, hogy öt perccel ezelőtt, tehát 8 óra 10
perckor meghalt.

Zárszó és végszó
Riporter: A tanúvallomások zárószavát Szennay András főapáttól kértem.

Szennay András: Talán túlon-túl is "vallomás-jellege" van, ha azt mondom,
hogy ifjú teológus korom óta valóban atyai jóbarátom volt. Az elmúlt, kb.
negyven esztendő során alig-alig volt esemény életemben, amihez valamiképp 
olykor közvetlenül, máskor távolabbról - az ő személye is ne kapcsolódnék
valahogyan, Sokat beszélgettem róla az elmúlt két esztendőben olyanokkal, akik
ismerték, de olyanok előtt is, akik sohasem látták. Úgy vélem, azok közé a ben
cések közé tartozik, akiket még nagyon sokáig fognak emlegetni. - Öntudatos
volt, ha tudományáról esett szó. Nem rejtette véka alá, hogy mit és mílyen jól
tud, sem akkor. ha szakemberek társaságában volt, sem akkor, ha a nagyközön
ségnek adott elő. Mégis: tudományára sohasem volt büszke. Igazán büszke a
levesfőző tudományára volt.

Ji::s még egy "szívügye" volt életének utolsó két évtizedében : verseket írt.
Egyik-másik valóban sokat tárt föl lelki világából, szemérmes [ámborságáböl,
öröméből és bánatából, - függetlenül a versek művészí értékétől. amit meg
biráini nem lennék illetékes. Valahogyan ezekre is "büszke" volt. Könyveit a
nemzetközi szaktudós társadalom olykor alapvető szakmunkákként fogadta el
ő mégis ennek a két "hobbynak" örült igazán életében: a versírásnak és a
levesfózésnek.

Végül: csak egyszer-kétszer mondtam valakiről elmúlt öt évtizedem során,
hogy "úrt hagyott" számomra maga után; de vele kapcsolatban el tudtam, el
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kellett mondanom. Még ma is hiányzik, és valószínűleg fog is mindlg, Emberek
től tanulunk, szedjük össze ismereteinket, tudományunkat. Csak nagyon kevés
emberrel találkoztam életemben, akitől annyit tanultam, mint tőle. S elmond
hatom, hogy csak szüleírn ravatalánál éreztem nagyobb megrendülést (ha lehet
az érzéseket, érzelmeket egyáltalán mérlcskélní), mint az ő koporsója mellett ...

Riporter: A végszót pedig, immár a síron túlról, mondja el ő maga. Az Új
Ember 1971. április ll-i számában jelent meg ez a - ma olvasva kétszeresen
is megrendítő - glosszája, Címe: Lecsúszás-e?

Ezt kérdezi magától a "progrediensl", azaz aki "előrehalad" a lassú megva
kulásban. Útkeresztezésen már nem mer egyedül átmenni, egyébként is csak ti
pegve, lassan, félve jár. hiszen minduntalan valamibe vagy valakibe ütközik.
Előrehalad abban is, hogy mind kevésbé képes felismerni az embereket. Olvas
nimég tud, de vajon meddig? A vége: gomolygó fehér köd, vagy éjszakai sö
tétség. - Lecsúszás ez? Annak látszik. Valójában észrevétlenül fölfelé tart.
Elesebbé válik az appercepció, az észlelés, Hályogos szemével mélyebben bele
lát a lélekbe, jobban megért, másokat. Anélkül, hogy sokat kellene hallania,
megérzi, hogy ki mitől szenved. Mozgása lassú és bizonytalan. De több ereje
van, hogy fölfogjon valamit, hogy elméjébe vésse, soha olyan világosan nem
látott meg összefüggéseket, rnínt mcstanában. Eddig nem tapasztalt módon tud
ja előadni azt, amit tanítania kell, megvilágositaní mások előtt.

Erőtlennek látszik, mert fél a homályhan leselkedő láthatatlan dolgoktól.
De erőt kap valahonnan, valakitől, hogy önmagát megragadhassa. Ez a valami
vagy valaki új dolgokra tanítja, igazi részvétre, együttérzésre, tanácsadásra.
amely a mélyből fakad. És mintha a szólás ajándékát is megkapná, tud beszél
ni, sebeket enyhíteni, örömet kelteni.

Testi szeme az irányt már nem látja, de azt tudja, hogy jó. Kimenet lesz,
amely számára az örök beteljesülés.

DIENES VALÉRIA VERSEI

Két könyv

I.

PARBESZJ;:D
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1

Két könyvet adtál
nékünk Istenem,

mlndkettő mondja:
- gondolkozz velem!

Egyiket Istene
küldí az embereknek,

másikat emberszívek
adták Istennek.

2

Egyiket Isten
fogalmazta meg,

másikat ember
lélek írta meg.

Válasza volt ez az
Elsőnek hívására,

könyvét meg letette az
Úr oltárára.

3

Egyik a Biblosz :
Eu-Angélíon,

másik "Misszálé"
emberhangokon.

Egyikben megmondta
Isten az Igazságát,

másikban emberszava :
Liturgiáját.

4

Mind a két könyv a
Szeritlélekből él,

Ég és a Föld ott
egymással beszél,

szent Párbeszéd ez az
Isten és Ember között,

melyben a Végtelenség
könyvbe öltözött.



5

így énekeld Új
Létünk hajnalát,

Emberiségünk
Szeretetdalát !

Lelkeink mélyéről

zengjen fel ez az Ima,
Isten és Ember könyvét

megköszönni ma!

n.
DIAIJEKTIKA

1

lVIert ez a két könyv
újjászületés

nincs benne más mínt
önmegismerés,

tisztul az életed
minden új olvasásra,

szeriteknek egyessége
felel egymásra.

2

Mert ez a két könyv
minden emberé

bennük az Utad:
"mindig felfelé",

mert van a létünknek
sarkított kettőssége,

kétarcú életünknek
Időtörvénye.

3

És ez a két arc
lelkedbe merül,

benne a hármas
egység teljesül.

Istene úgy nő ki
Judea Istenéből,

mint ahogy Fia jött ki
Mirjam méhéből.

4

Kettős a fHum,
melyet megmutat,

fel- és leszállnak
végtelen utak.

Föld és az Ég szava
dönti el, mí rossz, mi jó

törvényed ez a kettős

gravitáció.

5

Imhol a lelki
dialektika

két szólamával
embermísztíka,

Szomjazik rá a te
tévelygő eszméleted,

két könyvben megoldja az
Istenszeretet.

m,
HAROM - EGY

1

Egy és a Három:
élő valóság

egymásbamélyedt
foghatatlanság:

míndhárman míndhármat
átjárják elmerülten

s három nagy hangot hallok
belémerűlten.

2

Az Atya mondja:
- Teremtettelek!

Létemből lettél,
Egy vagyok veled.

Azt várom tőled, hogy
tudd ezt az eredésed,

élteddel köszönd meg az
eszmélódésed.
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3

A Fiú mondja.:
- Megváltottalak!

bűnbe merültél
tanítottalak,

égi hazámból a
földedre leszállottam,

lelked és üdvösséged
árát megadtam.

5

4

Szentlélek mondja:
- Megszenteltelek!

szellemitettem
földi éltedet,

lelkedben szólok
amíg imát mond szíved,

En vagyok üzeneted
s eleven hited.

Három szavával
szól a Háromság,

három tettével
örök valóság.

Háromban Egyek és
egymásban cselekszenek,

üdvösségtörténete
ez az Embernek.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE
DIENES VALÉRIÁVAL

DISPUTA I.

- Vallásos?
- Istenben élek. Rajta kivül nincsen sem-

mi. Minden benne van.
- Világisten?
- Nem, mert több, mint II világ.
- A világ doboza, borftéka?
- Nem, mert cselekszik.
- A világ hordozója? Fenntartója?
- Nem, mert benne is van.
- A világ "lelke"?
- Nem, mert kívüle is van.
- cl a Míndenség ?

- Nem, mert a Mindent folyton új.rateremtí.
- Az evolúció?
- Nem, mert nem időben jár.
- Hogyan lép kl az Ídőből?

- Sohasem lépett bele.
- Akkor nincsen se múltja, se Jövője?

- De van, mert li teremti.
- Miképp kezdte? Mi volt a Genezis?
- Nem kezdte. A Genezis nem a "semml"-

ből jött, hanem örök akaratból.
- Akkor mégiscsak "semmi"-ből.

- De csak a "dolgok" semmljéblil, és nem
az akaratéböí,

- Mi a különbség ?

- A dolog: "substancia", az akarat: "In-
tenció". A. substancía az, ami megvan;
az intenció az, ami lenni akar,
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- Ügy értsem, hogy egyik a lét, másik a
szándék?

- Afféleképpen.
- A lét tehát pusztán csak "meg'van"?
- Nem egészen, mert a "meg" szócska le-

zárást, befejezést is jelent. Isten pedig
nemcsak pusztán "megvan", hanem egy"
általán - VAN. A "van" dolog is meg
tett is, a szándék benne tartalom is meg
folyamat is.

- A szándék kevesebb, mint a dolog?
- Több, mert mindent átfog. Azt ls, ami

sohasem lesz meg, és azt is, ami vala
ha meglesz.

- A szándék azonban csak lehetőség. Ke
vesebb, mint a valósulás.

- Nem, a lehetiiség több, mint a valósulás.
Ami még nincs, abban benne van a jövli.

A NAGY ATFORDULAS
- Vali néni ...

Szólítson csak nyugodtan Valériá
nak, fiam.

- ... abban az emlékezetes tv-inter
júban sok minden elmondatlanul ma
radt.

- Ú gy kérdeztek ...
- Azt futólag említette ugyan, hogy

fiatal korában ateista volt, de azt már
egy szóval sem, hogyan lett istenhi
vővé?



- Amikor belekezdtem volna, más
felé terelődött a beszélgetés.

- Pedig ez a beszélgetés lényegét
érinti: az összes feltett kérdést és az
összes választ. Ha a hit átfogja és ve
zé1'li életét, benne van minden gon
dolatában, minden mozdulata mélyén.

- Nem könnyű megfogalmazni. Kü
lönösen egy filozófusnak.

- Nekem is régóta adósom a válasz
szal.

- Oszintén szólva nem tudok val
lani. Az akadályozott meg, hogy újból
és újból nekifogjak válaszolni magá
nak, hogy féltem, nem tudom mín
denkí számára érthetővé tenni és pon
tosan kifejezni azt, ami 'velem törté
nik. Akármit írok le, rnindíg is érzem,
hogy nagyon messze van attól, ami
bennem él és kísér engem. .

- Próbáljuk meg, hátha most kö
zösen jobban sikerül szavakba önteni,
legalább körülirni a fordulatot. Hogyan
lépett át az egyikből a másikba? Sze
repet játs:wtt egy elhatározó esemény,
egy döntő felismerés vagy egy kivéte
les megtapasztalás, amely a transzcen
dens befogadására késztette? Meg tudna
jelölni helyet és időt? Mint Püul Clau
del a Notre-Dame-ot? 1.:s a karácsonyt?

- A nyolcas teremben történt. Pá
rizsban, az École Nermale Supérieure
ön, ahol pénteki napokon Bergson me
tafízíkaí előadásait tartotta 1908-ban.
Nagy átfordulás volt. 180 fokot rnért a
szögmérö, Ma már nem tudom meg
ismételni, mí hogyan következett be.
Az a pillanat, amikor átfordul a lélek,
az a belső döbbenet, ami az öneszmé
lést kiváltja, megfoghatatlan. Ami ak
kor, abban a szín változásban lejátszó
dik; egzakt módon nem ragadható meg.
Jóllehet a váltás nálam nem érzelmi
síkon. hanem gondolati, értelmi úton
zajlott le, a gondolatok élményének
közvétlenségével. Magát a változast
rögzíteni képtelenség. Az előadások

olyan hatást gyakoroltak rám, hogy
megmozdult az ember gondolattere;
míntha más erőtér Ioglalná el a gon
dolatmezőt. Úgy rámhajolt a spirituális
valóság - lehet gondolatnak, eszmé
letnek is nevezni -, annyira konkrét
volt, hogy felkiá Hattam: hiszen ez
empíria! Energia! Mélyebb, több, élőbb

valóság. A magas pódiumon ül egy
sovány kis ember, e bennem a gondo
lattér megváltozfk, új erőtér szólal
meg. De előbb nem is a szavakon át,
mert nekem magamnak kellett utóbb
megfogalmaznom. Bergson ugyanis nem

engedte, hogy nyomtatott jegyzeteket
adjunk ki az előadásairól. Otthon, a
rue Caseette egyik diákszobájában le
ültünk Pállal, későbbi férjemmel, és
elővettük jegyzetfüzetünket : visszatért
a nyolcas termi erőtér, megszólalt, de
már az én nyelvemen. Ez már nem
Bergson volt, ez már én voltam. Meg
jelent a hitem, de már a saját gon
dolataimban kifejeződve, velem azon0

sulva, a testemmel vegyülve. Bergson
Plotinosztól az Enneádokat magyaráz
ta, de ezt csak úgy lehetett megérteni,
ha az ember a filozófia alapjaival tisz
tábán van, áttekinti a filozófiai gon
dolkodás fejlődését az ókortól nap
jainkig, képes arra, hogy belehelyez
kedjen egy-egy filozófus gondolatvilá
gába és vele együtt átélje szemléleti
problémáit. vívódásalt," maga is végig
szenvedje . a kérdések megoldását és
megoldatlanságát, Ezt cselekedtem én
is. szert téve arra a bölcsességre, amit
magam faragta versikérriben így fog
laltam össze: "Néhány filozófust végig
gondoltam, / mire megértettem, mind
egyik én voltam. / Ne filozofál jon, ne
gondoljon senki, / míg nem tud belőle

önmagává lenni, / mint minden virág
nak úiraszületése, / mert: a gondolat
nak nincsen temetése." 1908 szeptem
berében ezt írtam filozófiai jegyző

könyvembe: "Mon maitre vivant me
parle de mon maitré mort".

- Az empíria közkeletűen tapaszta
latot jelent, a külvilággal érzékszer
veink útján szerzett észleletet, a meg
figyelések rendjét. Fontos volna szigo
rúan meghatározni, most milyen érte
lemben beszélünk róla.

- Ez létem tudata. Léteszmélés. Az
énem szava. Valaki vagyok. Körülzárt
egyéniség. Szervezett személviség. Rész
leteit nem érzem. Szerkezetét sem. De
a létem érzését birtokolom, azt, hogy
a mindentől lekopasztott Iéttudat a lé
tem határtalanságára való eszmélésem,
ez a minden tapasztalat-részlettől meg
fosztott empíria magának a Létnek
Empíriája, ezt akarja a kizárólagos
anyaglátás kihagyni a valóságból. Szel
lemi valóságunknak közvetlen megta
pasztalása ez. Amiből ez kimarad, az
- bárhogyan nevezzék is - nem vi
selheti az empíria nevét. Nem egyedül
az érzékszervek üzenetei a testünket
környező anyagvllágrol. Van valami
ezeknek az üzeneteknek a szintézisé
ben, melyből kielemeztük, aztán "tár
gyakká" illesztettük, cselekvéselemekké
keményítettük őket. Anyagvilágot csí-
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náltunk belőlük, melynek alakulástör
ténetéről nem sokat tudunk, mert cse
csemőkori eszméletmunkánk eredmé
nye, és mire magunkra ébredünk, már
készen áll, hogy benne tájékozódjunk.
Ezt a világet egy "eszmélet" nevű va
lóság foglalja össze és ennek kerete az
az eszméleti Téridő vagy Időtér, aho
gyan nevezni akarjuk benyomásaink
természete szerint, mely személyes is
mereteinket. episztemológtánkat szabá
lyozza és filozófiánkat meghatározza.

Ez az eszmélet tartalmazza egész
-empírlánkat, Minden tudomást belőle

merítünk, és sokkal inkább az időnk,

mint a terünk. Mert a tér egyidejű

sége sokkal kevésbé egyesít, mint az
idő folyamatossága. Gondolkodásunk
sokkal jobban szeret a térben járni,
mint az időben botorkálni. A tér
ugyanis nem ömlik egymásba, mint az
idő, a térnek nincs önálló szintézise
- minden filozófiai" nehézség ebből az
ellentétből fakad.

DISPUTA n.
- Nézd meg jól magadatI
- Mit nézzek rajta?
- Azt, hogy "vagy", létezel.
- Tudom.
- Nem tudod. Sose nézted meg Igazán.

Megmondjam, mi vagy? Onteremt6 esz
mélet vagy.

- Tuaom. Látok, mozgok, hallok, beszélek.
Persze, hogy vagyok. :elek.

- Honnan veszed?
- Magamtól.
- De ki az a magad?
- Az, aki v-agyok.
- Akkor szólaitasd meg azt, aki vagy, és

aki beszél belűled, az az eS:;;In~let. Ha
nem eszmélnél, nem tudnád, hogy vagy.

- Ebben nemigen szoktam kétellcední,
- De csak azért, mert magadra eszmélsz

ugyan, de nem veszed észre magadat.
Ha kíváncsibb lennél, jobban megnéznéd,
kérdezgetnéd önmagad. Megkérdezhetnéd,
hogy vajon miből fakad a jelened, és
vajon mivé lesz?

- Abból, ami volt, és azzá, ami lesz.
- Az egyiket múltnak, a másikat jöv6nek

hívják. Nem vetted észre, hogy 6k ket
ten alkotják, mdvelik a jelent?

- Mindenki tudja.
- Persze, hogy tudja, csak nem "veszi ész-

re". Az "észrevenni" jó magyar szó,
szinte filozofikus. Annyit tesz, mint el
mére venni, értésre venni, majdnem 
gondolattá venni! Az 1880-'as években
Clermont-Ferrand-ban Bergsnn "gondolat-
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tá vette", és egy új filozófia sarjádt kl
belőle. Felfedezte az IDO-t: a múlt foly
ton megmarad, a jövá folyton érkezik.

- Ez másfajta idő, mint .amít mí általában
ismerünk.

- Az Idő, az igazi Idő természetéből követ
kezik, hogy a Múlt is, a Jövő is haté
kony potenciálban van jelen. Azaz: a
Múlt megmaradása abból világos, hogy
emlékezhetek, a Jövő érkezése pedig ab
ból, hogy előre látok. Leheiöség mínd
kettő, és mondtuk már, hogy a lehető

ség teljesebb, mint a valósulás.

_. Mit ér nekem a múlt és a jelen "po
tenciálja", ha alig ismerem?

- Mikor a tetteid kívánják, meríthetsz be
lőlük. Kettős létük jelenedhez tapad.
Ontológiailag benned vannak, fenomeno
lógiailag nem. Vagyis: ha múltad léte
jelenséggé (ontológiája fenomenné) válik;
emlékezel; ha jövőd léte válik jelenséggé
(ontológiája renomennéj , akkor jöven
dölsz. Ritkán válnak ezek a létek jelen
séggé. Ritkán "emlékezel", még ritkáb
ban "jövendölsz". A múlt gyakrabban vá
lik emlékezetté, mínt a jövő jövendölés
sé. De időd eleme mindkett6.

Ma már - túl sok izmuson és
gondo!atrendszer kíserleten megle
pőnek tűnik az a rendkivüli hatás,
amit Bergson kora nagyegyéniségeire
gyakorolt. Egy nem_zedék fejlődéséne'k,

világnézete és önértékelése alakulásá
nak szabott irányt és mértéket. Char
les Péguy költő megtérésében éppoly
jelentős befolyását látjuk, mint Paul
Claudelében, aki a mindenség közvet
lenségének átélése révén megalkotta a
metafizikai drámát". L'art poétique-jé

ben nemcsak az "étre, c'est créer" esz
méje, hanem időelmélete is Bergsont
idézi: "Az élet értelme az, amit mi idő
nek nevezünk". A forradalmár szocia
Hsta Jean Jaures Bergsonra támasz
kodva próbál a szociaHzmus számára
metafizikai alapot teremteni. Marcel
Proust "Az eltűnt idő nyomában" cí
mű regényciklt{sát sokan Bergson filo
zójíája egyetlen hatalmas illusztráci6já
nak tekintik. Hans Castorp Thomas
Mann "Va-t'ázshegy"-ében hosszú otda
lakon át meditál időélményeiről; az
órákkal mérhető időt szembeállítja az
élményidővel, és a tartalomtól függővé

téve, az idő megnyúlásának, illetve
megrövidülésének eseteit taglalja, De
Bergson nyomai napjainkig vezetnek.
Megtalálhatók Mantice Blondelnél,
Sartre-nál, a történész Arnold Toynbee
nél és Teilhard-nál.



- Én gyermekkoromban tisztessége
sen vallásos voltam. Az egyetemen
azonban rossz gondolatok fogságába
estem. Nem tudtam hozzáférni a hit
hez, nem éreztem azt a kőzvetlensé

get, amivel utol lehet érni a gondola
tot, a formán túl 'lehet jutni, amivel
a gondolatot élménnyé lehet tenni.
Hatéves koromban a szűleirn beírattak
egy magániskolába; a legérdekesebb
órát számomra a hittanóra jelentette.
Filozófia-illatot éreztem benne. Az volt
a szép, az igaz, az utolérhetetlen, ami
ott elhangzott. Nem értettem, de CSlO

dáltam, valami titkos fluidum járt át.
A tanév befejezte előtt a tisztelendő úr
megkérdezte az osztályt, hajlandó-e va
laki az év végén az idén tanult kate
kizmust felmondani ? Én jelentkeztem.
Azután minden év végén én mondtam
fel. Sosem fogom rosszallani, hogy ak
kor szóról szóra bemagoltatták. Későb

bi tanulmányaim során, majd felnőtt

koromban, érett filozófusként is vissza
visszatértek a gyermekkori katekizmus
mondatai. Akkor is bennem voltak,
amikor nem hittem, akkor is, amikor
hittem. Aki közel jár az eszmélődés

hez, előbb-utóbb megtalálja az igazsá
got, minden istenismeret, egyszerű té
tel, még a legvulgárisabb is bizonyító
erejű, a javára válik. De aki falat emel
materíalízrnusból, sohasem fogja meg
érteni vagy megsejteni az istenhit mí
benlétét. Amikor filozofálni kezdtem,
hazajöttek a régi katekizmus-gondola
tok a közvetlen eszmélés adataiban.
Miért csináljak én teológiát? Nem kell
ezekhez semmit sem hozzátenni, a fi
lozófia csak alátámasztja igazságukat.
Velük tudtam megalapozni ama nyol
cas terem óta a gondolat közvetlensé
gét, Bergsont úgy sajátítottam el, hogy
kijött nekem a katolicizmus.

Tudom mí vagyok, ki vagyok. Tu
dom, ki' az Isten. Talán sosem fogom
megérteni, talán egyszer. Mindig itt
van; akkor sincs nélkülem és akkor
sem vagyok nélküle, amikor nem is
érzem. Nem lehet elszakadni tőle. Ezt
súgja nekem a gondolat, az eszmélet,
a Lélek közvetlensége. És ezzel együtt
mindaz, amit a katolikus hit hoz, a
határtalan gazdagság, amely tovább
fejlődik és győzedelmeskedik az em
berben, minden nehézség és bonyoda
lom ellenére, hiszen ebben az egyetlen
valóságban élünk és soha ki nem lép
hetünk belőle. Kétszer három csodála
tos évnek köszönhetern, hogy idáig el
jutottam. Az életem értelmét és célját

találtam meg; a hitem kíbomlását,
gondolataim bölcsőjét jelentették. Az
első három évet - 1908-t61 9-ig, az
1910-est, valamint 1911-től 12-ig
Bergson társaságában töltöttem, a má
sik hármat - 1924-től 27-ig - Pro
hászka püspök barátsága fényesítette
meg. Bergsontól a tiszta filozófiát, a
gondolat megszölalását kaptam, Pro
hászkától a gondolat keresztényesítését,
a krlsztusítást, amiben a gondolatok
megkeresztelődrok s amihez újra és új
ra visszatérnek, hogy megmerftkezze
nek.

PROüASZKA ES AZ EUKARISZTIA

- Hogyan ismerkedett meg Prohász
kával?

- Amikor még materialista voltam,
egyetemista koromban,. Gaál Mózesné
egyszer megkérdezte tőlem, miért nem
olvasok Prohászkát? Tágítaná a látó
körömet, sok új gondolattal gyarapíta
na. Én azt feleltem, nem olvasok olyan
könyvet, amin rajta van a nihil obstat,
mert az eleve korlátokat szab a gon
dolatnak, nem pártatlanul vizsgálódik,
hanem manipulál. Később megváltozott
a véleményem, amikor végül is ke
zembe vettem Prohászka könyveit.
Megismerkedésünk közvetlen oka az
volt, hogy akkoriban két cselekvési
problémával küszködtem, aminek a
megoldását tőle vártam. Az egyik: el
kezdtem gyónni egy ferences páternél.
aki a gy6násban megtütotta, hogy to
vábbra is Bergsont fordítsák; Miért
nem szabad? - fellebbeztem. - Ez
teljesen .érthetetlen és indokolatlan szá
momra. Erre ő azt tanácsolta, fordul
jak döntésért Prohászkához. A másik
személyes [ellegű panasz: kaptam egy
hivatalos végzést, hogy adjam oda
egyik fiamat az elvált férjemnek, aki
már a második feleségével élt együtt.
Én ellenszegűltern, ezért Pál bepere1t
és az árvaszéktől kérte igénye teljesí
tését. (Megjegyzem, míután leérettségí
zett, kiküldtem Zoltánt az apjához, Az
óta híres ember lett; matematikai nor
mái és oktatási módszertana itthon és
világszerte alkalmazást nyertek) Most
már csak azon morfondíroztam, ho
gyan jutok be Prohászkához ? Kriza
Emil megígérte, hozzásegít ahhoz, hogy
beszélhessek vele.

- Tudni kell azonban, hogy az egy
ház a modernizmus vétke miatt "kény
telen volt - mint E. R. Curtius írja
Péguy könyvével kapcsolatban - Berq
son tanait elítélni, és meg is tette ezt,
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amikor úgy látta, hogy eljött ennek
az ideje". A modernizmus egyik irány
zatánál a fejlődéselmélet ne,m a dar
win-spenceri, hanem a bergsoní "te
remtő fejlődés" formájában talált vissz
hangra, s hirdetői a tudományos mód
szereket és eredményeket nem arra
használták fel - állapítja meg a mar
xista Sándor Pál -, hogy az o?gyházi
tanokat megújítsák, korszerűsítsék. ha
nem a tomista intellektualizmus ellené
ben a hitéletet befelé fordítsák, érzelmi
vé alakítsák át. A vallás igazi helyét te
hát a személyes életben látták, szemük
ben az obJektív formák, a tanok és Intéz
mények csak relatív értékkel bírtak.
Krísztus nem absztrakt igazságok rend
szerének, hanem az "emberiség isteni
életének" . kezdeménye~őJe, és a gondol
kodás csupán "az élet fokozásának esz
köze". Ezt vallotta többek közt a fran
cia Blondel, Edouard Le Roy, - Henri
DelacTOix és a magyar Dudek: János is.

- Ezzel a kettős kéréssel mentem
Prohászkához Fehérvárra. A szokásos
11 órás fogadását a palota hatalmas
termében tartotta. Amikor sorra kerül
tem, azt kérdezte: - Ugyanaz, aki az
Athenaeumban az indukció problémáját
írta meg két folytatásban? Akkor tu
dom, kivel beszélek. Átadtam neki rö
vid életrajzomat és jövetelem céljának
összefoglalását. Bement a szobájába,
magamra hagyott. Amikor visszajött,
mindkét kezét odanyújtotta nekem: 
Kedves leányom, máskor is jöjjön, bár
mikor. ügyében pedig úgy rendellee
zem, hogy továbbra is nyugodtan for
dítsa Bergsont, kedve szerint, A má
sik dologban is intézkedem. Majd meg
mondom megfelelő helyen, hogy ne ve
gyék el a gyermekét.

Ezután gyakran találkoztunk. Sok
beszélgetés folyt le közöttünk. legtöbb
ször a dolgozószobájában. Talán egy
szer-kétszer az én kis lakásomban is.
Míndíg csak kettesben voltunk. Ú gy
mentem el hozzá, hogy előre megér
dekilődtem, ekkor és ekkor alkalmas-e,
vagy ő írta meg előre, mikor vár. A
vele való meditációk során ismertem
föl tulajdonképpen azt a gondolatot,
hogy mennyíre egyesül a katolikus
gondolat a tiszta filozófiával. És a
közvetlenség filozófiai vonalán nem is
tudunk máshová jutni, csak a keresz
ténységhez. Rájöttem, hogy míndez
nem is olyan rendkívüli: Isten már
kezdetben a saját képére és hasonlatos
ságára teremtette az embert. Ezért
nem volt neki nehéz később emberré
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válni, Krísztusban leszállni a Földre.
Leszállni Isten mellől, ahol egyidejű

leg és egyetlen személyben az Atyával
együtt volt. Amit nekünk szánt az Is
ten maga: az több, mint a hit. Az a
meggyőződésem, hogy a MINDEN.

- Prohászkát is elmarasztaUák a mo
dernizmusban . . •

- Ha békében hagyták volna, föl
tétlenül kifejleszti filuzófiáját, hisz oly
világosan látta a bergsont tanításokból
eredő-tanulságokat, oly élesen követ
keztetett a lét kérdéseiben, tér és idő

összefüggéseit elemezve, Beszélgetéseink
visszatükrözték, milyen rendkívüli el
me, telve filozófia! bensőséggel, de mi
vel megakasztották a szavát, hallgatnia
kellett, nem tudott többé felszabadul
ni. Mérhetetlenül szegényebbek va
gyunk a gondolatai nélkül... Ő ínspi
rált engem az eukarisztia értelmezésé
re is, nem térfüggvénnyel - tehát hogy
valahol a titokban van egy lényeg, leg
belül egy kincs -, hanem időszintézis

segítségével. Az időfunkció az, ami tes
testül-lelkestül megragad. A lényeg
igazából véve a kanti ignorabimus, a
megfoghatatlan: az oltáriszentségben is
a lényeg változik át, ha nem is értem.
A jelenvalóság, a jelenlét kevés. Ám
mihelyt az idő függvényében gondolom
el, az élet belsejét kapom, melyhez
vissza kell térní mindannyiszor. Mín
denki, aki mísére jön, a valóságot al
kotja, jelen van. De a legnagyobb va
lóság mégis az, amit átélek. Az Intuitív
valóság, a valóságnak a megélése. Ne
kem kevés volt, amit a teológusok hoz
tale a transzflnalízáció csak annyiban
többlet, hogy az emberek számára ta
lán jobban hozzáférhetővé vált az
eukarisztia. Azok számára, akik nem
tudtak beletörődni abba, hogy nem ér
tik, de hiszik. Krisztus megmondta,
hogy az a teste, megmondta, hogy az
a vére. Nekem ez elég, mert az Idő

függvényében gondolom el és írom le
a valóságokat,

Az idő közelebb van a valósághoz,
mint a tér. Mert az idő már a maga
erejéből is mozdulat, de csakis az idő
teszi mozdulattá. Igaz, hogy a mozdu
latban már a tér ls megtapasztalható,
de az időnek nincs szüksége a válto
záshoz térre, mert az időben egyedül
is lehet intenzitásban növekedni, és így
tér nélkül is lehetségesek benne törté
nések. Az idő egyedül is elégséges a
"denevir"-re. Isten nagyon jól tudta,
hogy a teremtést nem lehet mással
kezdeni, mint az idővel, mert az idő



tér nélkül is tartalmaz erőfokokat. Az
időbeliséget irányítja az erő tér nél
kül is, bár már ott van a tér a nyo
mában. De csak az erő után tárul ki
a tér a maga szabadságában, és akkor
születík meg a mozdulat, az időbeli

térváltozás. Ezek a val6ságfokozatok:
Idő -'- Erő -.Tér. De csak az idő tud
meg'lenní egyedül.

Minden elme aszerint van gondolko
dásra beállítva, hogy melyik három
valóságfokozaton át látja ezt a három
Lét-darabot. Ez a három ontológiai lé
tező. A három közül az időt kell első

nek, a mintának venni. Mi volna, ha
azt követnénk él vele, amit a filozó
fiában az idővel elkövettünk évezrede
ken át, a görögök óta, akikre építet
tünk? Mi volna, ha elkezdenénk az időt
a térre mintázní, mínt ahogyan Xe
nophanész óta az időre mintáztuk a te
ret? Mi volna, ha elkezdenénk úgy
gondolkozni a tér-idős mozdulatról,
mint ahogyan az idő-téres mozdulattal
próbálkoztunk?

DISPUTA m,

- Az idli nem üres korsö, amit tetszésed
szerint töltesz meg tevékenységeddel.
Nem ruhaszárító kölél, amire tetszésed
szerint aggatod föl tetteidet. Az Idll ben
ned élli valóság, amelynek teremt6 ter
mészete van, amelyet átélsz s amely esz
mélésed megtllpasztalásának törvényeivel él.

- Sosem vettem észre.

- Legalább most vedd, 'ha nem ls észre,
az eszmétetedre. Közvetlen átélése más,
mint tetteid céljainak megfogalmazási
mödja, Az egyik a cselekvés, a másik a
gondolkodás országa. Az egyikben "hasz
nálod" az idlit, a másikban "átéled" az
Időt. Egymásra rajzolják vonalaikat, egy
másba nyomj,ák er6tereiket és így eggyé
válnak benned. De te csak a használt
időre gondolsz. A titkot azonban,. a Lét
titkát csak az átélt idő árulja el. Az
egyszer feléledt eszmélés nem tud meg
semmisülni a maga szellemiségében. A
te mikrovilágod másolja a makrovilágot,
eszmélésed az evolúciót, amely, miután
évmilliárdok alatl a Icezdettől fogva las
san eszméletesedő matériába fogódzott
evolúción kipróbálta magát, most az em
beri eszmélésben spirituálisan vallja meg
önmagát. Eközben alkotója teremt6 ma
velcteit utánozza.

- Eszerint egész eszméleti életünk nem
egyéb, mint folytonos számolás a [öven
dővel. Minden cselekvés jelenünket a jö
vő felé tágító viselkedés.

- Eszméletünk múltja ébredésünkkel kez"
dődik, de ha egyszer felébredt az esz
mélésünk, nem tud többé Iezárulnt, Az
eszmélettel való magunkba nézés egészen
újat mutat meg: az időbeli határtalansá
got mind a múlt, mind a jövő felé.

MINDEN AZ IDÖBEN

- A teremtés-gondolattal kell kez
deni: az Isten csupa idő-lényeket te
remtett először, angyalokat, akiknek
nincs szükségük a térre, de ha megjön
a tér, felvehetik azt is. Egyenesen Is
tenből meríttettek, közvétlenül megkap
ták az Isten ölelését, Isten szeretete,
készítette őket. Ez a szeretet idő-lénye
ket támasztott. Erőváltozás állt be az
örök szeretetnek pedig erőfokai ~an
nak. Ezek az erőfokok történéseket ad
tak. Isten azt: a kérdést tette föl az
idő-Iényeknek: - Akartok-e szerétet
lények lenni? Mert' ehhez hozzá kel
lett járulnia az akaratnak. Némely an
gyalok nem akartak szeretet-lények
lenni, ez az angyalbűn. Az idő elég
az eszmélődésnek. Az angyalok való
ságos ember-előzmények tudtak lenni
akik már lélekkel, nem pusztán szel:
lemmel rendelkeztek. Ezután hozta Is
ten a testes embert. Matériát kellett
szétszórni, és teret teremteni. És a tér
nem lehet meg anyag nélkül, ezt a
modern fizika megállapította. De azt
nem, hogy az idő nem lehet meg sze
retet nélkül. Az idő-lények nem tud
nak meglenni szeretet nélkül. A lét
halála az, ha nem akar szeretet-lény
lenni: Ezután következett a világ te
remtése. Benne van a Genezisben, meg
lehet érteni. Kezdődik a tér. az anyag,
kifeilődik a míndenség és belekerül az
ember. Az ember önmagát továbbte
remthetí, ezért hasonlít az ember Is
tenhez. Veleszületett: az anvaz. Az em
berbún azt jelenti, hogy a f'eilődés ma
ga együtt jár a bún lehetőségével. Az
önteremtés és önkíválasztás sugárzik az
emberből. Ez nagy valóság. Ha ezt a
két párhuzamot szembeállítjuk idő és
szeretet, tér és anyag elválaszthatat
Ianságával, megtermi az angyalbűnt

is és az emberbúnt Is, Nem tudom
másként elképzelni. A halál sem úgy
értendő, hogy a lélek eltávozik a test
ből. A lélek nem egyedül hagyja el,
a meghalt embernek is: van teste. lel:'
ke, de ezt az idő funkciój ában kell et-
gondolni.

- Hotnum. vála.~zolna a filozófia:
alapkérdésére? Lét és tudat viszonyá-
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nak problémáját nem szúkítjűk-e le
Bergsonnal túlságosan is test és lélek
viszonyának vizsgálatára?

- Ez a probléma nem kevesebb,
mínt a lélek és a test egyesülésének
problémája. Számomra éles forrnában
vetődik fel, mert az anyaget a szellem
től mélyen megkülönböztetem, de a
problémát nem tartom megoldatlannak.
mert a szellemet és az anyagót pozi
tív jeUemvonásokkal különböztetem
meg, nem pedig negatívokkal. Igazán
az anyagban helyez el bennünket a
tiszta észrevevés, és valósággal a szel
lembe hatolunk be már az emléke
zettel. Másrészt ugyanaz a pszicholó
giai megfigyelés, amely felderítette
számunkra az anyag és a szellem meg
különböztetését, odaállít az egyesülésük
elé. Vagy eredendő hibákkal vannak
foltosítva elemzéseink, vagy segítsé
günkre vannak abban, hogy kilépjünk
az általunk keltett nehézségek köréból.

A probléma homálvossága minden
doktrínában ahhoz a kettős ellentéthez
tapad, amit megértésünk állít föl egy
részt a terjedtség és a terjedetíenség,
másrészt a mínőség és a mennyíség kö
zöm. Vitathatatlan, hogy a szellem az
anyaggal először mint tiszta egység a
sokasággal találkozott, mely lényegé
ben osztható; vitathatatlan, hogy to
vábbi észrevevéseink heterogén minő

ségekből állanak, holott az észrevett
mindenség úgy látszik, mintha homo
gén és kiszámítható változásokban kel
lene feloldódnia. Volna tehát egyfelől

a terjedetlenség és a mínőség, másfelől

a terjedtség és a mennyíság. Kifogá
soljuk a materlalizmust, amely igény
li, hogy az első tag a másodikból ered
jen, de nem fogadjuk el jobban az
idealizmust sem, amely azt akarja,
hogy a második terjedtség egyszerűen

az első szerkesztménye legyen. A ma
terializmussal szemben azt valljuk,
hogy az észrevevés végtelenü! megha
ladja az agyállapotot, az idealizmussal
:szemben pedig azt tartjuk, hogy az
.anyag minden oldalról túlömlik róla
'Való elképzeléseinken, azokon, amelye
ket a szellem értelmes válogatással
felszedegetett róla. E két ellentétes
doktrína közül egyik a testnek, másik
a szellemnek tulajdonítja az igazi te
remtés adományát, Az első azt akarja,
hogy agyunk keletkeztessé a képzetet,
a másik azt, hogy értelmünk rajzolja
a természet tervrajzát. Ezzel a két
doktrínával szemben ugyanazt a tanú
bizonyságot idézzük: az eszméletet,
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amely megmutatja nekünk, hogy tes
tünk is kép, mint a többi, és hogy
értelmünk is csak egyfajta képesség a
felosztásra, megkülönböztetésre és lo
gikus szembeállításra, de nem terem
tésre és szerkesztésre való. így mint
akart foglyai a pszichológiai elemzés
nek és következésképp a józan észnek,
úgy tűnik, hogy miután eltúloztuk a
közönséges dualizmus által keltett ösz
szeütközéseket, lezártuk mindazokat a
kivezető utakat, amiket a metafizika
számunkra megnyithatna.

De éppen ellenkezőleg! Egyfelől a
tiszta észrevevés elmélete (perceptíon
pure), másfelől a tiszta emlékezet elő

készítése útjainkat a terjedéstelen és
a terjedtség. a minőség és a mennyí
ség közelítéséhez vezeti. Gondoljuk
csak meg a tiszta észrevevést (percep
tion) . Mikor az agyállapotban a cse
lekvés kezdetét és nem az észrevevés
feltételét látjuk, a dolgok észrevett ké
peit kidobtuk a testünk képéből és
visszatettük magukba a dolgokba. De
akkor, a dolgok észrevevése révén, a
dolgok részesülnek természetünkben, a
mí észrevevéseinkben. Az anyagi. ter
jedtség nem az, nem is lehet az a sok
szoros terjedtség. amiről a geometria
beszél, és inkább hasonlít a mi kép
zetünk osztatlan kiterjedéséhez. Ez
annyit mond, hogy a tiszta észrevevés
elemzése a kiterjedés eszméjében en
gedett valami közbülsőt megállapítani_
a terjedtség és a terjedéstelenség kö
zött. A mí emlékezet-fogalmunk pár
huzamos úton elvezethet bennünket a
másik, a mínőség és a mennyiség kö
zötti ellentét enyhítéséhez is. Gyöke
resen elválasztottuk a tiszta emléket
az agyállapottól. Az emlékezet semmi
féle mértékben sem az anyag kiára
dása, nagyon is ellenkezőleg: az anyag
úgy, amint a konkrét észrevevésben,
mely mindíg egy bizonyos tartamot
foglal el, nagyrészt az emlékezetből

származik. Márpedig hol a pontos kü
lönbség észrevevésünkben az egymást
követő heterogén mínőségek és ama
homogén változások között, amelyeket
a tudomány a térbe helyez, észrevevé
seink mögé? Az elsők szaggatottak.
nem lehet egymásból levonni őket, a
másodikok ellenben kíszámíthatók. De
hogy kiszámíthatók legyenek, egyálta
lán nem kell belőlük tiszta mennyisé
geket csinálni. Ez annyi volna, hogy a
tiszta észrevevés megsejtette velünk
egy megközelítését a kiterjedés gon
dolatában annak, ami ott van a ter-



, jedtség és terjedetlenség gondolata
kőzt, Ha mínden konkrét észrevevés,
akármilyen rövidnek is feltételezzük,
már szintézise emlékezetemben a vég
telen sok. egymásra következő észre
vevésnek. - akkor azt kell gondolnunk,
hogy az érzékelt minőségek heterogén
volta emlékezetünkben történő össze
vonódásokból, az objektív változások
homogén volta pedig természetes ella
zulásokból származik. A tudat idegen
nekem: nem mondhatom, hogy például
egy amőbanak tudata van, de azt igen.
hogy eszmélése van, legalábbis az esz
mélés minirnurnát bírja. Amíg a múl
tat nem rögzíti az eszmélés, addig a
jövőt sem tudom megérezni. Az esz
mélet éppen olyan tapasztalat, mínt
bármi más a valóság utolérhetőságé

ben. Ha valaki odaadja az eszméletét,
ha valaki nyitott az időélmény előtt

- azzal meg lehet értetni Bergsont
- Kritikusai szerint Bergson elveti

ugyan a materializmust, elveti az idea
lizmust is, de mégiscsak ezek töredé
keiből, részleteiből illeszti össze filozó
fiáját, hogy kedvenc hasonlatát
használ1)a - a különálló betúkból egy
értelem- és jelentésteli költemény le
gyen. Túljut az "is-is" dualizmusán,
ami,kor azonban meghaladniakarja,
tulajdonképpen fogalmakat és tételeket
házasít őssze és kibúvót keres a prio
ritás kérdésének eldöntésében. Egy
harmadik utat választ, amely elviszi
egyfajta vitalizmushoz: az életet "az
anyagon áthajtott tudatként" definiálja.
Bergsonnál tehát nem szintézisről, ha
nem inkább összegezésről van szó. Míg
a szintézis egy magasabb, eddig nem
volt egységet eredményez, a bergsoni
eljárás csak a régit - különböző irá
nyokat, szétszórt nézeteket - állítja
helyre annak összeszedett darabjaiból
a látványos "sem-sem, hanem ..." kí
sérletével. Marx az ilyen törekvést 
Proudhon esetében is' - "összetett té
vedésnek" - nevezte, olyan állapotnak,
amely "rászorul az i!lúzi6kra". Lukács
György ezt a materializmusra és idea
lizmusra egyaránt vonatkozó tagadást,
amely egy harmadik lehetőséget .tart
fenn magának - Georges Soreit bírál
1.'a - "a tiszta semmi" filozófiájának
tekintette. Mire a modern irracionaliz
mus azt válaszolja: - J6, jó, de le
galább "tiszta".

- Miért nem tudott Marx elméje
Istenig emelkedni? Miért nem vette
észre legalább a közvetlen eszméletet?
Ezen a "tükrözésen" át feltétlenül fel-

ismerte volna öt a szakadatlan meg
újulásban. Csak egy parányi átjárón
kellett volna átlépnie és megalapít egy
"egész Emberre" kiterjedő emberlátást
az anyagos világnézet helyett. Ismét
lem, hogy látást, és nem nézertet.MerIt
amit az ember "néz", azt olyannak
"látja", arnilyennek nézi. De amit az
ember "lát", azt olyannak "nézi", ami
lyen a valóságban, eredetiben,önma
gában. A "nézésben" míndenestül ott
vagyok én. A "látásban" nem vagyok
én, hanem csak az, amit látok. Azért
szeretem jobban a világnézetnél a vi
láglátás kifejezést. Istent sem lehet
megnézni. Csak meglátni. De a látás
nak is csak abban az objektiváló ér
telmében.

Soha senki se mondta, hogy "nézem
Istent". De azt sem mondta, hogy "vi
láglátás", Ha Marx nemcsak nézett, ha
nem látott volna?! Szeretném olvasni
a kezeírását ...

Biztosan szükségünk volt erre a for
dulóra. Nem kellett-e saját sorsunkon
megízlelnünk ezt?!

- Bergson azt írja "L'effort intellec
tuel" címú tanulmányában, hogy ami
kor az író, a költő, a zeneszerző alkot,
"valami általános, elvont dologb61" in
dul ki, amit aztán érzékivé tesz, és az
"egésznek a sémáján dolgozva" ered
ményt csak akkor ér el, ha "a részek
tiszta képéhez" jutott. Vagyis előbb el
gondolja a problémát, és csak azután
hívja elő és csoportosítja azokat a ké
peket, amelyek alkalmasak a probléma
megoldásához. Miképp alkalmazhat6 idő

és eszmélés bergsoni formulája például
a muzsikára?

- Míndig foglalkoztatott a hangzás
nak majdnem tértelen, majdnem
anyagtalan volta. Hiszen a hangzás
anyagi eszközökkel (hangszer, emberi
torok, zörejek, zöngék) jön létre, de,
maga a hang, mínt élmény összes be
nyomásaink közt a leganyagtalanabb.
legtértelenebb, legszellemibb benyomás.
Nincs annál pszichésebb élmény, mint
a zenéhez nélkülözhetetlen emlékezés.
Kétségtelen, hogy maga a hangbenyo
más az, ami érzékszervi adataink kö
zül a legkevésbé hivatkozik anyagra.
Gondoljunk csak szélzúgásra, patak
csörgedezésre, szárnysuhogásra, sót akár
madárhangra is. Milyen könnyű ezeket
keletkezésük okától és alkalmától elvá
lasztani! S vajon a koncerteken nem
lehet-e elfeledni a "tetteseket"? Hogy
ne beszéljünk tagolatlan erdőzúgásról,

ritmikus tengerrnorajlásről? Vajon mi
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akadályoz meg bennünket, hogy akár a
természet, akár a koncert hangjait az
idő történéseiből eredő suttogásnak mí
nősítsük?

A zeneművekben formákba öltözik az
idő, hogy szellemíségét leplezetlenül
adja, mert megérzi a percek rakta for
mákat és a tértelen simításokat. Oda
állhatna az emberiség java zeneszer
zőnek, hogy remekművekké tagolja a
maga hangzó ídőtapasztalatát, s akkor
a zenei formatanokból lehetne a nem
zedékek által örökölt időtörvények ha
gyományainak titkos útjait kiolvasni és
ezekből a szellemalakulás ős-törvényei

ről megemlékezni. Azok a csodálatos
kis és nagy zenei egységek, amelyek
a koricerten hallott zeneszámok idő

művei, oly időépületek (vagy szerve
ződések), melyek az emberi eszmélés
hangversenyein hangzanak el a szel
lemi építkezés anyagi törvényeiben.
Hirdetik az emberi szellem időmintázó

képességét: a szellemi alakítás törvé
nyeinek olyan dokumentumaivá vál
nak, mint a térben épült katedrálisok
és a maguktól nőtt hegyvidékek.

Az időformák tértelenségeinek egy
másutániságok a törvényei. Az időfor

mák egydimenziós volta nélkülözhetet
lenné teszi a zenei benyomások egy
másutánjának időméretett és hangszín
beli különbségeít. Az egyszínű zene 
ernberhang, húrhang. légoszlop-hang,
nyelvsíp-hang, pengetés-hang és ezek
különböző vegyüléké - a zenekarok
ban oly színváltozatosságot képes lét
rehozni, hogy azzal az időformák tisz
ta szellemíségét e formákban változa
tossá teheti. Az emberi eszmélet mín
denfajta időtükrőzésre alkalmas. A
hangzó művészet az eszmélet igazi
időtükre. A tértükör visszaadja a tér
-szembenézést, de a zene az idő-szem

benézest mutatja. Ez az idő-szembené

zés nem a tükrözésl-ellentét szimmetrí
áj ával, hanem az eredetivel egyenlő a
visszaadásban olyformán, mintha a tü
körrel még egy tükrőt állítanánk szem
be és az a tükörkép eredetijének a tü
kör által megfordított képét az eredeti
képre visszafordítaná. Mert a zene az
eszméletet eredetiben, vagyis eredeti
jére visszafordítva tükrözi.

A zene tehát eszmélet-másolás. Az
időformák zenei elfogadásából ki lehet
olvasni az időformák alaptörvénvett.
Nem egyebek, mlnt az egydimenziós
formaalkotás törvényei. Az egy dírnen
zión belül az első formaképző műve

let az egyes zenei egységek, az önálló-
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ságra igényt tartó "motívumok" meg
ismétlése. Ez a szakaszonkint, vagy
egyenletes és nem egyenletes időtávol

ságokban történő megismétlés a sor
.vasv motívum többszörösítéso vagy
egészében, vagy részeiben. Az egydi
menziós folyamatosságot egyedül az is
métlés tagolhat ja : a refrén. Ezenkívül
csak az időértékek kormányzása ta
golhat, mely időadagokat soroknak
vagy strófáknak, illetve fonnáknak
(szonett) nevezhetünk. A strófa lekot
tázható és muzsikálható. A zenemű

időformát utánoz. A ritmikus fogalma
zás maga is időérték és a formatanhoz
tartozik. A zenéből átvehető minden
időforma az időlábtól a motívumlg, a
mondattól a dalformáig, a népdaltól a
szonátaformáig és a kontrapunktosan
szólamozott dallamvezetésekig. Ezek az
időjátékok a szólamok megfelelte,tésé
vel zeneutánzó mozdulatokká tudnak
válni: a sz6lamvezetések téríesítéseí. A
mozdulat így térbe rajzolja az időt,

hozzáadja a hallott időtagoláshoz a lá
tott időtagolást és annak minden dina
mikáját.

DISPUTA IV,

- Ez az átélt eszmélés egészen közelrőt

rajzoíja a Mindenség evolúcióját?

- Igen. Mert ebben az élményben falálko
zom Valakivel, akinek léte határtalanul
több, szédftöbben más, ez a transzcen
densnek nevezett "túlmutató" a végtelen
felé, már nem tudjuk átölelni, de benne
élni tudunk. Mert belőle vagyunk. Ab
ból az érthetetlen örök Akaratból, amely
túl van a mérete]nken.

- Ezzel kezdtük a disputánkat.

- Mondtam, hogy nem tételeket valló ,;val-
lásos" vagyok, hanem Benne élek: akire
ellenállhatatlan vonzással mutat az esz
méletem; aki az öröklét birtokában van.

- Hogyan is foglalnánk őssze most mind
azt, amiről beszélgettünk?

- Egy kicsit bejártuk az eszméíetünket,
Egy kicsit körütnéztunk önmagunkban,
egy kicsit kitágítottuk a j,elent. Szem
benéztünk a múlt és a jövő házasságával
a jelenben, megszölaltattuk a hallgató
múltat és a szótlan jövendőt. Eszrevet
tük, hogy viselkedésünk csak mozdulat,
és megkerestük a néma múltat és jö
vőt. Eszmélésünkben megpillantottuk érint
kezési pontuukat a Lélekkel, az anyagra
idomUló szellemvilággal, ahová mélyesz
méletünk a gyökereit ereszti. Kopogtat
tunk a transzcendens kapuján,

- Mi ez? Ultrafizika ? Vagy inframatéria?
Az élő és eszmé16 anyagot; vajon már



átjárja a szellem? :ts a Lélek nevú
spiritualitás anyagkezelésre alkotja az
evolúciót?

- Az idő szemlélete volt a mesterünk,
Utolértük benne 'az időnkivün istenközel
séget, de ehhez el kellett jutnunk eszmé
lésünk határáig. Am ne feledjük: mínd
ez csak gondolat. Hit. Aztán a Szeretet
majd mindent megmagyaráz.

*
Dienes Valéria író, filozófus 1879-ben

született Szekszárdon. Sokoldalú egyé
níségét legutóbb a televízió mutatta be
portrémüsorában.

A budapesti Erzsébet nőiskolában

tanítónői, a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen filozófia doktori okle
velet nyert a valóságelméletek témá
jából. Pszichológiai és filozófiai esszé
ket írt a Huszadik Század, a Nyugat,
a Gyermekvédelem és más folyóira
tokban. A Filozófiai Irók Tára számá
ra lefordította és bevezető tanulmány
nyal látta el Berkeley angol filozófus
Három párbeszéd Hylas és Philonous
között, valamint Értekezés a látásel
méletről című munkáit. Matematikai
dolgozatait a párizsi és a magyar tu
dományos akadémián nyújtotta be, s
ezeket férje, Dienes PáJI eredményeivel
összefoglalva közölte a Mathematikai
és Physikaí Lapokban (1911) és az
Annales Scientifiques de I'École Nor
male-ban. 1934-ben a magyar filozófiai
nyelv fejlesztése terén elért eredmé
nyeíért Baumgarten-díjjal jutalmazták.

DIENES VALÉRIA

Az 1920-as, 30-as években mozdulat
művészettel (orchesztika) és szemiotiká
val, különböző jelrendszereknek az em
beri mozdulatban történő kifejezésé
vel, a művészi mozgás [el-koreográfíá
jával is foglalkozik. Az orchesztika pe
dagógiai jelentősége a test helyes ki
fejlesztése, melyben egyesül a torna és
a tánc szempontja. a test erősödését

művészi eszközökkel akarja szolgálni.
Mozdulatművészeti költeményei közül a
Nyolc boldogság és az 1930-ban közel
900 szereplővel előadott Szent Imre
misztérium külföldön is osztatlan si
kert aratott.
Kiemelkedőek filozófiai értekezései és

fordításai. Neki köszönhető, hogy Berg
son legfontosabb művei (A nevetés, Idő

és szabadság, Teremtő fejlődés, Tar
tam és egyidejűség, Bevezetés a meta
fizikába, Metafizikai értekezések) ma
gyarul is hozzáférhetőek. A marxista
Sándor Pál filozófus őt tekinti Berg
son "legjobb magyar fordítójának és
interpretátorának", akinek Berqson. lélek
tana címú munkája "úgyszólván az
egyetlen Bergsonhoz méltó írás" az
egész hazai Bergson-Irodalornban, For
dított David Hume, John Locke, Des
cartes és Teilhard de Chardin művei

ből is. Fordításában látott napvilágot
magyarul először Teilhard válogatott
tanulmányainak gyűjteménye Hit az
emberben címmel a Szent István Tár
sulat kiadásában (1968).

HEGYI BÉLA

AZ EMBERTEST BESZÉDE
A tánc az embertest beszéde. Az egész testé, mert az eszméletközlés az

egész testet igénybe veszi és a tánc eszmélet közlő, Nyersanyaga a mozdulat,
melyben részt vesz az embertest minden szerve, minden porcikája.

Ez azonban nem derül ki a látómezőben. A tánc a látásnak szól és a hall
ható időtagoláshoz (zene vagy egyéb) hozzáadja a látható időtagolást, A hal
lott ritmushoz a látott ritmust. Hangszaggatáshoz formaváltozatokat.

Más. szerveknek .is vannak feldarabolhatóságaí, nemcs.aka fülnek és a
szemnek. A tapintás időtagolásai bizonyára a Iegős'bb keletűek. Lehetnek a
szaglás és ízlés benyomásainak is olyan szaggatottságaí, amelyek időtagolásokat

teremtenek és így az eszmélet időjátékaiban elemileg részt vesznek és talán
gyakran azt kormányozzák is, de ezek az eszméletcsere szempontjából azért nem
döntök, mert a közlésük korlátozott. A hőérzés a tapintással együtt hatni ké
pes, de mindezeknek összejátszása csak az embertest beszédének pillanatnyi
módosítója lehet.

Nézem a táncoló embert. Például egy Béjart-férfit. Érzem magamban, hogy
hajlandó vagyok utánozni. Indul is bennem valami visszahangzó mozgásállapot,
mely sajátosan tőle függőben tart engemet. Aztán nézem a közönséget, Arca

339



és magatartása nem független a színpadon történőktől. Megesik, hogy a közön
ség magatartása többet mond, mint a színpad. Főleg a pszichológusnak vagy a
filozófusnak. Mert a visszhangból lehet sokszor jobban megérteni az eredeti
hangot, már azért is, hogy másodszor halljuk.

Van valami evolúciós érték abban a "majmolás"-szerű tünetben. A legfel
jebb négylábú kétkezűvé és kétlábúvá válik és alkalmassá az ember utánzására.
Valójában nem is utánzás, hanem majdnem előzés, mert készen van benne az
emberutánzás, mert már ráfejlődött. Mikor az elmozdulás törvénye kéttámasztékúvá
fejlődik, megszületik a munka az utánzás nyomán. A majom utánzóhajlama
az eszméletcsere mechanizmusának első nyilvánvaló megnyilatkozása. Vannak
parányi előzmények: például mókusok, nyuszík a kezükkel esznek, de össze
tenni semmit sem tudnak. Mégis nem valami szerkesz,tésféle a mogyorónak vagy
a barackmagnak pontosan a legvékonyabb felületén való felreszelése? Vajon
ösztönismeret? Vagy a faj tudása? Vagy utánzás, megísmétlés? Mindenesetre
a majomfokon az· evolúció már látható testformákból alakult cselekvésben vé
gigjátssza a megtanulandó mozdulat kivitelét a négy végtagú főemlősök kétlábú
szervezetében. Első megnyilatkozása a mozdulatmásolásnak, annak a mozdulat
nak, mely a látásmezőbe esik. Innen már csak egy evolúciós lépést kell tenni
a beszédszervek rezonanciás mechanízrnusig,

Ki kell aíakulní a szavak szimbolikájának az emberi konvenciókban; cse
"lekvés-értelmezéssel, nyelvekkel kell' szerveződnie egy beláthatatlan fejlődés

bejáratánál, melynek lépcsőfokai: beszéd, újság, rádió, televízió, és a fejlődés

mai nívóján vagyunk.
A tánc az emberi test beszéde. Tehát nem nyelve. A nyelv valami kész

(persze folyton készülő is a "beszéd" révén), és folyton meglevő valóság, még
is minden pillanatban valami szótár, valami vonatkozástár, nyelvtaniság és el
hangzás-svabálvok tára; a beszéd pedig a folvtonos alakulás művészete. Lényege
nem a szabály, hanem a pillanatba bújtatott szakadatlan növés és megújulás.
A nyelv lényege a rögzítés, a megmaradás, a kitartott forma; a beszéd lé
nyege a transzformáció, az újulás, a pillanatszülte valóság, mely el is tűnik,

míhelyt megszületett. A nyelv adott forma,' a beszéd folyó történés. A nyelv
gondolattermék, a beszéd időtermék. A nyelv van, a beszéd alakul. A nyelv
rendszertani valóság, a beszéd történhetőségi létforma. A nyelv szabályokba
foglalható, a beszéd ötlethalmaz.

Az emberi testnek tehát nincs "nyelve", de az emberi test tud beszélni,'
mert táncolni tud, és a tánc az emberi test beszéde.

Ebben az értelemben a "tánc" fogalma az ember vise1kedésformáinak mű

vészetévé tágul, a mindennapi emberélettől annak legmagasabb rendű feldol
gozásáíg,

Minden tánc nyersanyaga a mozdulat. Ezt azonban mindenestül kell érteni
Azzal az egész valóságtartománnyal együtt, amely az emberi eszmélet tevé
kenvségével velejár. A mozdulat az eszméletnek legkímerítőbb fizikai terméke.
Hordozza mindazt, ami kitermelte és mindazt, ami belőle származik, tehát
múltját és jövendójét.

A mozdulat az eszmélet viselkedésformáinak legteljesebb időszintézise. Ez
azt jelenti, hogy a tánc, a mozdulatok művészetének teljessé vált úgynevezett
"modern" értelmében a legteljesebb és a legkonkrétabb művészet, arra termett,
hogy maga köré gyűjtsön kiegészítőül minden részleíművészetet, és telftettségre
van hivatva.

A mozdulatok művészete a maga mély embersége köré idézi művészettársait,

hogy így szükségszerűen megteremtse azt a szintetikus művészetet, amelynek
társaságából bármelyik egyedül maradó sóhajt a többi után, hacsak valami
avatott művészi ötlet nem döbbenti meg a közönséget éppen a hiányból eredó
művészí fogással (szótlan látvány, vagy láthatatlan hang, vagy mind a kettő).

Hogyan alakul át a majmok mozdulatutánzása, ami készen van bennük, be
szédrezonanciává?

Ez a beszéd kialakulásának történetéhez tartozik. A nyelvalakulás magát a
mozdulatelemet viszi át. Aszókiejtés mozdulatelemeit. Ha a gesztus áttevődött,

míért ne tevődne át a beszéd-mozdulat? A hallószerven átvett fonetikai mozdu
lat nem különböztk a látószerven átvett mozdulattól. Ugyanaz a rezonanciatör
vény viszi át a hallott beszédet, mínt a látott mozdulatot. Minden eszméletcse
rének áttevő tengelyéri megismétlődik a szerveken átvett mozdulat, akár be-
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széd, akár valami érzelmi .állapot. Ez az élő szervezet szimpátiájaa másik élő

szarvezet iránt. Bs hasonlót akar elkövetni az abban meglátott változáshoz. Ez
a mozdulatrezonancía, és ez mínden eszméleti közlekedés alapja, mert van az
élőlények között valami állandó közeltelepátia, mely közös erőtérben tartja őket.

Erre a szükségszerűségre fel kell fedeznünk az Idő saját tevékenységét,
Meg kell alkotni azt az alapfogalmat, mely a táncszerűséget maradék nél

kül jellemzi. Fel kell tenni a kérdést: a három tényezójű fizikai mozdulat mely
viszonyláta teszi "tánccá" az eszméletcserét?

A tér-idő-erő-viszony mely találkozásai okozzák azt, hogy az embertest moz
dulátai ennek az eszméletcserének a szolgálatába állnak? Mivel válik az em
bertest eszméletről eszméletre lépő közlekedéseszközzé?

El kell választanunk a puszta ídőtagolást annak súlypontjától (erő) a kö
vetkezőképpen: 1. Ritmus = időtagolás (ídömíntázás a származtató töltés nél
kül), 2. Hangsúly = az az erőforrás, "töltés", amelyből a tagolás él, 3. Térvál
tozás, melyet a töltés kimerülése okoz.

A termelt mozdulat táncszerűsége vagy társastánc (szórakozás), vagy mű

vészí tánc (alkotás).
A társastáncot az időláb ismétlődése jellemzi. Ennek nincs más közléssze

repe, mínt a társaságbeli együttélés szórakoztató lefolyása, keret az érintkezés
síkján, lényegében idomult ritmusközlés,az illető táncforma ismétlődő ritmu
sában. Állandóan megismétlődő rítmusba öltözött és folytonosan újra megje
lenő időlábakat használó sajátos lépésformákból áll, mozdulatformák elég unal
mas ismétlődése, melyben a mozdulatközösség csak ürügy a testek érintkezésében.

A művészi tánc egész más jellegű. Annak mondanivalója van: közlés. Va
laki megalkotta, hogy mozdulataiban eszméletcserét valósítson meg. A müvészí
tánc mozdulatokba öntött kommunikáció. Színpad kell neki és közönség, ITÚnt
a zeneműnek hangversenyterem vagy templomkórus. Annak ritmusa nem idő

lábismétlés (legfeljebb mérete lehet), hanem időszerkesztmény. Annak mozdu
lat diktálta dinamikája van. Két irányban virágzik ki benne a csupasz ídőta

golás: az erő és a tér felé. Belső összetartozásban. Ez az összefüggés az idő

tagolásból mondatokat és nagyobb időformákat alakít, melyeknek az erő és a tér a
tettesei. Az időformák a töltésekből adagoltan a tervezett térszándékokból me
rítenek, és ez a hármas együttes ídőtagolás, erő és tér beáll a mondanivaló szol
gálatába, Azért a művészí tánc rnindíg közlés, eszméletcsere még akkor is, ha
nem jelent semmi pszíchológíaít, akkor iSI, ha puszta térjáték, mert akkor az
a jelentése, hogy nem "jelent" mást, ITÚnt térjátékot.

Mi is ez a "játék"?
Meg kell keresnünk ennek a három fizikai mozgástényezőnek, a mozdulat

jelentéssé válásának törvényeit.
A mozdulat a tér nyelvén mondia el a magáét, az erő termelte időtagolás

segítségével. Ehhez időformákat teremt magának, melyeket a zenével társulva
a zenétől is kölcsönvesz, de saját mozdulatfunkciójából is képes a töltésszerűen

mozdulatba öntött erőforrások segítségével formaképzésekre, a "látott ritmus" se
gítségével. Igy válik a mozdulat táncalkotóvá. időformák kiképzőjévé akkor is,
ha a zene vagy más hangzó forrás híján magára marad. Ezzel vonzza maga kö
ré a többi művészeteket is: díszletben. öltözetben, beszédben, énekben, zenélés
ben, és válik művészet-színtézissé éppen azzal a képességével. hogy egyedül ís
tud maradni. A "tánccá" krístályosodott mozdulatművészet mínden művészet

nyelvén beszél, hiszen talán mínden művészetnek őse.

A táncnak ez a szintetikus vonzóereje egyszersmind függetlensége is. Mert
minden kifejezőeszközt birtokol, ha az emberhez szervesen tartozó "emberhan
got" is hozzáadjukkiegészítésül. Úgy gondoljuk, hogy a legkorábbi művészi

eszméletcserének ősei dalos mozdulatok lehettek, az ősember barlangrajzainak
díszletei között a pengetett és fuvolázott időtagolások társaságában.

Úgy tűnik nekem, hogy a társastánc és a művészí tánc szorosan vett moz
dulatszempontból alig különbözík. A társastánc. bármilyen zenéje legyen is, foly
ton csak időlábakat ismétel. Időformája nem alkotás, csak ismétlődés. Ezt az
ütemszerű egyformaságot a testtartások elég változatos vonalképe és a táncolők

tánckisérő mimikája kísérheti.· De mindez improvizált, pillanatnyi, az időbeli

ütemmakacsság felékesítésére és variálására. A társastánc voltaképpen az időláb

ismétlődésének improvizált plasztíko-mírnikaí felékesítése, rögtönzött mozdulatok-
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kal. A táncospár elfogad egy időlábat (ütemet, ha az időláb ütemelőzővel kez
dődik) és abba beletornássza pillanatnyi ötleteí szerint valamelyiknek - rendesen
a férjelemnek - vezetésével a maga választotta kommunikációs elemeket, me
lyek rendesen a választott formákkal beszélnek és oda-vissza közléseket Iétesí
tenek. Ezek' rendesen szexustémák, de jöhetnek más jelentésbirodalmakból is.
Például gyermektáncok játékötletekból, jóformán meg sem komponáltak (ahol 
már lehetséges valami átmenet kicsit a komponált táncra is, például a játék
táncok). Példákat vehetünk a grínzíngí gyermekcsoportból. Mindenesetre a sze
xus és a játék az a két terület, ahol átmenet a társastánc a komponáltba. Még
van egy lehetőség, ahol a primitív mozdulatismétlődés időlábakban komponá
lássá válhat, mint a mohamedán hódolattáncok Allah előtt, és ez feltalálható
az egyéniségüket szóról szóra folyton megismétlő ősi prioritás táncokban. me
lyek aztán komponáltakká fejlődnek, mint a mozdulatok, a templom színterére
vivő és Eukarisztia-táncokká nemesedő vallás-táncokban. A vallások megtisztel
hetik a rnozdulatot azzal, hogy ímádsággá emelik azokból az elemekből, ame..
lyek megvannak már a templomban (meghajolások, letérdelések, leborulások,
egészen az arcra borulásíg és a karok kitárásáig) ; a szentrnísének mozdulataí
ból, melyek a békemozdulattól az Úrfelmutatásig érvényesek. Ezeknek a rnoz
dulatoknak mély eszméleti átélése sokat segítene az emberiség eszméleti meg
valósításaiban. Három teremtő valóság van itt: 1. a szexus emberteremtő szerit
sége, 2. a játék gyermekfejlesztő szentsége, 3. az ember eszméleti szentsége.

Ez a három teremtő valóság az újnak megjelenése, a múltnak megmaradása
és a jövőnek eljövetele az evőlogikát megtestesítő időszintézisben.

Mínden emberi közlés mozdulatátvítel. Az A-eszmélet csak úgy tudja át
tenni pszichológiai tartaimát a B-eszméletbe (az Adó-eszmélet aBefogadóba),
ha idegjátékának mozdulatelemeit B-eszmélet magáévá teszi, azaz "megismét
li". Persze világos, hogy ennek az ismétlésbeli hűségnek sok híja van. Mind
az A-, mind a B-eszmélet saját külön múlt jának szüntelenül jövő megmaradá
sát hordozza, az ebből teremtődő jövendővárás lehetőségeível együtt, de ez a
háttér és ez az előtér nem akadályozza a mozdulatrezonancia fő ütemeit a meg
valósulásban. Az A-táncos eszmélete mozdulatkincset továbbít B-eszméletnek,
mely centrálisan (sokszor részben periferikusan is) a saját eszméleti szövetén
(múlt és, jövő sűrítésén) belül válaszol és a visszhang természetével felel mínt
"közönség" táncosa. mozdulatanyagára,

Az érzékszervek elfogadó mechanlzmusa ebben a válaszban rejtőzik. A moz
dulat-válasz feltétele az eszmélet-válasznak, mely már nem fiziológiai, hanem
szellemi jelenség, tudatélmény. A mozdulatrezonancía a tudat jelenséggel egyesül
és mint egységes élmény lépi át az eszmélet küszöbét, Ezzel B-eszmélet meg
érti A-eszméle!t: közlését. Ez a tánc szemíózísának lefolyása a mozdulat szemíó
zísán át.

Világos, hogy a mozdulatrezonancia a jelenségnek pusztán fiziológiai törté
netét mondja el, de nem értelmezi annak eszméleti tartalmát. Az eszméleti
jelenség értelmezéséhez nélkülözhetetlen feltételeznünk egy időközeget (nevezhet
jük közeltelepátiának), melynek elgondolása nélkül nem értjük a jelenségnek
valóban átélt lélektani tartalmát. A gondolat-tér az időben éppolyan valóság az
eszmélet számára, mint a mozdulat-tér a fiziológiai jelenségnek. De a gondolat
tér tisztán időbeliség, mely múltjának és jövőjének szintézlsével a Jelennel ép
pen úgy tartalmazza eszméléseinket, mint a tér anyag-darabjainkab, Ebben az
Időtérben vagy Téridőben eszméletünk ugyanoly szabadon mozog, mint az anya
gos térben a tárgyak és-- a dolgok. Ez az a szellemi valóság, amelyre Bergson
egyik előadásári azt felelte, hogy ott vannak a megmaradó emlékek, mikor nem
"emlékezünk" - a "szellemben". A szellem ugyanolyan tartó, mínt az anyag;
az Idő ugyanolyan rangú valóság, mint a Tér. Gondolkodásunk számára egy
formán tartalmazónak gondolhatók, csak egymással ellenkező természetűnek. Az
a különbség, hogya tér tárgyakat, az idő pedig' funkciókat, folyamatokat tar
talmaz. A dolgok és folyamatok hasonló kezeléséf emberi elménk ismeretel
méletei kívánják.

Ismeretelméletével minden filozófia leleplezi önmagát.

A közönség saját múltjába és saját jövőjébe foglalja rezonanciáját és ezzel
megújítja éSI újrateremti az üzenetet. Ez a visszhang alkotó ereje: a rezonancia
a közönség alkotóképessége. Azért van megértő és nem értő közőriség. Azért
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van a színpadon "siker" és "bukás". Az a közönség, mely a művet nem terem
ti újra, megbuktatja.

A tánc szemiózis, Ez a legteljesebb szemiózís, mert az egész emberi való
ságot felhasználja. Az egész ember táncol. Minden más művészet csak egy em
berrészletet állít munkába, a tánc a teljes embert miridenestűl dolgoz tatja. Akár
kartán c, akár lábtánc, akár hastánc, vagy akár spicetánc legyen is, míndíg
dolgozik benne a maradék nélkül való, kihagyás nélkül tevékeny totális lény.
Az nem tánc, amiben nem az egész ember táncol. Minden táncban az egyéni
eszmélet táncol, akármilyen szándéka is, van vele. Minden táncban ember szól
az emberhez, eszmélet az eszmélethez. Mindenképpen eszméletcserélés van itt,
még akkor is, ha nem ugyanazt az anyagót adja át, amit átvesz. Az eszmélet
csere lényegében azt jelenti, hogy' egyeszméletátvétel van, behatolás a másikba.
A közlés maga nem a tartalom kicserélődése, hanem átvétel, összekapcsolódás,
közlekedés, Nem lehet másképp érteni ezt a közlekedést, mint úgy, hogy olyan
átlépés, mely a két eszméletet lehetőleg azonos tartalmúvá teszi. De ennek az
azonosságnak sok híja van. Ez nem leképezés, mint volna valami másolat, ez
él. közeltelepátián át való közlekedés. A közönség eszméléte a táncos eszméle
tének nem másolatát, hanem hatását adja. Ennek a hatásnak íntenciója az, hogy
befogadjon másolás nélkül. A közönség újrateremti a mozdulatrnűvet.

Belevegyiti a saját eszméletének teremtő erejét, Lényegében beleépíti saját
időszintézisét. Ez a két ídöszíntézts, az alkotóé és abefogadóé egyesülten adja
a tánc művészí hatását. A közeltelepátia funkcionáló ereje a nézőtér erőterébe

merült eszméletek közös játéka. Gondolatvonalak futnak át a téren, időbeli ta
lálkozások az eszméletek átéléseiben. Ezeket nem meríti ki a mozdulatrezonancia
képessége. Ez annak az eszméletközösségnek a feltétele, mely a nézőtéren meg
valósul a tánc időtartamában. Addig tart, míg a tánc le nem jár. Ez a tánc
közeltelepátiájának Időtere vagy Térideje.

A közeltelepátia természetesen nem materialista, hanem tisztán eszméletnyelven
beszélő gondolat. Úgy várja a gondolatot, mint Bergson filozófiájában a múlt
megmaradása várja a következő emlékezetfunkelót. Hatásra készen, szellemi lét
Iehetőségben. Mióta csak filozófia van, azóta míndíg él a szellemi lét valósága.
Lehet gondolatformáknak nevezni a teozófusokkal, lehet ideáknak hívni Plátó
val, vagy közeltelepátiának a mí gondolatunkkal. amely nélkül a mozdulatrezo
nancia sem teljes, hanem csak a valóság fele. Legfeljebb fél arca. Arra a va
lóságra gondolok, amellyel - láttuk - Bergson válaszol a múlt megmaradásá
nak hol-kérdésére. - Hol marad meg? - ,,3 szellemben", Ez annyit jelent,
hogy a te egyéni szellemi valóságodban. Vagy: A Szellemi Valóságban. Vagy
abban a Hyperfízíkában, amelyrő} Teilhard beszél, vagy abban az infraspiritua
lizrnusban. Akár matéria nyúl a szellem felé, akár szellem az anyag felé a ket
tősben egyformán a Szellem az úr, az irányító, teremtő valóság, - és talán
nincsenek is ketten.

PAPI SORS '77
Írta SÍKT GÉZA

A kerengőről épp az udvarra látni. Kicsit lejtős. Ha valamelyik ministráns
nagyot talál rúgni, a labda lassan tovább gurul a virágok közé. A harsogó csa
pat ilyenkor riadtan elhallgat egy pillanatra.. A sekrestvés kinéz a félig föld
alá süllyesztett helyiségből. rájuk mordul, majd szellőzteti, hajtogatja tovább
a miseruhákat. Az egyik gyerek megunja végül a mozdulatlanságot, és óvatosan
bemászik az ágyások közé. Nemsokára ismét magasra csap a hangulat, zen
genek a diadalittas, kiáltások, és a jövő Albertjei tovább rúgják góljaíkat; pusz
títják a rózsákat.

- Öket nézem legszívesebben - mondja L. atya, aki elém jött a lépcső
feljáróig -. Az utcára nem megyek ki. Félek a tömegtől. Idehúzok egy széket
és nézem a gyerekeket. Közben beszívom a napi levegőadagomat;

L. atyát gyerekkorom óta ismerem. Én is minístráltam neki, évekig; Ak
koriban úgy tanultunk ministrální, hogy előbb bevágtuk a latin szöveget, és
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meglehetősen somogyi dialektusban válaszolgattunk, ahol pedig nem jutott
eszünkbe semmi, ott mormogtunk valamit. L. atya ilyenkor elnézűen mosolygott,
és jól tagoltan elmondta ő maga a választ, amit nekünk kellett volna monda
nunk. Az évek során teljeslen megőszült. Arca azonban most is kicsattanóan
fiatalos. Teológiát tanított, filozófiát is, aztán az a hír járta, hogy plébánossa
nevezik ki a kis hegyi templomban. De akkor már nem szívesen mozdult ki a
rendházból. Félt.

- Kávét?
Lassan, aprólékos mozdulatokkal tömi meg a kávéfőzőt, Közben a szobá

ban nézelődöm. fl.. fogasori a malaclopó meg egy fehér ing. A könyvek lefoly
nak a polcról, Helyet követelnek maguknak a földön, íróasztalon. Agya mellett
kis asztal. Azon egyetlen könyv szerénykedik: Gabriel Marcel: Sein und Haben.
1935-ben jelent meg.

- A francia eredeti is megvan. de ezt jobban értem.
Közben kifolyik a kávé. A szobácska egyszeriben barátságossá válik. Ka

vargatjuk a gőzölgő, fekete levet, nézegetjük egymást.
- Az a legérdekesebb - L. atya tűnődve forgatja a könyvet -, hogy ő

rájött valamire. Valami olyanra,amit a filozófia nem mindíg hajlandó elismerni.
Kortyint a kávéból, cigarettát tol elém.
- Istent, az embert és a világot nem lehet elválasztani egymástól. Egy

szerre kell kérdezni rájuk, hogy egységben lássuk mindazt, amit mí világnak
nevezünk. És ami még érdekesebb: a filozófiai gondolkodás csak érintheti a
nagy titkokat, de sosem oldhatja meg egészen. És - cinkosan kacsint - itt kez
dődik a hit.

- Felhasználja olvasmányait a prédikációkban ?
Tűnődve mosolyog,
- Három misét mondok vasárnaponként. Egyet délelőtt. Azon sok a fiatal.

Oket nagyon foglalkoztatják a filozófiai problémák. Látom a szemükön. A déli
míse közönsége nem szereti a prédikáelót. Míndig az órájukat nézik és Iészke
lődnek. Nekik érdekeset kell mondani. Időszerút. Ezért nézem a televíziót. Az

, ebédlőnkben van a készülék. Ott üldögélek esténként, és tűnődöm, vajon nézik-e
ezt azok, akikkel majd vasárnap délben talátkozom. Este inkább az idősebbek

jönnek. Nekik igyekszem "elmesélni" mindazt, amit délelőtt komolyan mond
tam. No, és persze a szentek életéről beszélek. Legszívesebben Szent Ferencről.

Ismered a gubbiói farkasról szóló történetet. Ferenc egyezséget kötött a far
kassal, hogy etetni fogják, s akkor nem bántja a falusiak állatait. Sajnos, ma
napság egyre rítkábban kötünk ilyen kollektív hasznú megegyezéseket. Csak az
a fontos, hogy a mí állatainknak ne essék bántódása. A szomszédom jószága
már nem érdekel.

Az íróasztal egyik sarkában könyvbölcső. a másikon összehalmozott, negyedrét
vágott cédulák halmaza.

- Ezekre írom a Iétogatóímat, Kis életrajzok. A múltkor egy lakótelepi fiatal
barátom volt itt. Panaszkodott, hogy nagyon magányos. "Miért nem keresel ba
rátokat?" - kérdeztem. "A munkahelyernen dolgozom - válaszolta -, nem
érek rá barátkozni. Otthon? Otthon meg a szomszédaímat sem ismerem. Mín
dent tudok róluk, mert a leghalkabb szavaik is áthallatszanak a falon. De
szólní még nem szóltunk egymáshoz." Bizony ezt is észre kell vennie a pap
nak. Elmagányosodunk és nemcsak az öregek lesznek egyedül, hanem a fiata
labbak is.

Cseng a telefon. Felveszi a kagylót, felcsillan a szeme. Ez az egyik köte
lék, mely a külvtlághoz fűzi.

- Tudsz várni egy kicsit? Valaki szeretne gyónni.
Nyakába keríti a' malaclopót, kiviharzik az ajtón. Magamra maradok. Kint

megint a virágok közé hullhatott a labda, mert nagy csönd támad. A szoba
másik oldalán megremegnek az ablakok. Villamos húz el a ház előtt. 

Járkálok. Az ablak alatt kis asztalon zöld növények. Köztük fénykép. Idő-

sebb asszony mosolyog rám. L. atya édesanyja vigyáz a fiára.
- Még egy kávét? Vagy iszol valamit?
Megint szemben ülünk egymással. Egészen eltűnik a fotelban. Lesüllyed a

rugók közé,
- Egész nap jönnek. Gyónók. Meg olyanok is, akik csak emberi szóra vá

gyakoznak. Múlt pénteken lehívtak. Beültem a gyóntatószékbe, várorn, hogy
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mondja a bűneit. Csak hallgat. "Segítsek?" - kérdem. "Nem, csak tessék be
szélni!"

Belekortyolunk a borba. L. atya madárlátta sós süteményeket tol elém.
- Te se kérdezel semmit. Csak hallgatsz.
Kikaparom .a jegyzetfüzetemet. Benne a kérdések, melyeket előre megfo-

galmaztam.
- Mondd az elsőt!

- A napirendjéről akartam kérdezni.
- Ott van a falon. Másold le, ha kedved tartja!
Eszerint L. atya reggel ötkor kel. Hétköznaponként legalábbis, Ö mondja az

első mísét hajnali hatkor. Hétkor reggeli. Fél nyolctól tízig gyóntatás. De gyón
tat délután is. Öttől háromnegyed hétig. Este hétkor megint ó mondja a misét.
Délután háromtól ötig egy nagy fekete K. betű szeli át a napirendet.

- Készülés. Azt jelenti. A vasárnapi beszédekre. Soka1lod a napi két órát?
Ebben benne van az is, amit ilyenkor olvasok. Mert annak is míndíg van
haszna. Majd legközelebb. Vagy azután. Vagy csak évek múltán, De egyszer
minden sor megtérül. Akár úgy, hogy észrevétlenül beépül az emberbe, s hir
telen, egy adott szituációban felbukkan. Megmozdul a tudatalatti, és felszínre
búknak elfeledettnek hitt sorsok, történések.

- Nem, nem vagyok freudista. Észrevettem, hogy ezt akarod megkérdezni.
Nem hiszek abban, hogy az ember legfontosabb gondolati rétege a tudatalattijá
ban van elrejtve. Nem hiszek az öröklődő mítoszokban, De azt hiszem, hogy
amit olvasunk, amit látunk, az míndenestől a míénk. A személyíségünk elvá
laszthatatlan része. A múltkor prédikáció közben, ahogy beszéltem, incselkedni
kezdett velem egy mondat. Felbukkant bennem, és egyre élesebben vetődött
tudatom falára. A Jelenésekről beszéltem, de folyvást erre az egy mondatra
kellett gondolnom : ,Elhatároztam, hogy útrakelek és szétvetem magam körül
ezt a szőrnyű korallbörtönt.' Végül nem volt mit tennem, egyik nagy gondol
kodó azt írja - mondtam, éSI végre kiböktem a mondatot -, induljunk hát el
mí is, vessük szét korallbörtönünket, és lépjünk ki a világba, hagyjuk, hogy
átjárjon az élet árama. A mise után azzal jött be egy ismerősöm, itt dolgozik
az ügyvédi munkaközösségben.: 'Atya, ma nagyszerűen prédikált. És az az idé
zet. " Az volt a Iegrernekebb.'

A polchoz siet. Kapkodva túrni kezd a könyvhalmazban. majd diadalmasan
kiemeli az egyiket.

- Tessék! Ez az! Claudel Ma Conversionja! És ő még azt is hozzáteszi. ..
várjunk csak, megpróbálom pontosan fordítani... "Az Oceán után való ki
mondhatatlan vágy volt ez!" Az Óceán, Ugye mílyen szemléletes kép? Az em
ber ki van szolgáltatva az elemeknek, csak hánykódik, utat keres, és mégis
rnindig visszatér az Óceánra. Mínt az öreg halász a tengerre. Hemingway
öreg halásza. Egyik legkedvesebb könyvem. Háromszor-négyszer is elolvastam,
de míndíg újra kezdem. Az a szokásom, hogy amiről úgy érzem," nagy mű, azt
többször is! elolvasom. így vált személyes ismerősömmé Pierre Bezuhov. így
rendít meg évről évre Raszkolnyikov. És tengerre szállok évenként az öreg
halásszal. De vannak új felfedezések is. Mindig vannak.

- Hogy jut könyvekhez?
- Rendtársaim, akik kijárnak, megveszik a Könyvvilágot. Megjelölöm ben-

ne, ami érdekel, és ők elhozzák.
- Mióta nem ment ki a rendházból ?
Elkomorodik. Mintha rács rnögött állna. Olyan börtönben, melyet maga

emelt a saját útjába.
- Nyolc-tíz éve.
- És a temetések?
.- Nem temetek. Elvégzik helyettem a többiek. Én meg mísézek és gyón

tatok helyettük. Nem tudok kimenni. Vagy öt éve egyszer kísérletet tettem.
Két-három lépés után úgy elszédültem. hogy a falba kellett kapaszkodnom.
Azóta meg se próbálom. Nézem a kertet, meg a gyerekeket. És: olvasok. A
könyvek idevarázsolják a világot. Az úíságok híradásai alapján meg elkép
zelem, mílyen is a mi folyton változó környezetünk.

- Nem hiányzik az utca? A nyüzsgés?

345



- Nem. Hiszen a pap így is találkozik az emberekkel. Sorsok százai tá
rulnak ki előttünk, SI nekünk ugyanúgy rendet kell tennünk az emberi éle
tekben, mínt az orvosoknak.

- Nem irigyli azokat, akik napról napra kijárnak?
Gondterhelten forgatja a poharát.
- Nézd, ezt nagyon nehezen értheted meg. Ember vagyok és pap. Az em

bernek fáj a szíve, mikor arra gondol, hogy a többiek most élvezik a nap
fényt, járkálnak az utcán-. A pap itt is megtalálja a hivatását. A négy fal kö
zött is el tudja vezetni azokat, akik "kinti" kétségeikkel és kérdéseikkel jön
nek hozzá.

- Mik a leggyakoribb problémák, melyekkel lelkipásztori gyakorlatában ta
lálkozik?

- A zsinat óta észrevehetően megváltozott az, amit hívésnek. hitnek ne
veznék. Az embereknek ma ez a legfontosabb. A hit. Az, hogyan hihetnek;

- Több a kétkedő?

- Éppen nem! Régebben, amikor hajlottunk arra, hogya teológiát úgy
értelmezzük. mint az ésszel fölérhető igazságok rendszeres dokumentálőját,

sokszor mí magunk zavartunk meg egyszerű embereket, akik bizonyos dolgokat
nem értek fel ésszel, és így azt hitték, rosszul hisznek. A zsinat óta egyre
fontosabb megértenünk és megértetnünk. mílyen nagy szerepe van a hitben
a személyes döntésnek Hinni annyit jelent, mírrt átélni valamit. Beckett
Godot-ja míndíg vár. Talán Istent. Nem elég várni! Nem elég abban remény
kedni, hogy a szellem nagykorúsága hozza a megoldást! Istennek elébe kell menní.

Felpattan a helyéről. Körözní kezd a szobában. Hat lépés az ajtóig, hat
vissza.

- Kétkedés? Azt hiszed, csak a modern ember privilégiuma, hogy kétel
kedik és lázadozik? Ismered Jób könyvét?

Megint ás a könyvek között. Az új Bibliát emeli le a polcról, majd né
hány régebbi kiadást. Szakadozott, sokat forgatott példányok. Egyikből térkép
hullik a földre. Idegesen berúgja az íróasztal alá. Ugrom, hogy felvegyem, de ö
nem sokat törődik az elhullajtott papírral. Felüti az egyik példányt és már
olvassa is. Félszemmel látom, hogy piros ceruzával jelet tett a lap szélére:

- A kilencedik fejezetből idézem :

Ha kiáltásomra feleletet adna,
akkor sem hihetném, hágy hallgat szavamra.
gJyetlen hajszálért a földbe tapos,
sebeimet ok nélkül szaporítja.

Nem hagyja, hogy egy kissé lélegzethez jussak
inkább keservekkel etet jólakásig.

Behajtja a könyvet, és visszaül a fotelbe. Izgatottan gesztikulál:
- Az, aki ezt írta, teljesen átélte a modern ember sokat emlegetett vál

ságát. Perbe száll az Istennel, csapásainak okát kérdezi, hiszen ártatlannak
érzi magát. Az ilyen kérdésekre és kétségekre régen tekintélyi érvekkel vá
laszoltunk. Ma már tudjuk, ennek nincs értelme. Ha a tüzet szétverjük, az
okát nem szüntettük meg. Az emberekkel meg kell vitatni személyes prob
lémáikat, és valahogy arra kell rávezetni őket, hogy az ő személyes létük,
míndaz, amit tesznek, beleilleszkedik egy nagy egészbe, amelynek végső célja az,
hogy elérjük az üdvösséget. Nagyon szellemesen és ötletesen írja Nyíri Tamás,
hogy míndnyájunknak kézbesitették a mennyeí lakomára szóló meghívót, de
rajtunk múlík, ott leszünk-e. Nos, a lelkipásztornak manapság úgy kell olvasnia
és olvastatnia ezt a meghívót, hogy aki kapta, megértse, és ki tudja válasz
tani magának azt a ruhát, amely a legünnepíbb.

Megint felugrik, az íróasztalához siet. Leül, szinte beleveti magát a karos
székbe.

- Milyen gyakran halljuk manapság, hogy a kereszténységnek legnagyobb
gyengéje: azt tanítja, hogy el kell viselnünk a rosszat, s majd kárpótlásul el
nyerjük az égi jutalmat! Nem vitatom: volt, amikor ilyen sematikusan ér
telmeztük az üzenetet. De ma egészen másként ,látjuk a dolgokat, a világot és a
világgal való kapcsolatunkat. Abban élünk, tehát vállalnunk kell realitásalt. Ha
úgy látod, hogy az életben valami nincs rendjén, nem nyögni, sóhajtozní kell,
hanem tenni. Cselekedni! Keresni a kiutat! Ez a felnőtt keresztény magatartás!
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Kopogtatnak. A rendház portása dugja be a napi postát. Valóságos levél
halmaz. L. atya túrni kezd a levelek· között.

- Egy-egy levélben rejtőzhet tragédia, de hozhat nagy-nagy boldogságról
szóló híradást is. Tessék! Ez a fiú azt írja, hogy lánya született, és szeretné,
ha én keresztelném. Ez meghívó. Még míndíg küldik, pedig évek óta nem
megyek sehová. Ez pedig - nyolc sűrűn teleírt lapot lobogtat -, ez pedig
minden héten ír. l!:s én minden héten válaszolok. Válságba jutott. Nem ta
lálja Isent, Én írok, írok és írok. Hátha valamelyik szavam megint vissza
hozza neki, amit keres. De az is lehet, hogy nem. Én míndenesetre válaszolok.
Ez a kötelességem. Mí nem dobhatunk a szemétkesárba egyetlen levelet sem.
Minden szót meg ken hallani. Sokszor épp a csendesek kiál tanak a leghango
sabban.

Belemerül a levelekbe, képeslapokba. könyvekbe. Mintha megfeledkezne
arról, hogy ott vagyok. A könyvespolcot nézem me~nt. Teilhard de Chardin
mellett Heidegger. Tolsztojok piros kötésben. Ez még a régi sorozat. LE!b."-'1!
polcnyi kék vászonba kötött Tóth Tihamér.

- Felülre tettem. Ahová nem érek föl.
- És leveszi még?
- Miért tagadjam? Leveszem.
- Gyakran?
- Nem. De ezek a könyvek is mondanak valamit a történelemből. Volt

egy korszak, amikor egy rétegnek az volt az ideálja, hogy "a jellemes if júhoz"
legyen hasonló. Ezt a korszakot ebből a sorozatból lehet megismerni, és nem
a róla szóló elemzésekből. Aztán jött egy korszak, amikor sokan útra keltek,
rnínt Kerouac hősei. Ez a másik véglet. Ezt is ismerni kell, hogy kialakítsuk
magunkban az egészséges, középút tudatát. A végletek sohasem egészségesek,
de végletek nélkül nincs haladás. Valamin mindíg túl kell lépnünk.

Egy polccal lejjebb Sík Sándor Összes versei. Mécs László Aranygyapjú című

kötete.
- Verseket is olvas?
- Ritkán. De a prédikációkban remekül használhatók. Legalábbis az

igazán nagy versek. Én minden karácsonykor elmondok legalább egy szakaszt
a Betlehemi. királyokból. Sík Sándornak a konferenciabeszédeit forgatom ál
landóan. Mícsoda élmény volt! Ha beszélhetne még, talán én is erőt vennék
magamon, hogy elzarándokoljak meghallgatni. Bizony kiadhatnának belőle egy
teljes kötetnyit. Ma úgyis nagy a divatja ennek a kifejezésnek: "zsinati szel
lem". Sík Sándor míndíg azt bizonyítja nekem, hogy ez a zsinati szellemiség
már régóta készülődött az egyházban. Csak egy olyan, formába öntő, kegye
lemre hagyatkozó egyéniség kellett, mint János pápa volt, hogy a maga teljes
mívoltában jelentkezzék.

Tovább nézegetjük a polcot.
- Ez talán a legkedvesebb könyvem. Vagy ha nem is a legkedvesebb, de

biztos, hogy benne lenne a lakatlan szlgetre vitt könyvcsomagomban.
Kis füzet: Loew atya beszélget~sei.
- Hadd olvassam el az egyik legelgondolkodtatóbb részletet. Címe: A hit

kalandja. Valahogy az én életemre illik. Hallgasd csak meg a végét. Vedd ön
vallomásnak: "A kutató munka lázát nagy csend és nyugalom váltja föl. A
bonyolult felépítmények eltűnnek. Igaz, a rutinmunka, a megszokás, homok
rétegképződéssei vagy partomlással is fenyegethet. De a mélyben ott van, él,
kereng, pezseg a hit, és mindenbe életet önt. A hitetlen nem tud erről semmit,
kívülről nem láthat semmit, és mint a sivatagi turista, könnyelműen kockáz
tatja meg: Hát csak ez a hit? Az új hivő kötelessége megmutatni, hogy ez a
hit valóban fűtl és megváltoztatja egész életét."

Hallgatunk Az életalakító hitre gondolunk mindketten.
- Kívánesi vagy még valamire?
Jegyzetfüzetem után nyúlok. De mégsem lapozok tovább. Nézem L. atyát,

kezében az önvallomást rejtegető könyvecskével. Szerétném megkérdezni, bol
dog-e. De a kérdés triviális. Hogy is szabadna ilyesmi után érdeklődni attól,
aki nap nap után forgatja a Szentírást, és értelmezheti az üzenetet?

Lassan felemelkedik, s egy fekete bőrbe kötött kötetet ad a kezembe. Az
újszövetségi szentírás egy réges-régi példánya. A hátsó lapokon változó kéz-
írással bejegyezve a születések és a halálok dátuma.
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- Egyszer majd végérvényesen becsukja valaki ezt a könyvet. Odaírja
az én nevemet, s a halálom pontos idejét. Én maradtam egyedül a családból.
És ez a könyv mégis él tovább. Amit benne leírtak, nemzedékről nemzedékre
hat és táplál. Lehet, hogy néhány évtized múlva megint új aspektusaíra, új
féle értelmezési lehetőségeire lelnek rá a tanításnak. De az alap akkor is az
marad, amit itt leírtak. Hogy Jézus élt, tanított, kereszthalált szenvedett és
föltámadt. Hogy megtanította számunkra az üdvösséget. Ez a lényeg. És hidd
el, nagyon nagy dolog, hogy ezt az eszményt én is hirdethetem és szolgálhatorn,
Esendő emberek vagyunk mí, papok is. Látod, én nem merek kimozdulni innen.
A másik évek óta nem szól senkihez. A harmadik fölött megállt az idő. De
mindegyikünket elküldtek egyszer, hogy műveljük a szőlőt, A szerszárnunk ki
csorbult. A kezünk öregesen remeg. Lépni nehezen lépünk, messze elmaradunk
a fiatalabbak mögött, De a magunk médján azért még eldolgozgatunk. Nem
mondom, a fiatalabbak többet bírnak. Csak elnézern némelyiket. Tanít, mísé
zik, temet, gyóntat, kirándul, olvas. Én már néha fáradtnak érzem magam.
Ilyenkor az ember egyre többször néz a múltba, S ha azt látja, hogy az a
szőlő, amelyet ő kapott művelésre, termést is hozott, akkor nem mond többet,
csak ennyit: "Uram, legyen meg a te akaratod."

Szavait csengőszö metszí el. A folyosó visszhangozva veri vissza az éles
berregést.

- Az ebéd.
Már kabátban vagyok. Könnyedén megérinti a karomat.
- Megkérhetnélek valamire? Hozzál légy szíves tíz deka darált kávét.

Innen a szomszéd kávéboltból. Az Omnlát szeretem,
Az utcáról visszanézek a rendház kapuja felé. Ott áll a félhomályban.

Aggodalmasan figyel kifelé, nem ér-e baj.

PÁLOS ROZITA VERSEI

Három Mária kép
,;Odvözlégy magasság, melyet
emberi gondolat föl nem ér;
üdvözlégy mélvség, melyet
angyali szemek se láthatnak be."

IKON

A czenstochowai pálos kolostorban

betű pontossággal
megfogalmazott szemek

a nézőt

átdöfik

l'uharedők lejtésébe kent
örökvalót a képíró

ki nem ismert perspektívát
se t'ilági rendet

festékébe kevert bizonnyal
a szentek porából is

mit szenteltvízzel
meghigítgatott

munkája által álmodott
ő üdvözülni s üdvözíteni
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e hittel ültetett
öledbe igazi Istent

szívünknek Anyja
Má1'ia

FRESKO

A római Priscilla katakombában

miközben Caracalla thermái
pompázón felmagasodtak

a földalatti mécsvilágnál
Valaki festett

- Ö magnélküli fogantatás
a tufába vésett sírkamra falán

tőled távolodóban
hanyatlás minden

MATEK SALvl\.TORIS

V ásári Madonna

nem irtózol a bűnösöktől

mert nélkülünk
Istennek anyja nem lehetnél



VIIYA
A Savaria helynévről és lokalizálásáról lapunkban már többször szó esett.

mint az alábbiakból is kiderül. Ugy gondoljuk, a kérdés esetleges további vi
tatása, minthogy a Vigilia nem történettudományi szakközlöny, már nem a mi
hasábjainkra tartozik; az alábbiakat a Savaria-ügy - legalábbis részünkről va
ló - zárszavaként közöljük.

SAVARIÁRÓL
A Vigilia 1976 májusi számában Palkó István tanulmányt tett közzé, amely

ben Szent Márton születéshelyéről írt tanulmányomra reflektált. Tekintettel ar
ra, hogy egyrészt a vita túlságosan szakmai jellegűvé vált, másrészt a Vigilia
1974. évi májusi számában megjelent cikkemet Palkó István írása után sem
részeiben, sem egészében nem látom megkérdőjelezve, röviden válaszolok. A
szerző tanulmánya ugyanis nem tartalmaz olyan érvet, ami miatt korábbi ta
nulmányomon változtatni kellene. Az adatok tárgyalása helyett tehát a kérdéssel
érdemben foglalkozó tanulmányokra hivatkozom. Saját korábbi tanulmányaim
ban (Vasi Szemle, 1972; Vigilia, 1974) mínd a Savaria helyneveket, mind a Szent
Márton születéshelyére vonatkozó adatokat - - ma is úgy tartom - megvizsgál
tam annyira részletesen. amennyire a kérdés és a vita megértéséhez - bele
értve Palkó István cikkét is - szükséges volt. A Palkó István által kategori
kusnak minősített mondatot tanulmányom befejezéséül, a cikkben vázolt gon
dolatsor végkövetkeztetéséül írtam le és vaillom ma is. A kérdés (a Savaria
név és a szent születéshelye) Palkó István szerint "sokkal bonyolultabb prob
lémát takar", mint kifejtettemvolt, de ezt a bonyolultságot és megoldatűansá

sot a szerző válasza után sem látom valósnak. Palkó István reflexiójában fel
hozott ellenérvek nem elegendőek a tanulmányaimban foglaltak cáfolására.

1. Természetesen magam is tudom, hogy Pannónia területén nem maradt
fenn mínden helynév a magyar középkorig, és azt is, hogy minden antik föld
rajzi nevet - a fennmaradt jelentős szám ellenére - nem ismerünk. A reánk
maradt pannóniai helynevek és településföldrajz ismeretében azonban. állíthatjuk,
hogy Savaria antik colontáján kívül az ókorban más Savaria településnév nem
volt. A karoling és a magyar középkorí Sabariaelnevezések nem jelentik azt,
hogy az illető helyen a Savaria földrajzi név már az ókorban is létezett. Mind
erről mindkét idézett tanulmányomban részletesen írtam. A karoling-korban
előforduló, az egykori colonián kívüli Sabaria megjelölések egytől egyig a Sa
varia p a t a k mellett feküdtek, a névadást ez indokolja.

2. Az Annales regni Francorum 805. évi közlése, amely szerint Nagy Ká
roly az avarok egy részét inter Carnuntum et Sabariam telepítette le, nem
Pannonhalmára vonatkozik, hanem a mai Deutschaltenburgra és Szombathelyre.
A telepítési terület kijelölése antik eredetű térkép alapján. történt (J. Koller r
MIÖG 71 (1963/243.-). Melich János korábbi véleményét (HonfMg 414) később,

újabb forrásadat ismeretében megváltoztatta (Nyelvt. f:rt. 41, 27), holott még
így sem ismert minden korai adatot. Palkó István sem hoz olyan érvet, amely
szerínt az Annales Sabariáját Pannonhalmára kellene vonatkoztatnunk. Mint a
Vasi Szemlében megírtam, :ÉK-Dunántúlra a karoling birodalom szervezete nem
terjedt ki. Ez a megállapítás nemcsak az én következtetéseírn eredményeként
született. (Mindezekről részletesen: Tóth E.: Zu den hístoríschen Problemen der
St adt Savaria und ihrer Umgebung zwischen 4-9. Jh., Fol. Arch., 27. 1976..
89-120.)

3. Pannonhalma mellé Sabaria nevet csak a magyar középkor egy rövid
szakaszában tudunk lokalizálni. Ennek magyarázatát a Vigilia 1974 májusi szá
mában megadtam. A névátvitellel létrehozott, a korban szokásos, legendás, mes
terséges helynévadás okait elmondtam. A valóban "kegyeleti, érzelmi indítású
születéshely-transzponálás" azonban nem kapott hitelt a magyar középkorban,
a bencések igyekezete ellenére sem (vö. még: Váczy P.: Anonymus és kora. Kö
zépkorí kútfőink krítíkus kérdései, Bp. 1974, 19, 36. jegyzet).

349



TÓTH ENDRE

4. Palkó István reflexióját a "f u n k c i ó jelölésen alapuló névazonosság"
gondolata (Vasi Szemle, 1975) váltotta ki. Erről, illetve annak tarthatatlanságá
ról a Vasi Szemle 1976. évi második számában írtam.

5. Palkó István a "mesterséges" helynévadással kapcsolatban kétségbe von
ja, hogy a terminust helyesen használom. Nem hiszem, hogyahelynévadással
részletesen foglalkozó tanulrnányban, amelynek gondolatsorából kitűnik, hogy mit
értek ezen- az egyébként ismert és használt megielölésen, szükséges lett volna
a fogalmat külön is megmagyaráznom. Ez esetben ugyanis nyilvánvaló, hogy
a spontánul ·létrejött földrajzi nevekkel ellentétben névátvitellel tudatosan lét
rehozott, mesterséges helynevekről van szó.

Nyitott ajtók
Télben, latyakban értünk le K.-ra. A havat sűrű eső paskolta, A barátom,
aki a kocsit vezette, a nyaralóhely kápolnájában új berendezést készített
a régi helyett, simára dörzsölt tölgyfa oltárt, karcsú lábú támlásszé
ket, tűzzománcos szentségházat, fölolvasó á11ványt. A szentély hasonlított
az utolsó vacsora termére. Egyes hívek fölzúdultak, mintha kifosztották
vo1na őket. Meghökkentek a csupasz falak 1áttán, nyugtalanította őket a
"kevés". Beszélnünk kellett velük szentmise előtt.

Alig szóltunk néhány szót, fölállit vagy inkább fölugrott egy zömök,
begombolkozott, széles areú helybéli ember s ingerülten hadarni keedett:
"Követeljük vissza a miénket, amit mi fizettünk ki, drága pénzért vettünk,
nekünk nem kell más, ahhoz akarunk imádkozni." így mondta, követeljük.
Mintha azt mondta volna, mi, a bérlők, a ház tulajdonosai. Amit vissza
követelt, csúf, agyonszínezett, kacskaringós faaIkotmány volt, merev arcú
baba-szentekkel, bádog liliomok közt. Aztán a magas, szemüveges agro
nómus jelentkezett szólásra : megköszönjük a tervezőnek a szép munkát,
mi ezt kívánjuk, nekünk ne díszelegjen itt semmi, csak a Jézus, Ö meg
úgy sem díszeleg, meg a virág, a lényegre vagyunk kíváncsiak, nem lit sal
langra, köszönöm... Csönd lett. Ekkor lassan fölemelkedett egy sovány,
középkorú, kunfejű, bajuszos halászember és ennyit mondott: "Aki most
szólt, kérem tisztelettel, annak van igaza. Ez az új tetszik nekem, ha nem
is egészen értem. Mer' azt tudom, hogy erre kell haladni. ilyen egyszerű,

kérem, az írás is, a Jézus Urunk igéje. Hát akkor ... Köszönöm, hogy meg
hallgattak." Övatosan visszaült a helyére.

Az elégedetlen a falon dörömbölt. A'ZJ agronómus megfontoltan a ki
lincsre tette a kezét. Az a halászember azonban ajtót nyitott halk bizton
ságával.

Rövidesen ki kellett szállnom a koosíból, s egy terebélyes fenyőfa alá
álltam. Körülöttem a csuromvizes erdő, a fák között egy hatalmas" üres
étterem. Kétszárnyú üvegajtaja tárva-nyitva volt. Bent egy pincér ácsor
gott s belebámult a zuhogásba. Az ajtó nyitva voüt, de minek? így állt reg
gel óta, és csak egy esőszagú kandúr somfordált be rajta. Aztán újra sem
mi ebben a minden reményt szétáztató nedvességben. Akkor megemberel
tem magamat, s bokáig taposva a lucskos avarban, átíramodtam az étte
rembe. A pincér mintha csak rám várt volna, komótosan kisétált az üveg
ajtóhoz, elhúzta az akadékokat és hagyta becsukódni. S most, ki tudja
honnan, vagy hét ember futott át az esőn, tocsogtak a talpak a sárban,
hirtelen megteltaz étterem, lengtek, lökték, csapódtak az ajtószárnyak.

Mit is kell tudnunk egy ajtóról? Hogy arra van a szabadulás útja.
Belső szorongattatásból kifelé, külső bajból befelé enged, vár, irányít; az
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ajtó a fal forradalma. Jézus Ajtónak mondja magát. A gondviselés sűrí

tett lényege ez: "Nézd, ajtót nyitottam neked, amit senki sem zárhat be
többé" (Jel 3,8). Keresztes Szent János ezt írja: "Beléptem oda, ahol/semmit
sem tudtam. / De továbbra sem tudtam, / noha átrágtam magam / min
den tudományon." Ahová belépett, Akibe élve érkezett, ott már nem tud
nia kellett, hanem fölfognia, hogy Benne van. Tudnia ezt megelőzően kel
lett, hogy mit "igen", mit "nem", hogy merre van a "jól", merre a "rosz
szul", és végül a halál hidege mögött bőséges életet tapintott. Elfelejtett
minden parancsot, minden tudományt. A kárhozatból nem kemény, hanem
gyönyörű beszédeket hallott ki, az igazi fényt - "túláradottnak" - vak
sötétnek látta. Lelke szegénységet többre becsülte gazdagságánál, a mere
deket többre a széles útnál. Hallgatásában a hit tévedhetetlen mestere lett,
S mikor rendje megbüntette őt nagyságáért, vasban térdelt cellája lela
katolt ajtaja előtt, mert tudta, hogy nyitva van.

Vannak kifejezetten irodalmi ír6k, mint Flaubert és
vannak amatőrök, akiket valami bolygat, amit ki
akarnak fejezni. Proust az ut6bbiak közé tartozik. Az
amatő'I'Ök a nehézségeket akarják, mégis ők az igll
ziak, mert mielőtt még a tárgyat érdemben ismernék,
ösztönösen tudják, hogy e nehézségek vanook.

André Maurois könyve, Marcel Proust pompásan fejti föl e nagyszerű ama
tőr és műve közé húz6dó szálakat, szétfoszlatva a rára1~6dott téves nézeteket.
Nagyvilági ember, sznob? Dehogy. Az arisztokrácia és a oogypolgárság világIl
a Faubou'rg Saint Germain szalonjaiban pusztán laborat6rium, kísérleti telep
általános érvényű lélektani megfigyelései számára. -

Egocentrikus? Igen, de termékenyen az, viviszekci6s, öngyötrő önelemzése
egyetemes igazságokra vezeti. Altalában - ez már az én véleményem - az
egocentrikusak azok, akik a dolgok mély összefüggéseit a legjobban érzékelik, az
általános problémák bennük hallatlan élességgel jelentkeznek, ezért a prousti
műben a mások elemzései is tökéletesek.,

Aki csak valamennyire ismeri Prousiot, az tudja, miben áll jelentősége: a..
lélek atommozgásának, addig nem ismert parányi mozzanatainak a föltárásában.
A részletek embere és egyben az eqészé is, műve egyszerre mikroszkopikus és
teleszkopikus, Kettős tárgya: a p6khál6s, finom szövésű lélektani árnyalatok és
az Idő, illetve a szerinte egyedül valóságos belső Idő, a tartam meg1'aqadása II

lélektani nüanszokon, két, látsz61ag össze nem tartozó élményen keresztül.
"Az eltűnt idő nyomában, az embernevelés nagy regénye s ugyaookkor, mint

Montaigne Esszéi vagy Rousseau Vallomásai, az emberi élet summája, teljes
metafizika és esztétika" - foglalja össze Maurois a véleményét.

Egy időben divat volt együtt emlegetni a freudi és a prousti analízist. Ho
lott a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az egyik a tudattalant, a másik bonyo
lult világossággal a tudat mélyét boncolja. Az első altalanos, a második inkább
differenciális, alkattani, metafizikus, értékelő pszicho16gia.

La Rochejoucauld, Nietzsche és Freud az erények mögött bűn6ket fedeztek
fel. Vauvenargues és Proust a bűnök mögött erényeket. "A hízelkedés olykor
a gyöngédség áradása" - idézi Maurois.

Többször megírták: ha Proustnak köze van gondolkod6hoz, akkor Bergsont
említhetjük, Az eltúnt idő nyomában mintegy Bergson filoz6fiájának irodalmi
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áttétele: az érzékelés állandó mozgásának, hullámjellegének, a lélek ezernyi szí
nének, ráncának, redőjének föltérképezése.

Csupa kettősség: keresztény és zsidó származás, szelídség és szenvedélyesség,
önzés és odaadás, magány és társaságis4g, aszkézis és érzékiség, melankólia M
humor ellentmondásainak malomkövei között őrlődő ember. Gondolkodása is el
lentmondásos, a "bár", az "igaz, hogy, de", a "kétségtelen, hogy" szelleme mecha
nizmusának jellemző formulái. A pszichológia és morál problémáit paradoxo
nokba vetiti, de a paradoxonok nála nem frappáns formulákban bomlanak ki,
mmt az angol szerzőknél, hanem részletes megokolással, ke1'ülő utakon érvJ
nyesülnek. Benne a francia szellem évszázados elemző hagyománya a csúcspont

-ra ért elvontság és érzékletesség nagyszerű egységében.
Egyes írók és gondolkodók azt tudják vagy vélik tudni, hogy mi az igazság.

'Proust azt tudja, hogy mi nem az; egy-egy tévedést a szempontok és érvek
hallatlan bőségével szed ízekre. Egyetemes megállapításai, mint pszichológiai vagy
-esztétikai tanulmányok, a műből kibontva is megállják helyüket;.

Fiatal koromban sok hasonlóságot fedeztem fel Leibniz és Proust között.
Mindkettőnél a gondolkodásnak ugyanazzal az analitikus, nüanszos, dialektikus
típusával taMlkoztam, azzal a hallatlan memóriával és végletekig vitt ab.~ztra.

háló-képességgel és metaforáikban érvényesülő telitalálatos intuícióval. Gazdag
metaforáik feltétlen, megbízható pontosságukból eredtek. A metafora az anyagi
és a szellemi világ közötti kapcsolatot villantja föl, és aki precíz akar lenni,
az a metaiorák alkalmazására kényszerül. Igy a metafora mintegy a leibnizi
'harmonia praestabílíta, a dolgok közti eleve elrendelt összhang példázása, iga
zolása - Proustnál akaratlanul.

Hasonlónak éreztem bennük az abszolút tárgyilagosságra való törelwést és
,az egyéni igazságok iránt fogékony lélektani érzékenységet. Úgy láttam, hogy
mindkettőjüket sajátos érzéki jegyeik nagyon determinálták, s talán - hogy
paradoxont mondjak - éppgn ezért a legobjektívabbak.

Nem tartoztak azokhoz a szellemekhez, akik új csapást ütöttek, mint Luther,
Spinoza, Rousseau és Nietzsche, s akiknek a tárgyi tapasztalalm és szellemi ha
.tásokra alig volt sziikséoiik, Ök minden hatásra példátlan érzékenységgel rea
gáltak s ekképpen váltak a dolgok tökéletes kommentátoraivá. Többet tettek,
mint az előbb említettek, akik új törvényt hoztak. Az őrök törvénynek új
hangot adtak.

KOSZTOLANYI ADAM

ZSINATUTANI );;RTELMEZÖ KISSZOTAR
A-tól Z-ig

KONSTITÚCIO (a latinban: rendelke
zés). Nagyobb.. főleg hittani jellegű egy
házi rendelkezés. A II. vatikáni zsinat
16 okmánya közt három konstitúció van
(Liturgia, Egyház, Egyház a mai világ
ban). Egyes nagyobb pápai iratok is a
konstítúcíó nevet viselik.

KONSZEKRACIO (a latinban: föl
szentelés). Elsősorban a kenyér és a bor
átváltoztatását nevezzük így. Altaláno
sabb értelemben valakinek vagy vala
minek fölszentelése: például templom,
oltár, kehely, papszentelés. Ilyen érte
lemben azt jelenti: valakit vagy valamit
különlegesen Isten szelgálatára szen-
telni. '
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KONTESTALAS (az eredeti latin con
testatie = erősítés, bizonyítás.) Ebből

származott a latin eredetű modern nyel
vekben a szó mai fő értelme: "valami
nek ellentmondás", "protestálás".) A zsí
natutáni években a szó egyházi jelen
tésváltozáson ment át. Kezdetben még
maga VI. Pál pápa is jó értelemben
használta fiatalok előtt: koritestáljanak
a mai romlott korszellemmel szemben.
Ma már azonban csakis rosszalló érte
lemben használják mindennemű nyilvá
nos kritikára az egyházon belül: akár
jogos ez a kritika, akár nem,

KONTINGENCIA (a latinban: contin
gere = hozzáérni) , Esetlegesség; vélet
lenül vagy mellékesen adódó körül
mény.



NAPLÓ
L€GIFOLYOSO

Szívenütó képpel indul Görgey Gá
bor UJ verseskötete*, mely költőjét

egyszerre mai Iíránk élvonalába emel
te. Valamikor a "Vaskor"-ban játszó
dik e vers, az emberi lét hajnalán.
F:pp kialakulnak a különféle mestersé
gek, a természet gazdag vegetációját
kínálja, s a világ meghódítására indul
va így zajlik le az első találkozás:

porfelhőben szembelovas.
ügetősztnkópásdöfés,
a lovas zuhanása, vérsugár,
az eltávolodó áíomnyerítés,
a megállapítás: a dárda 'jó.

(Vaskor)

Súlyos drámaiság árad e versből, s az
egész kötetból is. A történelem egyete
mes drámája ez. A lét és a pusztulás
folytonos kettőssége feszül egymásnak
a költemények egymásutánjában. Az
életben, a mozgásban és a fejlődésben

ott leselkedő, a létre figyelő embert
folytonos szorongással és szerongatta
tással eltöltő monoton halálgondolat új
és új variációkban jelenik meg, sosem
képekben, hanem míndig cselekvésré
szeeskékre, mozzanatra redukálva:

csoszogas, csikkek, suttogások.
Népvándorlás a folyosókon.
hunok, avarok, baskirok és kelták.
úton, ·..rnindig csak úton
ágytól székig,
széktől szekrényíg,
szekrénytől asztalíg,
és vissza az ágyig,
tour-retour,

(HeIyváltoztatások)

Csüggesztő reménytelenség, a belenyug
vás elkerülhetetlenségének felismerése,
s ugyanakkor valamí ősi elrendelés-tu
dat vonul végig majdnem az egész kö
teten. Mintha igazolná a költő, hogy
Freudnak mégis igaza volt, s az egyes
ember, de az emberiség történetében
is megismétlődnek a régi mítoszok, s
az élet különböző helyzeteiben újra él
jük például az őshordaí állapotot. A
létnek, az "ittlét"-nek - hogy ezt a
jellegzetesen és e költészet hangulatára
jól illő heídeggerí kifejezést használjuk

ezt a prímér élményszerűségét, ezt
a nyers, naturális számkivetettséget,

mely még telve van a paradicsomi
állapot jó ízeivel, de ugyanakkor va
lami nagy-nagy esély elveszítéséről

árulkodik, ezt á szüntelen tragédiában
kicsúcsosodó vitalitást .idézi meg újra
és újra Görgey Gábor. S teszi ezt úgy,
hogy verseinek élménytartalmához meg
találta a legillőbb, legkifejezőbb formát,
mely Ieginkább a filmére emlékezteti
olvasóját. Ismétlődő "vágásokkal" él,
csak jelzésekből, utalásokból építi fel
mondanivalóját, s végeredményben jó
néhány költeménye .egyetlen cselekvés
mozzanatra redukálható: a vers alap
struktúráfa egy állítmány, s erre épül
nek a rendszerek, melyek hálózata azo
nos, csak a szavak élménytartalma vál
tozik. Ez a versforma rendkívüli fegyel
mezettséget, ökonómíát követel írójA
tól, és Görgey Gábor egész kötetében
megfelel a maga választotta nagy fel
adatnak. Hadd emeljünk ki csak egy
jellemző példát annak bizonyságául,
hogy ez az áll6képszerú, egymás mellé
fényképezett jelzés-sor voltaképp egész
regényt helyettesíthet, s a költészet ha
gyományos eszközeivel akár egy eposz
kereteit is megtöltenér

A sikátorrá szűkÜlő piactér.
Az őrtornyok megpuhulása.
Rosszul táplált falak.
Délben bőrösödő levesesend.
Ejjel a tátott ablakok
fogatlanszájúsága.

Htrtelen szedelőzködés.

A tolongás pacpagájhangjal.
A szekrényekról potyogó 
edények, kanalak. babák.
öklendező motvöszorongatás.

Fölöttük a tetőtlen ég.
Előttük cuppanó mocséréí.
Mögöttük a város-zsivaj:
most dőlnek a bevonulók
- csizmástól - habos és
még melegágyaikba.

Közismert a mondás: a huszadik század
botrányai után immár nem szabad úgy
írni, ahogy régen (sót, némelyek szerint
egyáltalán nem szabad irni). Görgey
Gábor kötete e felé a sokszor emlegetett,
valójában azonban meglehetősen kevés
alakváltozatban megjelent "új" felé ta
pogatózik. A történelemnek azokat a
tájékozódási pontjait keresi a múltban,
melyek legélesebben vetik fel a ma-

* Görgey Gábor: Légifolyosó (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977)
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gány, a lét és az elrendelés drámáját.
Simeon című versében mesterien érzé
kelteti például a kietlen és reményte
len öregség tragédiáját, majd a betel
[esülő reményt, amelv azoaban - ekkor
még - nem hoz megoldást:

Mégis. Kivárta,. Látta.
Megszületett.
Csak ránézett és tudta: O az I
Felizzottak velőtlen csontjai.
Az évszázados mohával benlStt száj
megnyílt és himnuszt rnotyogott,

Most már szeretett volna élni
Még mit nem, szólt az űr.

De megszületett, Es élt harminchárom
évet, Az utolsóban pedig, azon a csodá
latos vacsorán elhozta és ránk hagyo
mányozta létünk értelmét és megoldását.
Ezt a pillanatot - melynek kiterjedése
magába öleli az egész történelmet 
ábrázolja a kötet középpontjába helye-

,zett Egy vacsora anatómiája, mely az
utóbbi esztendők egyik legnagyobb ma
gyar verse.

E mű a következő szavakra - s e
szavakba belefér a kereszténység egész
története - épül: ,,0, .mielőtt önként
átadta magát a szenvedésre, szent és
tiszteletre méltó kezébe vette a kenye
ret, megtörte és, tanítványainak adta,
majd hálát mondott, és így szólt: ve
gyétek és egyetekebbó! mindnyájan
mert e» az én testem, melu értetek ada~
tik. A vacsora után ugyanígy kezébe
vette a kelyhet, majd ismét hálát mon
dott és így szólt: vegyétek és igyatok
ebből mindnyájan, mert ez az én vérem
kelyhe, me ly értetek kiontatik a Ibűnök

bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én
e~l.ékezet:mre.': Ezekre az igékre réteg
ződík a koltemeny anyaga. Minden vers
ré~et . e~-egy kris~tusi szón alapul,
mégpedig ugy, hogy a rész elején intonál
Ja e szavakat, majd magyarázza - ter
mészetesen nem pedagogikus, részletező

kommentárokkal, hanem eddig megfí
~~l~ sajátosságaíval ~ tömören, mégis
kI.te.Jezo, drámai erovel -, a részlet
vegén pedig megismétli, így alkotva
hidat a következő egységhez. Mindez
igazi költői remeklés, mesteri érzékel
~eté~~ ~mÍ1ak, ahogy a keresztény létet
es tortenelemszemléletet is keretbe fog
lalja :; krisztusí ígéret. Végtelen egysze
rűségű szavak ezek - mínt ahogy egy
sz.erű maga a vers is -, de tulajdon
keppen mindent magukba ölelnek. Erre
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az immár általunk megvalósítandó
életelvvé magasztcsítandó létér~
utalnak a vers befejező sorai:

Ezt cselekedjétek, semmi mást,
no meg csak annyit, amennyi
belőle következik, csak ezt
cselekedjétek
az én emlékezetemre.
(Egyébként nem kell
sem sirkő, sem paritheon.
Ki rám gondol, attól
elég egy kavics
láthatatlan síromon.)

Miért jelent korszakfordulót a néhány
~zó? Miért változtatta meg az emberiség
es az egyén történelemértelmezését?
Nem azért, mert ennek nevében adták
át az eretnekeket kínvallatásra - erről

is olvashatunk egy drámai tömörségű

verset -, nem azért" mert értelmezése
körül húsbavágó, életre-halálra szóló a
mai szem és fül számára értelmetien
viták kezdődtek (lásd az Avvakum pro
topópa önéletírásából című, döbbenetes
hitelű költeményt), hanem mert Krísz
tus a jövő és a múlt perspektívái mel
lé fölrajzolta a beteljesülő jelenét is,
abban a néhány szóban, melyet a mel
lette keresztre feszített, igaz szívű la
tornak mondott:

Nem a szétfoszl6 lilomsemmlben,
nem a vágy mézeskalácsországába
jutva be,
nem a javulás labirintusán végigtapo
gatózva,
nem a kikövetkeztetett gondolatok
szerint,
nem mitikus áttételeken át,
nem az anyagmegmaradás elve alapján,
nem irodalmilag és nem jelképesen.
nem is jövőre és nem is holnap, hanem

még ma
velem leszel a paradicsomban.

(Még ma)

Olyat .síkerült megragadnia és verssé
lényegítenie Görgey Gábornak amit
leginkább a mísztíkusok szoktak érzé
keltetni. És úgy sikerült megfogalmaznia,
rnínt a huszadik század hetvenes évei
ben élő keresztény embernek legsajá
tabb, megélt és megélendő élményét.
Teljes költői fegyverzetben - mely
még hatásosabbá válhat, ha az itt-ott
meglevő pilinszkys "áthaIlásokat" el
hagyja -, izgalmasan és hitelesen.

SIKl GÉZA



ESEMf:NYJATÉK Jf:ZUSRÓL

Az "Istenek, megvált6k, pr6féták"
sorozatban mutatta be a rádió
Lendvai György: Jézus címú ess
ményjátékát. A bemutat6t a sorozat
szerkesztőjének, Zoltán Péternek be~

szélaetése követte Agh Attila filoz6fus~

sal.
Lendvai György darabjának utols6

szavaiban Pilátus azon meditál, vajon
ki lehetett az az ember, akit néhány
pillanattal korábban halálra ítélt: "Ki
rály, próféta, vagy csak közönséges föl
di halandó, aki a lehetetlent kísértette
ég és föld határán?" A kérdést a hivő

ember számára már megválaszolta (és
újra meg újra megválaszolja) maga a
hit: "Jézus Krisztus igaz Isten és igaz
ember".

A történelmet azonban nemcsak hi
vők, hanem Istenben, Jézus istenségé
ben nem-hivők is élik és alakítják.
Űk az imént idézett megfogalmazásból
csak a második részt fogadják el:
"igaz ember". Ezzel az igaz emberrel
találkoznak a történelemben, az iro
áalomban, a művészetekben, s minden
ilyen találkozás egyetlen torrásra, az
egyetemes emberi kultúra közös kín
csére, a Bibliára mutat vissza (még
akkor is, ha maga az olvas6, néző

vagy hallgató nem hisz annak az adott
témának vallásos tartalmában. Michel
angelo Pietáját vagy Dante Isteni
Színjátékát másképpen értelmezi a hi
vő vagy a nem-hivő, de mindkettő

egyaránt remekműnek értékel'i). A kér
dés csak az, hogy a találkozás pillanatá
ban tudják-e, mi1'ől is VQn egyáltalán
szó? Ismerik-e a f01'rást, aBibliát
(függetlenül attól, hogy hisznek-e ben
ne vagy sem)? Máriássy Judit, a Vi
lágosság januári számában cikket írt
a Máté evangéliuma című filmről

("Pasolini különös hódítása"). Ebben
többek között a következőket mondja:
"A Biblia hiánycikk a könyvesboltok
ban. (Még Rapcsányi László A Biblia
világá-t ismertető rádió sorozatának
könyvalakban megjelent, s eddig már
két kiadást megért kötete is az). Diá
kok számára könnyebben találunk nép
szerű eligazítást a görög mitológia vi
lágába. Pedig ez utóbbit tanulják is
a kiizépiskola első osztályában Homé
rosz, Szophoklész és Euripidész kap
csán. Az európai kultúrkör másik
legfontosabb forrásvidékéről, Mózes öt
könyvéről, az apostolok leveleiről, Má
té, Márk, Lukács, János evangéliumá
ról azonban éppen a felvilágosult,

progresszív családban nevelkedő fiatal
nem tud semmit." ~s tegyük hozzá
mindjárt: nagyon sok (még magát hi
vőnek, vallásosnak tartó) felnőttebb

korosztálybeli sem.
Zoltán Péter rádi6sorozata művelő

déstörté·neti sorozat, célja tehát a tu
dásbeli hiányosságok pótlása, vagyis·
minél több ismeretközlés. Ez természe
tesen nem pótolhatja a behatóbbta
ntilmányozást. és - amennyiben azok
hozzáférhetőek - az eredeti források
megismerését, jelen esetben aBibliáét.
Arra azonban elég, hogy érdeklődést

keltsen az adott témakör (vagy téma
kÖTÖk) iránt. Igy találkozhattunk a ko
,'ábbi adásokban többek között Zarat
husztra, Buddha, Mohamed, Mózes és
mások életének keresztmetszetével,
most pedig· Jézusé'val. Mind az ese
ményjáték, mind az utána következő

beszélgetés Jézus emberi alakját szán
dékozottmegrajzolni.

A KERESZT~NY HIVŰ Pál apostol
bizonyosságával vallja: ,;tudom, kinek
hiszek" (2 Tim 1, 12). Ugyanakkor, a
párbeszéd korszakában és a kiindulási
alapok ismeretében, semmiképpen: sem
ütközhet meg azon, hogy egy marxista,
ateista filozófUS - jelen esetben. a be
szélgetésben részt vevő Agh Attila -,
Jézus, a kereszténység és általában a
vallás kérdéseiben a marxista tudo
mány következtetéseivel, sajátos jel
rendszerével, szóhasználatával él. Ami
persze nem zárja ki, hogy véleménye
bizonyos pontokon találkozzék a dialó
gus hivő résztvevőinek a véleményével.
Ilyen például az a megállapítás, hogy
Jézus valamennyi ember megváltója",
áldozata minden emberért vállalt egye
temes áldozat (még ha hivők és nem-'
hivők végső soron más-más következ
tetést vonnak is le belőle).

Agh _4ttila kiemelte, hogy Engels
számára amint az "A Jelenések
Könyve" és "Az őskereszténység törté
netéhez" című munkáiból is kitűnik
- Jézus Krisztus többé-kevésbé tör
téneti személy. Jézus történetiségét Le
nin sem tagadta. A marxista tudo
mány, kutatásaiban a kétezer évvel
ezelőtt lezajlott, jelentős szociális moz
galmakból kiindulva, elismeri Jézus
történeti szerepét. Arról azonban, hogy
emberi mivoltában ki t'olt ő- te
hát Jézus személyes kilétéről - meg
oszlanak a marxisták nézetei. A lé~

nyeg végeredményben az, állapította
meg befejezésül Agh Attila, hogy Jé
zus alakja és hatása átfogja az egész
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elmúlt két évezred kultúráját, magá
ba öleli az emberiség közös nagy ér
tékeit. Ezek megérlésének a kulcsa:
Jézus és mindaz, ami vele kapcsolatos.

AZ ESEMÉNYJATÉK lROJA nagy ál
talánosságban követi ugyan az Újszö
'oeteéaet, viszont Jézus alakját és sze
repét a kereszténység tanításától elté
rően látja és értékeli. Művében, az
evangéliumi motívumok mellett (és
azokkal összekeveredve) sok az apok
rif elem. Ehhez, mint írónak, termé
szetesen joga van. Drámájában nincs
semmi bántó él, mondanivalójának
megfogalmazása mértéktartó. Az már
azonban vitatható, hogy egy mtivelő

déstörténeti sorozat ke1'etében ez az
alkotói módszer megfelel-e a kívánt
célnak. Az eseményjáték - mint azt
a neve 'is jelzi - eseményeket köz
vetít, azokra és azokból épül föl. Már
pedig a Jézus cselekedeteit és tanítá
sát tükröző események leghitelesebb
forrása - a valósághoz leghűbb tény
anyag gyűjteménye - a négy evan
gélium, még akkor is, ha sem Máté,
sem Márk, sem Lukács, sem pedig Já;'
nos nem írt kronológiai, elbeszélő ér
telembenvett életrajzot. A teljes Jé
zus-képhez hozzátartoznak a gyógyítá
sai és halottfeltámasztásai is, ó a cso
dáival együtt, is igaz ernber marad (és
az már hit kérdése, hogy a hallgat6,
néző vagy olvasó ugyanakkor igaz Is
tent is lát-e benne vagy sem).

Lendvai Júdás alakjával indítja a
cselekményt (olyannyira, hogy a hall
gatónak jó ideig az a benyomása,
mintha' Júdás volna a dráma főhőse).

Az író szerint Júdásnak kettős szere
pevolt Jézus kereszthalálában: az
egyik önmaga, a másik pedig Jézus
szempontjából. Mindkettő fölmenti őt

az árulás bűnétől. JÚdá.~, mondja
Lendvai, csalódott Jézusban, de szeret
te és meg akarta menteni. Azért ke
reste föl a főpapokat - előbb. Annást
(aki' a "gondolat"), majd Kajafást (aki
a "cselekedet"), hogy idézzék a főta
nács elé Jézust és "térítsék a helyes
útra". Ez a "helyes út": szolgálni az
Eljövendőt (Jizus ugyanis nem lehet a
Messiás, mert az harcos lesz, karddal
áll népe élére, megalázza a rómaiakat
és helyreállítja Izrael uralmát). Annás
"szerencsétlen fantasztának, megszál
lottnak" tartja Jézust, Kajafás viszont
Izrael ellenségét látja benne és kapóra
jön neki az Iskarióti. Azt hazudja, hogy
csak egy lehetőség van Jézus megmen
tésére: ha "színleg" elárulja őt. Jú-
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dás rááll az alkúra, még a harminc
ezüstpénzt is elfogadja (hogy még "hi
telesebbnek" tűnjék az árulás), a fő

tanács tárgyalásán is tanúskodik Jézus
ellen, és a halálos ítélet kimondása
után is igyekszik a "lelkére beszélni";
de akkor már nincs többé szükség rá:
Kajafás kidobatja.

A másik motívum, ami Júdás árulá
sában közrejátszott Lendvai szerint:
Jézus akarata. Júdás a megváltás
"kulcsfigurája" Jézus kezében, nem te
hetett mást, el kellett árulnia Meste
rét. Maga Jézus mondja róla a drámá
ban, hogy még biztatta is az Utolsó
Vacsorá'n: menjen már, tegye meg, ad
ja őt ellenségei kezére; Júdás bűne ép
pen ezért "nem valódi bűn".

A Lendvaí által fölvetett kérdés nem
új, A kérdésre az irodalom régtől fog
va keresi a választ, különféle kísérlete
ken át, motiválni igyekezvén a tettet,
melyre az evangéliumok nem adnak
más indoklást, mint azt, hogy eleve a
,kárhozat fia', vagy hogy egy adott pil
lanatban ,megszállta az ördög'. Ennyi
pszichológia azonban - vagy a pszi
chológiának ekkora hiánya - egy mai
írónak túlságosan kevés. De a "megol
dással" Lendvai adósunk maradt: a
dráma utolsó negyedében Júdás aldkja
nyomtalanul (és minden válasz nélkül)
eltűnik a szinről.

Aránytalanul kevés a drámában Jé
zus szerepe: mindössze egyetlen mono
lóg és néhány rövid válasz Kajafás,
majd Pilátus kérdéseire. De a rádióda
rabot. követő beszélgetésben is kiemeit
történeti szerepéről, a szegények, elnyo
mottak, a korabeli társadalom pere
mén (vagy még azon is kívül) élők Jé
zusáról, a felebaráti s:wretet, az ellen
ségszeretet, a mindenkiért vállalt áldo
zat forradalmian új tanításáról és krisz
tusi példájáról alig esik szó (legföljebb
csak néhány halvány utalás). Pedig a
dráma szövege költőien szép (ez egyéb
ként a legnagyobb erőssége). Néhol 
például Jézus monológjában - egye
nesen magasra ível{), igazi költemény
(amit Latinovits Zoltán meginditóan
s?!épen mond el). De hihető-e akkor és
ott ez a már-már sztoikus nyugalom,
ez a lírai filozofálgatás életről, sorsról
és halálról? "Halálfélelem kerítette
hatalmába, és még buzgóbban imád
kozott. Verejtéke mint megannyi vér
csepp hullott a földre" ~ írja Lukács
evangélista (Lk 22, -13-44). De meny
nyit érzékeltet - jelenít meg - mínd
ebből az író? "Félek és az én Atyám



nem felel nekem"; "Nem vagy már
többé az Emberfia. Magad vagy. Mez
telen vagy." Ilyen és ehhez hasonló
mondatokat hallunk Jézus ajkáról,
csakhogy ennek vajmi 7~evés köze van

ZENEI KÖRK~P

Ritkán találkozik olyan harmoniku
san virtuozitás és muzikalitás a zenei
átéléssel, mint a világhírű J. E, Köhler
weimari orgonaművész egyéniségében.
Budapesti koncertjei zenei életünk ese
ményei voltak. Zeneakadémiai fellépé
sét Egyetemi templomi hangversenye
követte, ahol kizárólag Bach-műveket

orgonált, de műsorának végén megcsil
logtatta improvizációs tehetségét is.

Köhler a weimari Liszt Ferenc Ze
neművészeti. Főiskola professzora és a
helyi Szent Péter-Pál templom zene
igazgatója. Beszélgetésünk során el
mondta: szívesen látott növendékei a
fiatal magyar orgonaművészek, akik
közül Ella István és Lukács Géza ne
vét említette elismeréssel. Mint előadó

művész elsősorban Bach múveine'k tol
mácsolója. A lipcsei mester művésze
tének elmélyült ismeretéről meggyő

ződhettiLnk mindjárt - a koncert-nyitó
darabban: a Kunst der Fuge 19 tételé
ból az első négyet játszotta, ezt az
alaptémát rögzítő és tükörfordUásban
megismétlő, tovább szövő "tételt".

Bach életművének egyik csúcsa a
minden előadói apparátus megjelölését
nélkülöző "A fúga művészete" (1750),
amelyben a hangzás, a tiszta zenei
kombinatorika s a kivételes koncentrá
ció szinte már matematikai köntösben
jelentkezik, mégis érzelemdúsan, az el
szállt évekre visszapillant6 számvetés
igényével, afféle "ősmozdulattal" (Sza
bolcsi Bence), amint a Musikalisches
Opferben, de ugyanakkor megkövült
tűzhányóhoz hasonlít, amely legbelse
jében őrzi titkait. Maga a rejtelem ez
a mű, a természet testvére. Legjellem
zőbben Albert Schweitzer méltatta: "A
téma voltaképpen nem mond1tat6 érde
kesnek; nem annyira zseniális intuíció
szülötte, mint inkább a sokoldalú fel
használhat6ság, valamint a megfordUás
lehetőségének a szándéka adta a for
máját. És mégis lebilincseli azt, aki
újra meg újra hallgatja. Nyugodt, ko
moly világ tükröződik benne, mely
pusztán és mereven mozgás nélkül te-

a val6di elhagyatottsághoz, a test erőt

lenséqéhez, a véres verítéket kisajtol6
gyötrődéshez.

BALAssy LASZLÓ

rűl el, nem vidámít és nem szórakoz
tat, de mégsem bocsátja szabadon az
embert."

Valóban nehéz volt "szabadulni" a
hangok személyes varázsát61, mert a
rítmikai képletekben ott a végtelen ze
ne, amely a mindenség erejével a tér
és az idő dimenzióiba kapcsolta be a
hallgatókat. A játék egyszerű volt, mé
gis ezerszínű: a barokk világ támadt
fel a regisztereken, s főleg a negyedik
részben a valódi koncert-hangulat. Az
ív rajzolatát - kezdettől a végkifejle
tig - mennyboltra felsorakozó csillag
pontok alkották, hogy végül a teljes
ség villogjon: napok, holdak s maga a
mozdula tlan Föld, -melyen a zene vette
át meghitt birodalmát.

A hat tríószonáta (az olasz hegedű

ve1'senyek háromtételes típusát képvise
lik) a lipcseí évek (1723-1750) ígen ke
vés számú orgonaművet felmutató ter
mésének reprezentáns darabjaí. Kőhler

a G-dúr hangnemút játszotta. A köny
nyed, rokokás hangulatot árasztó első

és harmadik tétel közé elmélkedő rész
ékelődik. A waldflötén (erdei fuvola
regiszter) kiemelt "természet-játék",
melybe a trombita is belezendül, Bach
lassú tételeinek egyik leglí1'aibb vallo
mása. Az előad6művész mintha erre
koncentrálva építette volna fel a "lé
lek katedrálisát". Talán csak Beethoven
Pastoral szimfóniájának utolsó tételé
ben, már a vihar elmúltával és a pász
torsíp hangjai1tak elszálltával szólal
meg így a teremtett világ - a termé
szet temnlomában. Ez a kozmikus pil
lanat válik igazán az ember élményévé.

Sokszor sz61tak már Bach átiratairól.
Az elha.ngzott Vívald! Koncert (a-moll)
ezúttal első tételével lepett meg: Köh
lel' egészen zenekari hangzásúvá vará
zsolta. A kürtök echós felelgetései. ll

vonósok fátyolos melódiái azt a Velen
cét idézték meg, amelu Vivaldi zené
jében mindig tetten érhető. A víz és fl
várák prizmáin meqtörő fények álomi
tá1'1t varázsolnak körénk.

Osi variáci6s formába öltöztette Bach
mélységből feltörő hangját, amely Is
ten irgalmáért könyörög (Schweitzer)
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ti c-moll passacagliában. Zseniális pe
dál-szólam idézte meg a mélységet s a
billentyűkön hallottuk a könyörgő
imádságot. Azeneköltő vallásos érzé
seinek egyik legszebb példája ez a
"nagy mestermű". (Nehéz l~nne ráfog
ni az öncélú virtuozitást.) Amit a ze
netörténet ebben az esetben szuggesz
tiónak nevez, a lélek éneke, amely
megsejtet valamit a létről, a szenve
désről és a reménységről olyan pers
pektívában, ahogyan a zseninél jelent
kezik, e legnagyobb alázatosságga.l. Mo
dern lírai töredékre emlékeztet a sok
féle változat, magára az emberi élet
re, amely egyetlen pontra irányul, s a
mű végén a hajtott fúga-téma ennek a
pontnak csillagszóródása.

Köhler improvizációs készsége egé
szen rendkívüli. Sokáig emlékezetes
marad az "Uram Jézus, légy velünk"
népénekünk személyes átélése vagy az
"Erős vár nekünk az Isten" korál meg
valló ereje.

A nagyhét és a húsvét egyházi zené
jére figyelve ismételten azt a tünetet
kell megemlítenünk, amely hosszú idő

óta templomi kórusaink repertoárját
jellemzi: uniformizáltság a vokális és 'az
instrumentális művek terén. Az egyazon
mű·vek sokszoros jelentkezé3e, a minden

. esztendőben ugyanaz már-már naptárba
foglalható "modellje".

Öröm tehát, ha olyan kompozíciókkal
találkozunk, mint H. Schütz passtái (az
idei C éVQen a Lukács-passió!), a Krisz
tus hét szava a kereszten kantáta (Má
tyás-templom, Alkantarai Szent Péter
templom, Városmajor), vagy Franek,
Harmat húsvéti kórusai (Szeged-Felső

város), s a .ritkán előadott Perosi "Missa
pontificalis"-a (Miskolci Nagyboldogasz
szony plébániatemplom). Kiemeljük az
Alkantarai Szent Péter templom ének
karának, zenekarának hagyományos
Bach-interpretációit (Máté, János pas
siók) s a Belvárosi plébániatemplom
hasonló törekvéseit. Megköszönjük a vá
rosmajoriak Monteverdi vállalkozását

(Missa da capella), az .l1:lmunkás téri
Szent Margit templom kórusának mun
káját, amely énekkar a Ceciliánus
szellemben alkotó Goller (regensburgi is
kola) B-dúr miséjét énekelte.

A Mátyás-templomban Kodály Missa
Brevise emelte az ünnep fényét.

"Zene, zene, zene" a címe Czigány
György műsorának a televízióban. A
népszerű Liszt-díjas zenei "riporter"
(zongoraművész) egészen kivételes ér
zékenységgel bánik "anyagával", ami
nem más, minta hazai zenei élet ese
ménysorozata hónapról hónapra. Afféle
zenei krónikát szerkeszt, és interpretál
a muzsika népszerilsítésének igényével;
egy-egy zeneművésszel folytatott beszél
getésében igyekszik feltárni azt a saját
ságos belső világot, amelyben a zene él:
lélegzik és cselekszik, s amelynek peda
gógiai hatása (nevelő értéke) felbecsül
hetetlen. Czigány György nagy kultúrájú
muzsikus, de mindenekelőtt kiváló pe
dagógus. Amit művel, a legnehezebb
feladatok egyike: nem egy korosztályban,
hanem egy egész ország lakosságában
ébresztgeti a zene ezeretetét - az em
beriség szeretetét, ahogyan a nagyoktól,
tanulta. Példája, tanúsága ezeké a hu
manistáké, akik kezdettől eljegyezték
magukat a harmóniával.

Komoly zene és könnyű zene szerves
egységet alkot a "Zene, zene, zene"
műsorában, s hogy nem válik ketté éle
sen, megint csak a "riporter" ,érdeme,
aki megtalálja a közös szálakat ci muzsi
ka törvényeiben, az archimédeszi ponto
kat a lélek szövevényében.
Egyszerű, világos műsorok ezek, mél

tó pár;iai a zenei ismeretterjesztő köny
veknek, szuverén, koncepciózus ripor
tok". Önállóságukat a hangverse,,{y-mel
lékletek igazolják, melyek közül máris
felejthetetlen Ferencsik János és Melis
Györqy Schubert-estje, melyet a zene
akadémiai koncert filmfelvételéről látha
tott, hallhatott a többmilliós zenekedvelö
tábor.

TÓTH SANDDR

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kéziratait két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóvan küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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László Lukács: Le Signe de Dieu dans le monde - Prof. Tamás Nyíri: A
quoi bon le christianisme? L'auteur, Professeur il l'Académie de Theologie Cat
holique de Budapest, cherche il répondre fl la question de savoír en quoí le chris-·
tíantsme peut étre utíle a la société, dans notre eas précís, fl la socíété socialiste. De
ses réflexions, nous retenons les passages qui suivent: Si la morale chrétienne cons
titute réellement un élément de consolidation pour la société socialiste ou bien elle
a au contraire une action subversive. voíla l'alternative dont la solution dépend
aussí bien des marxístes que des chrétíens, plus précisément du fait que les
marxístes tout comme les chrétiens demeurent identiques fl eux-mémes, Ce
serait une mépríse inexcusable de la part des chrétiens que de désirer voir
les marxístes devenir moins bons marxistes. Plus un marxiste est ferme sur
ses positions Idéologiques, plus il peut étre ouvert aux chrétiens cornrne a geg
alliés en puíssance, Il en est de méme pour l'autre partie: plus un chrétien
est doté d'une foi fervente, plus il est dísposé a s'ouvrir aux voeux que les
marxistes forment fl son égard, Pour notre part, ce que nous demandonsr
aux marxistes, c'est qu'íls acceptent les chrétiens dans leur identité propre,
leur assurant toutes les conditíons qu'il est raisonnable et néeessaire d'assurer
pour qu'íls puissent demeurer tels quels, - Alceste Santini: Le Jésus des
marxistes - Zsuzsa Beney: L'Image de Dieu d'Attila J6zsef dans deux poemes
de sa derrdére période - Béla Saád: János et Polykárp (suíte de l'arlicle
commémoratíf publíé dans le n° d'Avríl) - Valéria Dienes: Le Langage dv;
corps humain - Béla Hegyi a eu une entrevue avec la célebre femme de
lettres. Valéria Dienes, philosophe de grande réputatíon, faisant autrité méme
dans les milieux marxistes, disciple et traductríce de Bergson en Hongrie, Au
cours de cette entrevue, Valérie Dienes a mentiónné que ce n'est qu'apres
s'étre familiarisée avec l'oeuvre de différents phílosophes qu'elle a fait le
connaíssance de Bsrgson. Ce fut la une rencontre qui a détermíné une fois
pour toutes sa réflexion philosophique. Bien plus, la pensée bergsontenne
aboutíssant nécessairement a l'affirmation de l'exístence de Dieu, n'a pas
manqué de la mettre sur le chemin de la foi. Dans cette íntervíew, Valéria
Dienes a aussí évoqué ses entretiens avec l'évéque Ottokár Prohászka qui
atteste une profonde parenté d'esprít avecBergson, parenté d'esprit qui se
mariifeste sur deux poínts essentiels de la phílosophíe: d'une part, la notion
du temps qui, toute renouvelée au tournant de notre síecle, venait de s'imposer
dans le pensée scientifique aussí bien que philosophíque, a, été admíse par
les deux penseurs avec la méme ouverture d'esprit; d'autre part, ayant adopté
la mőrne notion du temps, les deux penseurs réfléchissaient d'une facon analogue
sur les questions fondarnemtales de la théoríe des eonnaíssances, - Dans le
volume qui vient de paraítre auxEditions Ecclesia sous le titre De l'homme
il Dieu, I'abbé Richard Horváth, administrateur d'églíse, député a l'Assernblée
Nationale, s'est attaché il retracer l'itinéraire de sa vie. Cette autoblographie est
le document autheritique du dernt-sieele de son mínístere sacerdotal aussí bien
que de ses activités d'homme public. Le compte rendu de I'ouvrage a offert a
Béla Hegyi qui I'a rédígé, l'occasion de rendre témoignage du comportement
de I'abbé Richard Horváth, en tant que pasteur, homme privé et personnallté
de la vie publíque hongroíse et aussi d'apprécíer la facori dant il a fait fructlfier
son talerit d'écrívaín. -Géza Sfkí : Vie de pretre én '77 - Un écrit d'Endre
Tóth apportant une nouvelle contribution a la controverse sur la ville de
Sal'Uria de I'énoque romaíne, - Méditation lyríque de Péter Vasadi - Notes
marainales d'Adám Kosztolányí sur Proust - Poemes de Valéria Dienes, de
Pál Toldalagi et de Rozita Pálos.
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INHALT

Lászlq Lukács: Gottes Zeichen in der Welt - Tamás Nyíri: Wofür ist das
Christentum gut? Der Professor der Theologischen Akademie von Budapest
sucht eine Antwort auf die Frage, welchen Nutzen die Gesellschaft, in unserem
FaUe die. sozíaltstísche GeseUschaft, vom Christentum zíehen kann. Im Zusammen
hang damíf schreíbt er unter anderen: Obwoll die Zahl der Christen die den Sozía
Iísmus als geselilschaftliche Praxis wahlen, sich überall auf der Welt erhöht, neh
men die christlichen Massen den Sozialízmus doch mit Vorbehalt entgegen. Dar
über können wir uns nicht wundern, die Kirche war ja doch Jahrhunderte hin
-durch überzeugt, dass die von Ihr vorgeschlagene gesellschaftliche und wírtschaft
Hehe Ordung absolut und unveranderlích sei. In den soeíalistiscben Lándern
dagegen betrachteten sie zunachst mísstrauísch und mit einer marichmal be
rechtigen, abel' oft bitteren Krítik, dass der Staat Aufgaberr auf sich nímmt,
die früher unter die Zustiindigkeit der kirchlichen Organisatíonen und Institu
tíonen gehörten, und gedachten mit Nostalgie íhrer früherer Vorrechte. Die
Sache anderte sich - auch in unserer Heimat -, als die Christen begannen
es zu verstehen, dass der Sozialismus einen Teil íhrer eígenen Ziele verwirk
licht. Aiso von dem Moment angefangen. als sie ihren status des Beobachters
aufgaberr und: die sozíalístische Umwandlung der Gesellschaftvon innen her
betraéhteten. In unserer Heimat akzeptiert heute schon die Mehrheit der sieh
mit ihrem Glauben identifizierenden Christen den sogenannten instrumentalen
Marxismus als ein Mittel zur Analyse und Umwandlung der geschíchtlích
gesellschaftlíchen Prozesse, Aufgrund der Erkenntnis der gesellschaftlichen
Struktúr gelangten immer mehr Leute zur Überzeugung, dass der Marxismus
diegesellschaftliche Gerechtigkeit verwirklichenkann. Es steUt sich nun die
Frage, auf welche Argumente diese Christen sích berufen können, wáhrend
nícht : wenig offíztelle kirchliche - Erklarungen den Marxísmus kritisierten
undzwar nicht nur ' aus weltanschaulichem Gesichstspunkt? Haben wir eine
Antwort auf díeses Dilemma, und wíe lautet es? Tamási Nyíri Iasst in drei
Punkten seine Antwort zusammen, indem er feststellt, dass zunáchst aus den
Evangelien kein eindeutig bestimmtes gesellschaftltch-polttlsches Programm oder
Richtungsprinzip abzuleíten sei: Die christliche Idee beinhaltet keinen direkt
umschríebenen wirtschaftlichen oder polítíschen Plan oder ein System.

Zweitens: die Kirche deklarierte schon öfters ihre polilische Neutralitat,
die Dokumente des II. Vatíkaníschen Konzils betonen die allgemeine Sendung
der Kirche und erkláren mit Nachdruck, dass die Kirche sich fül' kein polttísches
System verpflichtet. Das Konzil akzeptiert feirlích die Selbstándigkeit der
weltlichen Dírnensíonen, sie unterscheidet zwíschen rellgíöser und weltlicher
Zustándígkeit, und nimmt die selbstandige polltische Entscheidung der Christen
in Betracht. Und drittens: die Konzilsdokumente achten den polítíschen und
weltanschaulichen Pluralísmus und weisen die Ansichten zurück, die die welt
liche und relígtöse Berufung des Christen fül' unvereínbar halten und die beiden
vollkommen voneinander trennen. Selbstverstándllch darf man - stell Tamási
Nyíri fest - trotz einem angenommenen oder echten, teilweisen Einklang der
christlichen und marxístíschen gesellschaftlichen Zielsetzungen nicht vergessen,
·dass das Christentum keíne polítlsche Aktion ist, sondern VOI' allem eine Religion:
·ein Kontakt zwíschen GotJt und dem Menschen... Ob die christliche MoraI die
sozíalistísche Gesellschaft konkret starkt oder untergrabt, das hángt hauptsachllch
von zwei Vorbedíngungen ab. Davon, dass die Marxisten ebenso wie die Chris
'ien ihre eígene Indentítát bewahren.

Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach mit Valéria Dienes, Schriftste1lerin
und Philosoph, ehemalíge Schülerin von Bergson, deren Bergson-Übersetzungen
und Studien über Bergson auch in ungarischen marxistíschen Kreisen Ánerken
nung fanden. - Vor kurzem erschien ein Buch von Richá"d Horváth, Kir
chenadminístrator und Mítglíed des ungarischen Abgeordnetenhauses, in dem er
seínen LebensIauf zusammenfasst. Das Buch, betitelt "Vom Menschen zu Gott",
erschienen bei dem Verlag Ecclesia, ist ein authentisches Dokument eines
fünfzígjührigen menschlíchen und priesterlichen Wirkens. Anhand des Buches
würdígt Béla Hegyi das pastorale und menschliche Wirken und die öffenfJ1iche
T1itigkeit des Autors.
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Tájékozódás

VEBSESKUNYVEK. Irodalmunkat míndíg
111 jellemezte a Urai erő, a kifejezés vál
tozatossága, II a jelek szerint költőink ma
sem hlItlenek ehhez az örökséghez. A Mag
vető és a Szépirodalmi Kiadó közös ..30 év"
címet viselő sorozatában jelent meg Vas
István Itt voltam eímü válogatása. A ..Bu
dapest balladája" círnü ciklus indítja a
kötetet, s aztán lépésr/H lépésre tanúi le
hetünk, hogyan nőtt Vas István jelentős

költőből igazán nagy költővé, aki a kor
égető kérdéseit adekvát nyelven fejezi ki,
aki nem szégyellt lemondant a költészet
"szépségeiről", csak hogya lényeg közelé
be jusson. Elkötelezettség és irónia, sors.
vállalás és visszahúzódó szemérmesség elegye
jellemzi Iegújabb korszakát, melyben olyan
maradandó remeklésekkel gazdagította Urán
kat. mtnt az ars poetica érvényű Avllai
Teréz intelrneíböt, vagy a Bartókról írt vers.
- Ugyanebben a sorozatban olvasható Csa
nád, Imre Bástya és bátoCllág címu válo
gatott verseskö'ete ls. Els6sJrban a kifejezés
ereje, a múlt nem szünö megbecsülése és az
emberi élet tragédiát Iránt való érzék avatja
jelentIls költővé. Elismerésre méltó bátor
sággal keresi az útat, hogy felmutathassa
azt, ami - örök. Ez a vibráló kettősség

adja verseinek vtíj ódzö változatosságát és
szavainak sokszor patetíkus erejét.

A hékéscsabai Megyei Könyvtár házinyom
dájának remekmívű kivItelében már több
kit(lnl5 versgyűjtemény ls megjelent. Fzút-

tal Takáts Gyula Fogadj be világ címü kö
tete okoz örömet a könyvritkaságok gyűj

törnek. Növel! a könyv értékét. hogy a
kö!tll saját rajzai díszítik. Maga a válo
gatás kttdnően sikerült, e gazdag, rníndíg
a szépség és az emberi tisztaság iránt el
kötelezett pálya színte mmden fontos és
jellemző motívuma reívman benne, s a
versek egymásutánja híven érzékelteti egy
ne.ries hagyomány továbbélését és ma is
termékenyítő erejét.

GArai Gábor Visszfény címu kis kötete
jelentős köttói teljesítmény. Ezúttal az el
múlás és a gyász hangjai erősödnek föl
Iírájában, s küJönösen emlékezetes erővel

és szépségge! szólaltatja meg édesanyja el
vesztésén érzett fájdalmát az Anyám könyve
ciklusban. Ez a nosztalgikus, könnyes hang
- mely ugyanakkor sosem válik végérvé
nyesen lemond6vá, kietlenül pesztrnístává 
egészen új lirájában, és további felfedezése
ket sejtet.

Két fontos, hiányt p6tló s ismeretetnket
gyarapító kiadvánnyal jelentkezett ZALA
MEGYE. Németh József múzeumígazgató
Zala megve műemlékeít mutatja be köny
vecskéjében: köztéri szcorokrót, a külön
böző stflusú patinás Iakóépületeícről, múzeu
mokról, régi útszéli fakeresztekről, a
megye minden értékes templomáról, ká
polnájáról, plébáuíaházáról ad össze
foglaló, hasznos kalauzt kezünkbe. Segit
ségével a hazáját, szűkebb pátrtáját megis
merő ember számára néhány jel'emző adattal,
képanyaggal szolgál okos útbaigazításul. -

A KORSZERű TEMPLOMFÜTÉSRÖL

Ez évben is folytatódik a DANTHERM templomfűtő be

rendezések üzembehelyezése. Az országban eddig 115 katoli

kus templomban működnek az egyházközségek teljes megelé

gedésére. üzemeltetési költségük igen gazdaságos. Például egy

2500 légköbméteres templom évi fűtőolaj szükséglete mind

össze 1500 liter. A készülékek működése zajtalan és szagtalan,

a templomban bárhol elhelyezhetők.

Felvilágosítással a dán cég hazai képviselője, az UNI

VERSAL KFT munkatársa, Amigo Tibor mérnök (1131 Buda

pest, Vág u. 13. Telefon: 408-776) szolgál,



Vigilia
Lagzi István, a Va rsói Mag;Y'ar Kultur411s
Intéz et ig az gató-helyettesének munká ja, a
Lengyel menekültek Zala megyében a má
so di k világháború idején a zalai Gyújte
m ény k öteteként látott napv üá got. Az
1939 ösz én a hitle ri agresszió eiől Ma gyar
orsz ágra menekUIt Ierig ye lek étet- é..
munkakörütrn ényett, k uuura us és poiltikai
tev éke n ységé t tárgya lja. " A lengy el me
n ek ü lt ek védelmezése a megértésen
és a humánumon túlmenő áldozatvállalá st
is jelentett - írja töb bek k özt a seerzö -.
Mindez bizonyítja azt is (és erröt beszélni
k ell) , h ogya tragikus .híd eg napok' m ellett
vo lt Balatorrboglá runk, K esztll elyünk, Na gy
kan ízs ánk, ahol lengyel, francia , angol me
n ekültek védelmet találtak.. . Mondjuk ki vi
lágosan: a hitleri német fasizmus által
sors üíd özöt t é vált lengyelek seg ít és e, eva
k u ác t ójuk támoga tás a (a sz övets égesek ol
dalán lengyel egys égek lét reh ozásához
adott - közve te tt - segítség) német ellenes,
Ma gya rors zá g német megsz állá sa u tá n pedig
a lengyel menekUItek b újtatása, vé de lmezé
se . . • a n ti fasiszta jellegú tevék enység volt."

A polgári filozófia a hu szadik században
cím m el a Kossu th Kön y vk iad"> exv mun
kaközlls.ség m u nkáját jelentette meg. A
könyv bá r so mmásan. de meglehetősen pon
tosan - marxista szempontból - ~á j ékoztat

századun k legfontosabb es zme áramtatatr öt.
Az a k ép a zonban, m ctvet a ..Ne otomiz
mus. a m ai katolicizmus filozófiája" ctm ű

fejezetben ad. alaposan eg ys:>:erOsít. vá zlat
nak ls h iányos és tu ts ágosan leszíikitett ér
telmezését adja en ne k a gazdag, sokarcú szel
lemi irányzatna k . A könyvb öl nacvon h I
án yzík a n évmutató !

A GONDOLAT KIADO eti k ai so ro zatána k
újab b kö tet eként jelent m eg a Brit mora
list ák a xvm. században círn ű gyüjtemén y .
..A teológia Iíberaltzál ásának . .. a lehető

sége foglalkoztatja az angol m oral tstákat
(k ik n ek többsége gyakorló pa p) . mi n tsem
a pa rlamenti pártharcok formájában igen
keves fil ozofiai probl émát felvető korabeli
a n gol k öz élet kérdése i" - h an gsúlyozz a a
k önyv u tószavában Ludassy Má r la . A vá 
lo ga tás, akárcsak egy évszázad ra kiterj edő

na gy dialógus. egy másnak fel cl~ető tanul 
má n ysoroza tot n yújt át a z olvasónak : Sa 
muel Clarke , Ma ndevill e . Sha ftesb u ry . Hu t
cheson , .Joseph Butter. Jeremy Bentham a
vallásos morált, az erkölcsi erényt vizsg ál
ják. a jóról és a r osszr ól , az er k ölcsi é r-

1977 május
,

Ara 12 Ft

zelmek természetéről cserélnek eszmét e
lapokon. - Lucien Goldmann francia íro
datomkrítrkus és filozófiatorténész ma már
klasszikusnak számító könyve, A reJtlIzkö
dll Isten a XV I- XVII. század transzcendens
szellemi m ozga lrn át, a ra nz en tzm ust p robál
ja a marxista szemlétet módsze reivel ,.meg
fejteni" , s á ltalában mai gondolk odásun k
számára hozzáférhetővé tenni. Szerinte a
janzenis ta va llá sos tartalom, jóllehet az evi
lág elutasítá sát h irdette, de m ég is csak a vi 
lágban élő embe r gesztus ával. így a t r ansz
cendencia és az evilágiság sajátos ötvöződé

sével utalt a világra, a szociális jelentésre.
Legfőbb képviselőinek - eléggé vitathatóan
- PascaIt és Racine-t tekinti. itt-ott már
szinte logikai vé tsé get k övet el analfzts é
ben, mert oly a n koncepcí ót állft fel . mely
hez nem lehet m índlg h ozzávarrni a tén ye
ket és a valós ágot. Goldmannban a zonban
ol yan eredeti . problé ma érzt'keny fil ozófus t.
ol yan ösz intén kereső . vitára h ívó gondol
kodót Ism e rhetUn k m eg . akitől sokat leh et
tanulrit . Külön ösen m egra gud óak Pasca l ke
reszt énys ég én ek ti tkát és magya r ázat át ku 
tató fejtege tései. valami n t Racin e dráma i
vil ágá t I sten-világ-ember színtereire felo sztó
elemzése. Kevés ilyen. elavult tézlsektöl
szabadúló merev J.:a teg6nlh kat ro bba ntó. kí
sérletező-tisztázó. egyetem le ge se n ín sp t ra 
t ív művet olva shattunk a z utóbbi Időben .

•
HELYREIGAZITAs. " A J ordán k ett éválása
és a vízözön" ci mú cikkem (Vig ilia , 1977
márc iu s) utol só bek ezd eséb en tévesen kö 
zöl tem a zsi dó Időszámítás kezdetét. A sz ö
veg szerínt : ..Megfelel azonba n a régi zs .
dó időszámftásnak ls . amelyn ek kezdete
tö b b, m ínt hatezer h étszá z év vel ezelőtti

időpontra datálódik. vagyis m ég a No é-féle
víz özön elötti Időponttal kezdődik. Azaz a
két ösrégl elbeszélés által emlitett vízözön
az I. e. 4700 és I. e. 3400 közötti Időszak

ro tehetll."
A valóságban a zsi dó időszámítás sz erínt

Jelenleg, 1977-ben az 5737. esztendőben va
gyunk, nem pedig a 6737-ben . Vagyis az
időszámitás kezd et e I. e. 3760-ra esik 4760
helyett. Ez a zzal a k öve tkezménnyel jár .
ho gy a z utol só be kezdésben k özöl tek ér
vény üket veszti k . Ké r jük tehát az idevona t
kozó megátlapít ást tá rgy ta lannak tekin ten i.
Mindez a zonban n em változtat a zon a kli
matológiai alapon n yugvó m egálla pításu n 
kon, mely szerin t a valódi vi zözö n i. e .
4000 tá jban v olt .
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