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J'AS JÓZSEf<

A KARÁCSON" KELETKEZÉSE
Jézus születésének december 25-i ünnepe 354-ben tűnt fel először egy római

kalendáriumban. De keletkezésének a körülményeit azóta sem ismerjük pontosan.
Érdemes tehát felvetnünk a kérdést: Mit mond róla a keresztény hagyomány, mit
a történelem és a nyelvtudomány?

A SZÚ EREDETE ÉS JELENTÉSE. A karácsony szavunkat a múlt század vé
géig egyesek latin, mások sz.áv eredetűnek tartották. Az előbbiek többsége az
incarnatio (Urunk rnegtestesülése), vagy a creatio (teremtés, szülés), esetleg a calatio
(a hívek havonkénti összehívása az ünnepek kihirdetése végett), stb. fejleményének
nyilvánította. Néhány külföldí kutató azonban a Christi ieiunium (Krísztus böjtje)
szószerkezet összevont alakjából (christium) származtatta. Szeríntük ebből lett a
román cráciún (krecsun), amely innen a magyárba kerülve karácsony hangalakot
öltött.

Latin eredetét elsőnek Szarvas Gábor (Nyr. 1879:19) cáfolta meg. Hangsúlyozva,
hogy a latin szekezdő in és aszóvégi tio a magyarban nem semmisülhet meg.
(Pl. installáció, infláció, stb.) Román eredetét pedig nyelvészeink többsége alap
talannak tartja. Egyrészt, mert a román nyeívű írásbeliség csak 1521-ben kez
dődött Neacsu. levelével. (Bőv. Tamás Lajos: A román irodalmi nyelv eredetének
kérdéséhez. Bp. 1957.) Ennél korábbról tehát a craciún nem adatolható. Viszont a
mi karácsony szavunk seemélynévként Kracin alakban már lI38-ban előfordul

(vö. Történelmi Etimológiai Szótár: TESZ II, 371). Másrészt, Kniezsa István (A
magyar nyelv szláv jövevényszavai: MNySzlJsz I, 254) megállapítása szerint:
" ...román eredetű szó az egész keresztény terminológiában egyáltalán nincsen.
oem valószínű tehát, hogy egyetlenegy szó mégis valahogy átkerült volna". Vé
gül az említett szavaknak a jelentése sem azonos a magyar karácsony szóéval,
amely ,Jézus születésének napjá'-t (dies natalis Christi) jelenti. (Vö. a Müncheni·
-kódex: Vrnac zúletete adatával). Ezért sem a latinból, sem a románból nem
származhatott.

Szl.áv erederének tanulmányozása a múlt század vége felé kezdődött és a
lényegre már Simonyi Zsigmond (Nyr. 1880:104) rámutatott Eszerint alapszava
az O~L...áv kraéun, amely a mássajhangzótorlödás miatt a magyarban egy szó
taggal bővült, amint a XIII. századból való tulajdonnévi adataink: KarachWff
(1203), Karachon, Karason, Karasun (1211), stb. mutatiák. Köznévként csak a
XV. százdban (Festetich-kódex 331) bukkant fel karácson alakban. De továbbra
is kérdés maradt, hogy melyík szláv nyelvböl vettük át?

A századforduló előtt legtöbben az őszlovént (= óegyházi szlávot) tekintet
ték átadó nyelvnek, amelynek kraéun szavából a magyarban először krácsun,
azután karácsun, majd karácson lett (vö. Asbóth Oszkár: NyK. 1884:388; Nyr.
1886:169). A századforduló után azonban vita keletkezett, mert voltak, akik a
bolgár- kracun, a szlovák kratún és az orosz koroéun szavakban keresték az ere
detijét (vö. Marianovics Milán: Nyr. 1908:43), és a döntést Melich Jánost6l vár
ták. Melich [SzlJsz 1/2:310-15] kijelentette: A bolgárban a kracun szó nincsen,
hiszen koleda a karácsony neve. De az óbolgárban lehetett,' mert Mikl6sich szó
tára is em'Ití, kimutatni azonban nem tudjuk sem köz-, sem személynévi vál
tozatban. Nem igazítanak el a görögkeleti és a római katolikus szláv naptárak
sem, mert az előbbiekben rozdestvo, az utóbbiakban meg bo::ic névvel jelölik
dec-ember 25-ét. Ellenben a keleti szovákban kracún szó, sőt a máramarosi
ukránból és a galíciai hucul nyelvjárásból is kimutatható a kreéún változata:
Das Fest der Geburt Christi ,Jézus születésének ünnepe' jelentésben. Ami pedig
az orosz koroéun szót ílletí, a népnnyelvi .halál' és .elrnúlás' stb. jelentésén kívül
gyakori a ,téli napforduló' [elenté-e is, amely a mai görögkeleti naptárban de
c"rnhor 12-én. a míer k szerint pedig december 25-én van. Melich tehát csak
válaszolt, de nem döntött.

A döntést ötven évvel később Kniezsa István (i. h.) kísérelte meg. Szerinte
nem valószínű, hogy a karácsony szavunk eredetije, a kracun az aránylag kis
nyelvterületen élő keleti szlovákok, a máramarosi ukránok vagy a huculok
nyelvéből. illetőleg nyelvjárásából került volna hozzánk. Úgy látszik, hogy a
honfoglalás előtti, később a magyarságba beolvadó szlávság körében volt elter-
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jedve. Alapszavának az ősszláv: +korciti ,lépni' igét kell tartanunk, amelynek
unz képzős szárrnazéka a -l-koréunz .lépő', .átlépő' a pogány szlávoknál a téli
nacfordulónak (a fény terjedése, a nappalek hosszabbodása), vagyis a Napisten
születésére rendelt ünnepnek volt a neve.

Ezt az eméletet Kiss Lajos (Nyr. 1937 :247-51) jelentéstani és néprajzi ada
tokkal támasztotta alá. Kimutatta, hegy az ősszláv +korCiti alapszavának. a kork
nak megfelelői a magyarság közelében élő sztáv népek nyelvében .láb' és .lépés'
[elentésben hasznátatosak. Például a. bolgár krak jelentése .láb', a szetb-horvát
és szlovén krak-é .hoszú láb'. Ugyanígy a Icrok: a szerb-horvátban, a csehben és
a lengyelben .lépés' értelemben ferdul elő. Sőt, a nálunk is meghonosodott, de
szláv eredetű szótásmondás-ik tanúsága szerint a nappatok hosszabbodá-ának,
illető'eg az éjszakák rövidülésének a népnyelvben ezek voltak a mérték
egységei. íme néhány adat: a csehek szerínt Újévkor a nappal egy tyúklépésnvi
vel lesz hosszabb. A horvátok meg úgy tudják, hogy a nappal karácsonykor
a legrövidebb, de Üjévre egy kakaslépésnyivol meghosszabbodik. Hasonló szólás
járta Montenegróban is: a nappal december 19-én a learövídebb, de Üjévre már
annyival hosszabbodik, amennyivel a kakas a ház küszöbéről el tud ugrani. Stb.

A karácsony szavunk tehát nem latin, nem is román. hanem délszláv ere
derű, amely kraéun változatban került át hozzánk minden bizonnyal még a
keresztény vallás befogadása előtt. Itt aztán a szó eleii má<sa'h'ln~Fó'()rV'dás

feloldása után karácsu'n, később az u nyíltabbá válása következtében karácson,
majd a n jésítésével karácsony ,Jézus születésének ünnepe' fejlődött belőle (TESZ
II, 371).

A karácsony szó nyelvészeti elemzése alapján kétségtelenné vált, hogy a
görögkeleti szíáv népek megkeresztelkedésük óta a Jultánus-naptárnak, a római
katolíkusok pedig a napcár-reformtól kezdve a Gergely-félének ugyanazon nap
ján (december 25-én) ülik meg Jézus születését, mint amelyen a téli napfordulót,
a Napisten születését ünnepenék pogányságuk idején. Ezért Melich Jánost már
a századforduló után foglalkoztatta a kérdés: Miért tette a kereszténység Jézus
születése napját december 25-ére, a téli napforduló pogány ünnepére? A hivata
los válasz míndrnáig ez maradt: egy III. századi keresztény hagyomány alap
ján esett rá a választás.

KUTATASOK AHAGYOMANY TERűLETÉN. Köztudomású, hogy a szüle
resnapok megünneplése pogány eredetű. Ezért az őskeresztények senkiét. az
első két században még 'az Ur Jézusét sem ülték meg. Liturgiájuk kőzéppontjában

csak a halála és a feltámadása állott. Ennek, valamint a korabeli feljegyzések
(a Szentírás, Szent Jusztin 150 kerül írott Apológiája. stb.) hiányosságainak és
szűkszavúságának kell tulajdonítanunk, hogy Jézus születésének az időpont ja,
amelyet Szerit Péter bizonyára ismert és Szent Lukács is gyakran hallhatott a
Szűzanyától, lassanként feledésbe ment, és csak a III. századtól kezdték kutatní
a dátumát írott és íratlan hagyományaik alapján.

Kezdetben, mivel semmiféle fogódzópont nem állt a rendelkezésükre, találgatá
sokra voltak utalva. Vagy azon a napon született, amelyen harminc évvel ké
sőbb megkeresztelték (január 6.), vagy amelyen megfeszítették (április 20), vagy
amelyen a mennybe szállott (május 20.), stb. (VÖ, Radó Polikárp: Az egyházi
év. Bp. 1957. 33.) - Ezek azonban nem egyebek misztikus elképzeléseknél. Reális
alapjuk nincsen. Kutatás céljaira tehát nem alkalmasak.

Később, az apáról fiúra szálló hagyományra hivatkozva: Nyugaton abból a jám
bor hiedelemből indultak ki, hogy a világ Megváltója emberi testben a világ terem
tésének, vagyis a tavaszi napéjegyenlőségnek az évfordulóján jelent meg a földön.
Keleten pedig a II. század közepe óta az a szokás keltett feltűnést, hogy az
Alexandriában élő gnosztikus eretnekek, akik még az óegyiptomi naptárt hasz
nálták, Jézus keresztségének és isteni születésének együttes ünnepét tybi hónap
ll-én, vagyis január 6-án ülték meg, és eljárásuk a keleti keresztények körében
is követőkre talált. De voltak Alsó-Egyiptomban olyan helyek is, ahol ezt az
ünnepet tybi hónap l5-én, illetőleg január 10-én tartották meg. Ezzel ellentétben
a nyugati keresztények a Julius Caesar-féle napiárban ta' álható tavaszi napéj
egyenlőség (március 25.) időpontjához Igazödtak. Ezért Jézus születésnapját egyes
helyeken, valószínűlegRómában és a környékén már a század elején március 25-re
tették, és ez a szokás a század második felében Itália északi és déli részén is
meghonosodott, amint azt a 260-ban íródott Klementinák (egyházi törvénygyűjte-
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mény) adatai tanúsítják. Máshol azonban, például 240 táján Észak-Afrikában,
Kar rhágó vidékén úgy tudták, hogy az Úr Jézus március 28-án született (vö.
Kat. Lex. II, 493), rnert rajta teljesedett be Malachiás jövendölése. O a So) iustitiae,
az igazság Napja. A Napot pedig in quarta die .a negyedik napon' teremtette az
Úr. Ez volt a véleménye Szetit Ci:Jrián (200-258) afrikai vértanúnak is, mert a
De pascha computus kezdetű munkájában így ír: "Jézus március 28-án szüle
tett, azon a napon, amelyen Isten a Napot teremtette".

Magától Ületődik, hogy időközben a hagyomány és a Biblia adatainak össze
hangolására írásos kútfők is készültek. Ezen a téren Alexandriai Szent Kelemen
(150-215), Kelet tudós pü-pöke végezte az úttörő munkát. Három szentírásí szö
veg : a masoratícus (héber), a septuaginta (görög), és a szamariai (héber) nem
zetségtáblái alapján kiszámította, hogy Jézus a világ teremtése után 5,533-ban
született (vö. Strornata I. 21). Szüetésének hónapjáról és napjáról azonban so
káig nem nyilatkozott. Csupán éle;e vége felé derült ki, hogy január 6-át tart
ja Jézus születésnapjának (vö. Migne, P. Gr. 8,888).

A III. század legkiválóbb krcnoógusának Julius Africanus-nak (t232) élet
műve a Kronográfia (220) volt, ame'ynek eredetije elveszett, A töredékei azonban
fennmaradtak, részint Georuius Sycellus (Synkeliosj , részint más VIII. századi
történetírók munkáiban. Ezért a későbbi forrás- és szövegkritikai kiadásait e
maradványok alapján kellett összeállítani. A német nyelvűek közül legismertebb
Heinrich Gelzer (Sextus Julianus Africanus: Byzantinische Cronographie, Leip
zig. 1880. I-IL) feldolgozása, amelyben ez a sokatmondó kimutatás található:
,,5,500. Marz, 25. Christi Empfangniss. - 5,500. Dez, 25. Oder 5,501 Jan. 6. Christi
Geburt" (I, 50). Ebből megállapíthatók Julius Africanus összes hibái és érdemei.

Hibája, hogy korának bibliafordításai közül nem a pontosabb, aVulgáta
készítésekor Szent Jeromos (340-420) által is jónak talált héber szöveget hasz
nálta, hanem a Septuagintát (Hetvenes fordítás, LXX.), amelynek nemzetség
táblái hézagosak. Az életkori adatai pedig, amelyek közül Kainét kihagyta,
a másolási hibák. a szándékos változtatások, továbbá a "született" és a "nemzette"
szavak következetlen használata miatt pontatlanokká váltak. így aztán Jézus
születésének Julius Africanus szerintí éve nem mondható megbízhatónak. (Bőv.

Székely István Az emberi nem kora és a Szeritírás. Klny. Magyar' Sion. Esz
tergom. 1887.)

Érdeme, hogy a nyugati hagyományt ötletesen magyarázta. Abból a hitigaz
ságból indult ki, hogy a Megváltó tnilajdonképpen már a fogantatásakor emberi
testet öltött. Ezért március 25-ére nem a születését (nativitas). hanem a názá
reti megtestesülését (incarnatio, annuntiatio) tette, és betlehemi születése ennek
megfelelően került a kilenc hónappal későbbi december 25-ére. Ezzel a nyugati
hagyomány egyik, Jézus születésére vonatkozó téves állítását látszólag meg
szüntette. De a másikat, a tavaszi napéjegyenlőség március 25-i hibás dátumát
csak a Niceai egyetemes zsinaton (325), a húsvét-vita lezárása alkalmával hl
vitották ki azáltal, hogy március 25-éról a tudományosan megalapozott és az 1582.
október 4-től érvényes Gergely-naptár által is elfogadott március 21-re helyez
ték át.

Legnagyobb hibája, hogy Jézus születésnapját vagylagosnak nyilvánította. Nem
döntötte el, hogy a keleti vagy nyugati hagyománynak van-e igaza? Mulasztásának
kettős következménye lett. A keleti keresztények ettől kezdve jogosnak tartották,
hogy a gnosztikusokhoz hasonlóan Jézus születéséről január 6-án emlékezzenek
meg. A nyugatiak bizalma pedig megrendült december 25-ének a hitelességében,
mert így okoskodtak: Ha két, ugyanazon tárgyra vonatkozó adat közül a máso
dik is lehetséges, akkor az első sem bizonyos. Ezért nagyon valószínű, hogy a
IV. században ünnepi rangra emelt karácsony nem Julius Africanus adatai alap
ján került december 25-re. Egyetért ezzel többek között a Kronográfia német
kommentátora, Heinrich Gelzer is, mert határozottan kijelenti, hogy december
25-ére a IV. század közepénél korábbról elfogadható adatunk nincsen: "Der
25. Dezember, welchen die spatere Tradition des Occidens recipirt hat, ist VOI'

der Mitte des vierten Jahrhunderts nicht nachweisbar" (I, 47).
Hasonló sorsra jutott a Hippolytus (t235) ellenpápa szentírásmagyarázatában

(In Danielem. IV. 23) található december 25-e is. Idézem a vonatkozó szöveget:
"Az Úr első eljövetele testben, Betlehemben, január Kalendája (január 1.)
előtt a nyolcadik napon, szerdán történt. Augustus császár 42. évében, Adámtól
az ötezer ötszázadik évben". Az Úr Jézusnak ezt a Rómából keltezett születésí
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bízcnyítványát a középkor végéig egy III. századi hagyomány írásos emlékének
tartotta a keresztény világ. De 1551-ben megrendült a bizalom benne, mert a
régészek Róma közélében egy márványszebor talapzatára vésve, megtalálták
Hippolytus elveszettnek hitt, 220 táján keletkezett Canon paschali~-át (húsvét
-tábla), amely szerint Jézus nem december 25-én, hanem április elején ("IV. No
nas Aprilis") született. (Vö. Székely István, Krisztus születésének az éve és a
keresztény időszámítás. Bp. 1922. 156.) Az így keletkezett ellentmondás azonban
csak 188S-ben szűnt meg, amikor a görögországi chalki kolostorból előkerült az
ln Danielem eredeti szövege, és az írásszakértők megállapították. hogy a de
cember 25-ét tartalmazó rész más kéztől származó, későbbi betoldás. (Vö. ArtneT
Edgár Az egyházi évek ... leírása és magyarázata. Bp. 1923. 39.)

Kétségtelen, hogy ez a cáfolat december 25-ének több mint ezerhatszáz éves
bizonyítékát semmisítette meg. De a hagyománypártiak ennek ellenére sem ad
ták fel áláspontjukat, mert volt még két hitelesnek látszó adatuk. A IV. századi
Aranyszájú Szent János-tól (344-407) származik, aki 386-ban, a december 25-én
elmondott beszédében így nyilatkozott: "Nincsen még tizedik éve,' hogy ez a
nap világosan a tudomásunkra jutott... Pedig a rómaiak egy régi hagyomány
alapján már hosszú ideje ezen a napon ünneplik..." Jézus születését (vö. Migne,
P. Gr. 49:351). E~zerint tehát létezett egy december 25-ét nyilvántartó hagyomány.
Csak az baj, hogy: "A Rómában őrzött census-jegyzékek, amelyeket némelyek
emlegetnek, nem valószínű, hogy léteztek, illetőleg. hogy részletes személy! ada
tokat tartalmaztak" (Székely, i. m: 151). - Márpedig feltételezett adatokkal
bizonyítani nem lehet.

A másik adat a Liber Pontificalisban (Pápai életrajzok) bukkant fel, amely
nek első részét a VI. században állították össze, de egy régi hagyomány alapján.
Ebben Telesphoru8 pápa (125-136?) neve után ez olvasható: "". ő rnűködött

közre, hogy a mí Urunk születése napján, december 25-én éjjel misék mondas
sanak és az áldozat elején az angyalok éneke (a Dicsőség) csendüljön fel". Azóta
már tudott dolog, hogy ez a bizonyíték sem állja meg a helyét, mert a liturgia
-történészek kimutatták, hogy "későbbi események visszavetítése a korábbi szá
zadokba", Az éjféli míséről ugyanis az első megbízható, írásbeli adat csak a
IV. század végéről (390-95) való, a jeruzsálemi zarándoknő Útinapl6jából, amely
egy XI. században másolt kódexben maradt reánk, és 1887-ben jelent meg nyom
tatásban. A Dicsőség szintén IV. századi, de hogy míkor került bele a szentmísébe,
pontosan megállapítani nem lehet. Radó Polikárp (A megújuló istentisztelet. Bp.
1973. 29) szerínt csupán az bizonyos, hogy nem Telesphorus pápa idejében, amint
a Liber Pontificalis téves közlése alapján sokan vélik.

December 25-ét az apáról fiúra szálló szájhagyomány adatai között hiába
keressük. Erre kizárólag Hippolytu8 és Aranyszájú Szent János írásai alapján
lehetett hivatkozni, de csak a XIX. század végéig. Érthető tehát, hogy a szá
zadforduló után nemcsak a nyelvészek, hanem a liturgiatörténet és a napteológia
legjobb ismerői (így: Fr. C1JJ1nOnt, La célébration du Natalis ínvíctí Solis en
oríent, Rev. de I'hist, des relíg, 1920; B. Botte. Les origines de Noél et de l'Épi
phanie. 1932; Martin P. Nilsson, Sonnenkalender und Sonnenreligíon, Archiv für
Reltgionswissenschaft. 1933; J. Dőlger, Natalis Solis invicti und das christi.
Weihnachtsfest. Antiken und Christentum. 1940; Radó Polikárp, Enchiridion
Liturgicum. I-II. 1966, és sokan mások) a hagyomány helyett a téli napforduló
pogány ünnepével kapcsolták össze a kereszténység egyik legnagyobb ünnepének,
a karácsonynak keletkezését,

A NAPKULTUSZ ÚTJAN KARACSONY FELÉ. A keresztényeket nemcsak
az üldözések, hanem a különféle tévtanok is hittagadásra akarták kényszerítení,
Legveszélyesebbnek bizonyult az óperzsa vallásban gyökerező napkultusz, vagyis
a világosság és a fény míndeneket éltető forrásának, a Napnak szertartásos
(kultíkus) imádása. Ez a Krisztus előtti századokban már Kisázsia összes tarto
mányaiban elterjedt azzal a különbséggel, hogya megelőző századokban az egyip
tomi Óbirodalomban Ré, a Középblrodalornban Amon, a görögöknél Héliosz,
Alexandriában Aion, a perzsáknál pedig Mithrász volt a Napisten neve. Mithrász
mint a világosság és az igazság védője mindig győzött a hazugság és a sötétség
felett. Ezért kapta II. Artaxerxes, perzsa király idejében a Sol invicrws, a le
győzhetetlen Napisten nevet. Ennek tisztelete SziciÍia közelében hatolt át a római
birodalom európai határán, ahonnan a Pompius idejében (i. e. 67) levert tengeri
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kalózok vitték tovább a birodalom nyugati tájaira. Munkájukat hamarosan siker
koronázta, mert Hadrianus (117-138) uralkodása alatt már nemcsak pogányokat,
hanem keresztényeket is találunk a napkultusz táborában. Sőt, ez utóbbiak száma
Septimus Severus (193-211) korától annyira megnövekedett, hogy több helyen
közülük került ki a mithracisták zöme. így tudja ezt a napvallás legjobb isme
rője, Cumont, aki a római birodalom nyugati részein 588, a történelmi Magyar
ország területén pedig 94 Míthrász-kultuszra vonatkozó emléket talált (vö. ArchÉrt:
H193. 1894. 1895. évf.), és levonta belőlük a következtetést: Ha Nagy Konstantin
(306-337) császár nem adja ki a Milánói rendeletet (313), a római birodalom
valószínű.eg mithracista lesz és nem keresztény. Ennek a gyors terjeszkedésnek
két alapvető oka, de csak egyetlen célja volt.

Az egyik ok: A hítrendszerük külsőleg nagyon hasonlított a kereszténységhez.
Tertullianus (160-240) szerint volt a kereszténységre és a bérmálásra emlékez
tető szertartásuk, amelynek keretében így avatták nagykorúvá a serdülőket:

"Mithra tingit fideles suos, signat in frontibus mílites suos". Mithra megjelöli
homlokukon a saját híveit és a harcosait. Volt kenyértörésük, amelyet rendszerint
lakoma. agapé követett. Voltak aszkétáik (szerzeteseik) és apostolaík, akik azzal
nyugtatták meg a kereszténységből áttérőket, hogy a földi élet folytatása a
feltámadást követő, jövő életben lesz (De baptísmo, 5; De praescríptíoníbus, 40.).

A másik ok: A római császárok is szorgalmazták a terjesztését. Keleten
a szír származású Heliogabalus (218-222) vírágoztatta fel, aki mínt a Míthrász
-vallás főpapja 218-ban a Napot nyilvánította legfőbb istenné. Ettől kezdve szü
letésnapja, a korábban is neki szentelt téli napforduló, kötelező ünnep lett, ame
lyet néhány keleti tartományban nem az i. e. 46-ban készült Julius Caesar-féle
közigazgatásl, hanem a vallási életben i. e. 1991 óta használatos óegyiptomi nap
tár téves adata szerint január 6-án ültek meg. Hasonló helyzet alakult ki
Nyugaton is, mert a pannóniai születésű Aurelianus (270-275) császár 274-ben,
Róma egyik előkelő negyedében templomot épített a Sol invictus tiszteletére, és
a születésnapját is kötelező ünneppé tette. Mégpedig december 25-i dátummal,
mivel a Julius Caesar-féle naptár szerint ez volt a téli napforduló időpontja
(vö. Radó, Az egyházi év. 1957. 36).

Az egyetlen cél a kereszténység felszámolása volt a szokásos "Divide et
impera"-elv alapján. Mégpedig a propaganda, a megfélemlítés és a császári pa
rancs kiilönféle fondorlatos eszközeivel, Legjobb propagandának a látványos
szertartások, például a Napisten születésnapjára rendezett ünnepségek bizonyul
tak. Ezeken, egy napnyugtakor kezdődő gyászszertartás keretében. sirató ének
és zeneszámokkal búcsúztatták el a sírjába szálló öreg Napot. Éjfélkor pedig
dáridót csaptak annak örömére, hogy az istenek anyja, Parthenos új Napot
szült a világra. Ennek aztán hajnaltájban. különféle ajándékok felajánlása köz
ben, tömjénáldozatot mutattak be. Az imádságukat általában kelet felé fordulva
vézezték. A felkelő Napot kitárt karokkal. egymást pedig békecsókkal köszön
tötték.

Ezek, valamint a napvallás külsőségeken alapuló hitrendszere, tömegesen von
zották Mithrász táborába nemcsak a tudatlan, de jószándékú pogány népet, ha
nem a hadsereg lazább erkölcsökhöz szokott legénységét is, mert úgy érezték,
hogy itt is megtalálják mindazt, amit a kereszténység csak hosszas vezeklés, sok
lemondás és kitartó önfegyelem árán juttat a megtérőknek. Végül itt érezték
jól magukat a kereszténység "kicsinyhitű" ingadozó elemei is, akiket Tertullianus
(De idol. 14) szerint a tömeges megterések míatt nem részesítettek kellő oktatás
ban. Az evangélium még nem járta át a szívüket. így aztán nem voltak képesek
szakítani a múlttal, pogány rokonságuk és környezetük befolyásával. Züllött bará
taik társaságában dorbézoltak és pogányokkal léptek házasságra, stb. Egyszóval
folytatták a korábbi hitetlen és erkölcstelen életmódjukat. - A propaganda tehát
bevált. Megtizedelte a keresztények létszámát és megakadályozta az utánpótlást:
a pogányságnak a kereszténység felé árarnlását, amelyet Septimus Severus 202-ben
hivatalosan is megtíltott,

A hitükhöz ragaszkodó keresztények megfélemlítésére a zsidóknak Celsus,
római filozófus által 178-ban közzétett feljelentései szolgáltattak ürügvet. Ez a
vádirat nem maradt reánk, de Tertullianusnak 197-ben' írt Cáfolatá-ból, to
vábbá Origenesnek (185-254) Contra Celsum (235) című, nyolc kötetre terjedő

munkájából ismerjük a tartalmát. Voltak benne vádak: a keresztények vérfer
tőzők, megvetik az állam isteneit, felségsértők, ellenségei a birodalomnak, mert
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új társadalmi rend megteremtésén munkálkodnak, stb. Ezek tanúk kihallgatá
sával kapcsolatos bíróí eljárást vontak . maguk után és a jogerős ítélet rendsze
rint megvesszőzés. halálbüntetés, esetleg száműzetés lett. De voltak közenséges
rágalmak is: doiogkerülők, kuruzslásból élnek, irtóznak a művelődés minden
fajtájá'ól, stb. Ezek nem tar'oztak a bíráskodás jogkörébe. Igy aztán társada'rní
megvetés. a közügyektől való eltiltás és nyilvános megszégyenítés volt a követ
kezményük. (Bőv. Walter János: Az e'ső hárem század kereszténv-Ilenes ráro
gásai, Bp. 1914.) Vajon ezek is elérték a céljukat? Az ügy legjobb ismerője,

Origenes gyakran hangoztatta: százakra tehető azoknak a száma, akik "egy marék
tömjén és egy Krisztust gyalázó szó árán" nem adták el az üdvösségüket, hanem
két kézzel nyúltak a vértanúság pá'rnája után, de százakra ,azoké is, akiknek
az idegzete a sok embertelen kinzás közepette felmondta a szelgálatot és meg
alkuvókká, hítehagyókká lettek. Az államnak azonban mindegy volt, mert ezek
is, azok is a kereszténység létszámát apasztották. A napkultusz tábora pedig nap
ról napra növekedett.

A kereszténység megsemmisitésére szánt két császári törvény mind tartalmi,
mind formai szempontból jelentéktelennek látszott. Formailag, mert a téli nap
forduló kétféle dátuma miatt a korábbi (218) csak a ke'etí, a későbbi (274) meg
csak a nyugati tartományokra korátozódott. Egyik sem volt tehát birodalom
szerte kötelező lex universalis, hanem csak tartományi jellegű, lex provincialis.
Tartalmilag, mert a napimádók istentiszteletein való részvételt, vagyis a lelki el
mélyülést sem az egyik, sem a másik nem követelte meg. A céljuk tehát ki
zárólag az volt, hogy január 6-án, illető'eg december 25-én minél nagyobb tö
meg, minél nagyobb fénnyel és pompával ünnepelje meg a Napisten születése
napját (Bőv. Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a római birodalomban.
Bp. 1901). Ennek érdekében az ünneppel járó külsőségek egész sorát (rnunka
szünet, a házak feldíszítése, utcai felvonulások. népünnepélyek és egyéb szórako
zások, stb.) tették kötelezővé, és szígorúan megbüntették korra, nemre, fajra és
vallá-ra való tekintet nélkül a törvényelőírásait megsértő alattva16kat.

Látnivaló, hogy ezek az előírások a több istenben" hivő pogányoknak nem
okoz-ak nehézséget. A keresztényeket azonban nagyon kínos dilemma e'é állí
tották, Ha ugyanis együtt ünnepelnek a tömeggel. akarva. nem akarva hódolatukat
fejezik ki a Napisten előtt és a hittagadás bűnébe esnek. Ha pedig megtagadiák
közreműködésüket, vétenek a császár ellen, aki mint a napvallás főpapia (nonttfvx
maximus) felségsértés címén kimondhatja rájuk a halálos ítéletet. Végül mlnd
ezekre a III. században kénysz-rftették őket, amikor a kereszténység éteterelét,
küzdőképességét nagyon legyengítették az üldözések és az eretnekmozgaímak Ke
leten és Nyugaton egyaránt.

Keleten a Jézus ístenségét tagadó ebioniták, nazareusok, majd a gnosztikusok
egyiptomi, szír és perzsa irányzatai, továbbá a szentháromságtagadó monarchla
nusok és patripasszionisták szakadtak le az egyház testéről. Nyugaton meg gom
bamódra szapórodtak az ariánusok, akik nemcsak a Fiúnak az Atyával való egy
Iényegűségét, hanem Szűz Mária istenanyaságát is elvetették, összefogva a dona
tistákkal és egyéb eretnekségekkel, hogy "mint ragadozó farkasok együtt üvöltve
tépjék szét az Isten nyáját". Hozzávéve ezekhez az élő veszteségekhez a császá
rok és a provinciák helytartói által elrendelt üldözések halálos áldozatait, ijesztő

képek villannak elénk a történe' em lapjairól. Plinius írja: Marcus Aureliu~ (161
180) idejében "ol.yan óriásira nőtt a vádlottak száma, hogy a rendes bírák nem
voltak hozzá elegendők". Szent Ciprián szerínt Decius (249-251) és. Valerianus
(253-260) uralkodása alatt "innume'rabilis", megszámlálhatatlan volt a férfi és
női vértanúk sokasága. Nem is szólva Diocletianus (284-305) vérengzéséről. amikor
"a kardok elvástak és összetörtek, a hóhérok pedig kimerültek", hiszen naponta
csak Egyiptom területén 30-60 embert végeztek ki. Még a túlzásokat kerülő Szent
Agoston is úgy tudja, hogy az első három században tíz nagyobb üldözés zajlott
le és a vértanúk száma esetenként meghaladta a négyezret. (Vc Marx Ignác
Bilkei Ferenc: A katolikus Egyház története. Székesfehérvár. 1932. 62.)

Magától értetődik, hogy ilyen körü'mények között kerülni kellett minden sur
Iódást, nézeteltérést és ellenkezést. Sőt, a passzív ellenállást is, mert ezek pat
tanásíg feszítették volna a húrt a keresztények és a pogány hatóságok között,
Ennek tudatában az egyház püspökei nem zárkóztak el mereven sem a 218.,
S€"J1l a 274. évi törvény paragrafusai elől, hanem keresték a dilemma megoldását.
Kivéve néhány "ellenálló" vagy "megalkuvó" püspök híveit. Az előbbiek még a
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látszatát is kerülték a behódolásnak. Az utóbbiak szerínt pedig a jó és a rossa
császárok parancsának egyaránt engedelmeskedni kell. Mégpedig nem félelem
ból, hanem lelkiismereti meggyőzödesből, mcrt minden földi hatalom az Isten
től származik (vö. Vargha Dezső: Az őskeresztények politikai magatartása, Bp.
1901. 4). A túnyomó többség azonban az Úr Jézus tanácsát fogadta meg: "Ad
ját. k meg a császárnak, ami a csá-záré, és Istennek, ami az Istené" (Lk 20,25).
Ezek 'I eriUllianus és Origenes elgondolása szerint úgy döntöttek, hogy a törvé
nyek üres külsóségeit belső tartalommal, a pogány szertartásokat pedig keresz
tény lelkiséggel töltik meg. Más szóval a Napisten születésnapját: január 6-át,
illetőleg december 25-ét olyan ünneppé a'akítják át, hogy hittagadás és bál
ványimádás nélkül megünncpelhessék a keresztények. Ennek azonban volt egy
előfelté.ele, "conditio, sine qua non' -ja, amely nélkül megva'ósítaní nem lehe
tett: Jézus betlehemi szűletésériek feledésbe ment időpontját azonosítani kel
lett a téli napforduló dátumával, hogy Radó Polikárp (i. m.: 36) szerint "a nap
vallás mágikus vonzó erejét ellensúlyozzák vele".

A dilemmának ezzel a mesterí megoldásával megnyílt az út a "kará~sony"

fE"é, amelynek kialakulása azonban a téli napforduló kétféle dátuma, a császári
törvények eltérő időpontja, továbbá a különböző történelmi, társadalmi és poli
tikai adottságok miatt másképpen történt Keleten, mint Nyugaton.

A KARACSONY ELSO NYOMAI. A kereszténység régóta óhajtott ünnepé
nek keletkezési körülményei és első nyomai Keleten 218 és 304, Nyugaton pe
dig 325 és 354 között találhatók meg.

1. A keleti keresztények Radó Polikárp (Enchir. II, 1132) és más külföldi
szerzők (Pl. J. P. Steffes: Das Wesen des Gnostizismus... 1922. 84-104) szerint
nagyiából az Alexandrlában élő gnosztikusok eljárását tartották szem előtt. Ezek
többek között azt tanították, hogy Jézus betlehemi születésétől a megkeresztelé
séig közőnséges ember volt. A keresztsége alkalmával, Tiberius császár uralko
dásának 15. évében (Kr, u. 29). január 6-án szállott rá az istenség szelleme és
mindmeket éltető lelke. az Aion. Szerin-ük csak ettől kezdve lett Krisztus, azaz
Felkent, illetőleg Messiás. Ezért a január 6-ára eső téli napfordulót, mínt Jézus
lelki újjászüietésének a napját. a legnagyobb ünnepeik közé sorolták és a hozzá
fűződő kettős eseményről a Baptisma Christi (Jézus keresztsége) és az Epiphaneia
(Az istenség megjelenése) nevet adták neki, amelyre ejszakai virrasztással, ví
gílíával készültek.

A keresztények ezen az elhajló, eretnek tanításon kettős műtétet hajtottak
végre. Először az ünnep tárgyát tisztogatták meg a téves elemektől. Hangsú
lyozva, hogy a Szentírás szarint Jézus öröktől fogva az Isten fia. Tehát nem a
keresztség felvé-elekor lett azzá, hanem a betlehemi születésekor is az volt.
"Fi'.ius meus es tu, ego hodie genuí te" (Zst 2,7). - Fiam vagy te, én ma szül
telek téged. Továbbá, hogy nem a pogány Napisten szelleme, hanem a felhők

között rnegjeler.ó mennyeí Atya nyilvánította Messíássá: "Ez az én szeretett
Iiam.. , őt hallgassátok" (Mt 17,5). Ezért a keresztény közösségak január 6-án
elsődlegesert -nem Jézus keresztségét, hanem "mutatis mutandis" a betlehemi
szülstését ünnepelték.

Másod-zor, a vigíliá,iát is átszervezték és kibővítették a 218. évi törvény kö
vetelményel szerint. Már előző délután feldíszítették a házaikat, estére pedig
szeretetakomát, agapét rendeztek. Ezt imában, zsoltárok éneklésében és jámbor
olvasmányok halgatásában töltötte virrasztás (vígüía) követte, amely a kora
re~gDli órákban bemutatott eukartsztlkus áldozattal fejeződött be. Az ünnep
délutárrián pedig a pozá-vok ól elkülönülve. ti~ztes szórakozásokon vettek részt,
amelyek a pünkösdi szokásaikhoz híven, fáklyás felvonulással értek véget az
esti órákban.

A téli napforduló ilyenféle megünneplését a pogány hatóságok nem ellenez
ték, mert a törvény megtartásában nem volt hiba. Az viszont nem érdekelte őket,

hogy mindezt a Napisten tiszteletére teszik-e vagy pedig nem. A római jog
szerint ugyanis: "De internis non iudicat praetor". A bíró csak a külső csele
kedetek szerínt ítél. A be'ső megsyőződés nem tartozik hozzá (vö. Walter, i. m.: 68.)

Látnivaló ebből, hogy január 6-a Keleten a III. század első felében, három
vallás ünnepe lett, amelyen a pogányok a Napisten születését, a gnosztikusok
Jézus megkeresztelését és lelki újjászületését. a keresztények pedig elsősorban

a betlehemi születését, a karácsonyt ünnepelték. Mégpedig valószfn:Qleg a gnosz-
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tikusokéhoz hasonló, epiphania Domini néven, hogy ne keltsenek vele feltűnést.
De Radó Polikárp (Az egyházi év. 52) szerint: "A liturgia konzervativizmusának
megfelelőerr megmaradt az Úr megkeresztelésének az ünnepe is",

Ahhoz, hogy az epiphania Domini államilag engedélyezett, nyilvános ünnep
lehessen, Keleten a III. század második felében lett alkalmas a bel- és külpolí
tikai helyzet. 254-ben ugyanis a különféle nemzetiségű légiók, felhasználva a
gyengekezű Gallus (251-254) császár idejében elharapódzott megvesztegetéseket
és politikai gyilkosságokat, "rendcsinálás" ürügyén magukhoz ragadták a hatal
mat és három császárt (Aemilianus 254, Valerianus' 254-60, Gallienus 254-68)
választottak. Ezek aztán egymás ellen hadakozva, megbontották a külső táma
dások miatt egyébként is legyengült bírodalom egységét. Kelet ura még apjának,
Valerianusnak az életében, a kicsapongásokra hajlamos Gallienus lett, aki csak
a belső béke megszílárdítása után akart leszámolni a kűlső etlensézgel. Ezért
az apja halálát követően Nyugaton mínd visszavonta a keresztényellenes intéz
leedéseket. Keleten pedig államilag engedélyezte a Testvérek gyülekezetének, (Col
legium fratrum) működését. Elkobzott vagyonukat visszaadta. Beleegyezett, hogy
templomokat építsenek. Sőt, híveket is toborozhattak a szegényebb néposztá
lyok soraiból.

Hasonló politikát folytattak az utódok is. Hihetettenül hangzik, de Diocleti
anus (284-305) császár is, aki csak uralkodásának végén (304) lett keresztény
üldözővé. Addig minden erejét a külső eltenség megfékezésére összpontosította.
Ezért a birodalmat négy önálló részre (tetrarchia) osztotta, egy társuralkodót és
két cézárt véve maga mel1.é. Önmagának csak Keletet tartotta meg, ahol a szá
zad végéig elhúzódó arab és perzsa háborúk miatt a vallási ügyek háttérbe szo
rultak. Minden vallásfelekezet békét élvezett. Még a csás-ári udvarban élő

k-r-svtények is szabadon gyakorolhatták a vallásukat (vö. Marx-Bilkei, i. m.:
56-58).

Minden bizonnyal ez a tény szolgált alapul a Katolikus Lexikon (II, 24)
megállapításának, amely szerint január 6-át a keleti keresztények már a III.
század végén nyilvánosan megünnepelték epiphania Domini néven, annak elle
nére, hogy az első írásbeli adat csak 304-ben bukkant fel róla Fülöp thrácial
püspök vértanúságának a történetében (vö. Ruinart: Acta Martyrum. II. caput).

2. A keletiektől eltérően, Nyugat püspökei sokkal rövidebb idő alatt megol
dották a 274. évi törvényből adódó dilemmát, mert nem volt szükséaük s-rn egy
harmadik vallás közvetítő szerepére, sem a téli napforduló ünnepén végrehaj
tott személycsere titokban tartására. Újabban ugyanis Hugo Rahner (Die Weíh
nachtssonne, Zürich. 1945. 198), Radó Polikárp (Enchiridion. II, 1117) és mások
megállapították, hogy ekkor már, valószínűleg a napkultusz hatására, általános
szokás volt az Úr JéZust a szentírásban található. Nap-pal kapcsolatos szírnbó
lumok alapján: Felkelő Nap-nak ,Sol oriens ex altp', az Igazság Napjá-naJk ,Sol
iustitiae' (Malachias [öv.), a világ világosságá-nak ,Lux mundi' (Jn 8,12), stb.
nevezni. Ezért feltehető, hogy a nyugati keresztények december 25-én, a pogányok
és a míthracísták örömére, ezeket a szeritírást szakaszokat olvasták. A törvény
által előírt "külsőségeket" pedig a keleti testvéreikhez hasonlóan hajtották végre.
Igy aztán ahhoz, hogy a Napisten születésnapja, a Dies' natalis Solis helyett az Isten
gyermek betlehemi születését, a Dies natalis Christi-t ünnepelhessék, náluk
elegendőnek bizonyult a jelképes beszéd. De amit megnyertek a réven, elveszí
tették a vámon, mert a téli napforduló gyors "megkeresztelése" után, a zava
ros politikai helyzet míatt hosszú idő telt el, amíg a karácsonyból államilag en
gedélyezett, nyilvános ünnep lett.

Tudjuk ugyanis, hogy Diocletianus lemondása (305) után a poltttkaí intrikák
és bérgyilkosságok útvesztőiből szerencsésen kikerülö Nagy Konstantin (306-337)
lépett a trónra, aki elsődleges célját, a birodalom egységének helyreállítását csak
a trónkövetelők leverése után valósíthatta meg. Apósának. Maximianl.l:s-nak a
lázadéit könnyűszerrel megsemmisítette (310). De a sógorán, az ellencsászárra ki
kiáltott Maxentius-on a keresztény tömegek segítsége nélkül nem tudott győze

delmeskední (312). Amikor tehát hálája jeléűl a Milánól rendelettel (313) biro
dalomszerte vallásszabadságot biztosított nekik, kézenfekvő lett volna a kará
csonyt is hivatalos ünneppé nyilvánítania. Ez azonban a Niceai egyetemes zsinat
(325) előtt nem történt meg. Egyrészt. mert Nagy Konstantin, félretéve a val
lási ügyeket, minden idejét és erejét az uralkodótársával. Licinius-szal való
végleges Ieszámoiásra fordította. Az ugyanis nem akarta, hogy a kereszténységből
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államvallás legyen. Többször fellázadt a sógora ellen. és a pogánysággal szövet
kezve egyeduralomra tört. Másrészt, 1. Szilveszter (314-335) pápa és a nyugati
püspökök ís . előbbre valónak tartották a közel kétszáz év óta húzódó húsvét-vita
befejezését. Érthető tehát, hogy Nagy Konstantin a Licinius felett aratott győ
zelméig (324) csak a kereszténység legrégibb ünnepét, a vasárnapot nyilvánította
hivatalos, államilag is kötelező ünneppé (321).

A zsinaton azonban az elnöklő császár és a 318 püspök meggyorsította az
egyház régi ügyeinek a rendezését. Lezárták a húsvét-vitát, és megállapították
ünnenlésének az állandó időpontját. Elitélték aa ariánusok Jézus ístenségét és a
Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát tagadó tanítását. Összeállították a Niceai
hitvallást, amely hittételként kimondja: Jézus megtestesült a Szentlélektől és
született Szűz Máriától. tehát emberré lett (incarnatus est), de azért nem te
remtmény, mint az ariánusok tanítják, hanem Isten az Istentől (Deus de Deo),
az Atyával egylényegű (consubstantialis Patri) és mínden általa lett. Stb.

Ezek alapján nyilvánvaló először, hogy az ariánusok tanítása a karácsony
nyílt tagadása, a Niceai hitvallás pedig mintegy dogmává avatása. Másodszor,
mindezek ellenére a zsinaton sem a karácsonyról, sem ünneplésének időpont

járól nem esett szó. Különben benne lenne a hitvallásban, az ariánusok meg
tiltakoztak volna ellene, hiszen később is "gyűlölettel beszéltek róla" (Chrysologus
Szerit Péter). Harmadszor, a karácsony ennélfogva csak a zsinat, tehát 325 és 354
között válhatott nyilvános ünneppé, mert az első hivatalos adat 354-ben jelent
meg róla az ún. Philocalus-naptárban.

Az utóbbival kapcsolatban két ellentétes felfogás alakult ki. A régebbihez,
amely Philocalus kortársának, Niceai János püspöknek (Szent Nikétász 335-414),
a Te Deum szerzőjének magyarazatán (Sex libelli instructionis...) alapul, és azt
tartja. hogy a karácsonyt Nagy Konstantin halála után, I. Gyula (337-352) pápa
idejében kezdték hivatalosan ünnepelni, még a XX. századi kutatók közül is
többen csatlakoztak. Igy Hermann Usener (Das Weihnachtsfest. Bonn. 1899), Karl
Kellner, (Heorto'ogíe '" Frei-urg. 1911). Artner Edgár (i. m. 39), stb. Szerintük
ez a nézet vitathatatlan, mert összhangban van a Niceai zsinat után kialakult
történelmi helyzettel. Az ariánusok befolyása alá kerülő Nagy Konstantin ugyan
is a zsinattól egészen a haáláíg keresztényellenes intézkedéseiről vált hirhedtté
(bőv. Marx-Bilkei, i. m.: 120-24). És a korabeli közfelfogás szerint az ariánusok
tartották vissza attól, hogy a karácsonyt hivatalos ünneppé nyílvánítsa.

Az újabb kutatások (vö. O. Culmann: Weihnachten in der alten Kirche.
Basel. 1947. 20-29; Radó Polikárp: Enchiridion. II. 1113. stb.) alapján azonban
csaknem bizonyos, hogy a karácsony 325 és 335 között Rómában lett nyilvános
ünnep. Tanúskodik erről a Philocalus-naptárban található jegyzék, amely idő

rendben örökíti meg a 254 és 335 közötti pápák halálának dátumát. A jegyzék
ből nyilvánvaló egyrészt, hogy összeállítása nem történhetett 335-nél korábban,
mert I. Szilveszter (t335) neve még szerepel benne. Másrészt, hogy összeállításakor
a karácsony már nyilváno'! ünnep volt, mert a pánák névsora 254. de"f>mher
27-ével kezdődik. Ez elárulja, hogya szerzö a középkori -szokásnak megfelelő

en karácsonytól (.ab incarnatione Domíni', illetőleg .a nativitate számította az
éveket. Rómában tehát 335-ben már ismerték a karácsonyt, de a zsinat idején
(325) még nem. Következésképpen a karácsonynak e két dátum között kellett
nyilváno'! ünneppé válnia. Erre enged következtetni az a másik jegyzék is, amely
az eredetitől kissé elkülönülve, Marcell (t336) és I. Gyula (t352) halálát tünteti
fel. Ha ugyanis a karácsonyt I. Gyula pápa Idejében kezdték volna nyilvánosan
ünnepelni, a pótjegyzék szerzője, aki kétségtelenül Philocalus volt, nem mulasz
totta volna el azt rnegemlítení.

Visszatekintve a karácsony első nyomaira azon lehet vitatkozni, hogy Kelet
és Nyugat titokban megült, "rejtett" karácsonyából mikor lett nyilvános ünnep,
de az kétségtelen, hogy a legjobbkor. Hiszen a IV. században nemcsak az is
métlődő üldözések és a különféle eretnekségek tépázták az egyház testét, hanem
a napkultusz is elérte tetőfokát és annyira elbűvölte a keresztényeket, hogy hiá
bavalónak bizonyult minden felvilágosítás. Hiába hangoztatta Aranyszájlí Szent
János (344-407), a keletiek nagy szónoka: "Ha látod a felkelő Napot, imádd
annak Urát és Istenét". Hiába hírdette Szent Cirill (315-386), Jeruzsálem püspöke:
,.A Nap nem Isten, hanem Isten teremtménye". Hiába szállt síkra ellene Szent
Agoston (354-430): "A Nap nem lehet Isten, hiszen a bűnösök és a pogányok is
látják, sőt az - ördögök is szemlélhetik, holott Istent csak a tiszta szívűek láthat-
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[ák meg". A napkultusz téves tanítása annyira fanatizálta az egyszerű népet.
hogy Alexandriában agyonkövezték Georgius püspököt. amiért a Sol. invictus ün
nepének előestéjén egy Mlthrász-szentélyt keresztény ternplommá akart átalakí
tani. Nagy Szent Leó (440-461) pána pedig arr il panaszkodik egyik karácsonyi
beszédében, hogy még az V. században is akadtak keresztények, akik december
23-én a Szerit Péter bazilikának hátat fordiLva imádkoztak a felkelő Naphoz.
(Vö. Radó Polikárp: A kereszténység küzdelme az ókori napkultusz ellen. Theoló
gla, 1941. 295.)

Látnivaló ebből, hogya kereszténység vezetői észérvekkel, fáradságos telvi'á
gosító munkával nem vo'tak kép-sek visszatartani híveiket a nankultusztól,
Ezért más módszerhez folyamodtak: Jézusnak. az örök Napnak feledésbe ment
születési időpontját azonosították a fény terjedésének, a téli napfordulónak
dátumával, december 25-tel. 19y aztán a híveik lassankint elmaradoztak a Nap
isten születésére rendezett pogány szertartásokről, A Sol Irivictus-t pedig decem
ber 25-ről száműzte és örökre legyőzte a "világ világossága", Jézus Krísztus.

SZÉKELY LÁSZLÓ VERSEI*

JÓ~8e/ ádventJe

Szűz Márla egy sz6val sem mondt4,
Hogy őneki angyallal volt dolga;
Hogy az angyal mit is üzent néki;
Hogy méhének érő terhe égi.
Iste'l, ügye volt az, nem személyes,
S ily titkokat elmondani kényes.

Most azonban látta J6zsef arcán,
Hogy benn harc dúl s igen szen'ved

harcán.
GYlkran nyugszik rajta pillantása,
Majd zavartan kapja szemét má.~r2.

Lehajtja a fejét, mélyen hallgat;
Rémeket kelt és rémeket altat.
GY·'llul, ácsol, s alatta a föld reng,
Bút hessent el, majd meg újra töpreng.
Szúvak fúrnak belül és fara'mak,
Elaltatná őket - s felriadnak.

Tépelődik, mi lehet a titka?
Hisz jegyese olyan szűzi, tiszta!
Oly éteri! Csak lélket sugároz,
Ot megsz6lni nagy bűnnel határos.
Gyanújit hát elzavarja, űzi,

Eh, pusztulj már, hisz ő olyan szűzi!

De a vádak csak visszaper·~gnek:

Ha nekii-ik: nem, higgy a két
szemzdnek. . .!

De mit teqyen? Megmondja szemébe?
De hisz ebbe elégne a képe!
Meghurcolja? Törvény elé menjen?
Ily sérelem essék eme szenten?
Az nem lehet! De hát a más... Ejnye,
Majd még mire tévedne a nyelve!

-Részletek egy Mária-epo8zból.

&~2

Mária is szánalommal nézte,
H0gy oly feldúlt ketines vőlegénye.

Rá-ránézett szeretettel. szánva 
Tekintete tiszta aranybány:t -
Sz6 nélkül is azt mondja gyengéden:
Segítenék a nagy szenvedésen,
De Istenre biztam magam régen,
Ha úgy tetszik, majd szót emel értem.
De bármilyen nyugodtan tekintett.
Látni kellett: neki sem volt mindegy.
József szeme sokszor barna felleg,
Kedélyének derült egén terped.

Igy iramlott el hát hó a hóra,
S nem ta7.áltak egy megold6 sz6ra.
Mlílt az idő és ők mind a ketten
Tépődtek egy benső gyötrelemben.

József tehát azt gondolta végm:
Elmegyek én egy búcsúszó nélkm.
Nem bírom ki. Jobb lesz összekötni
Bugyromat és csöndesen megszökni.

Még egy végsőt pillantani rája:
Légy magzatod atyj inak arájlll
Keresi majd az az édes mátka,
Am ő útját messzeSégbe vágta.

Mária meg azt gond/Wa csendben:
Várjunk. Hiszen van Is'en a mennyben.
:el az Isten, él égi heroldja,
Ki a csom6t, mit kötött, megoldja.
O tudja, hogy nem engedi nékem
Titkot tárni ÓTzött szüzességem.



~s az angyal meg is jött egy éjjel,
S ő oszlatott minden gondot széjjel.
Fő/fedte. hogy Isten erejére
Fog:mt fiat Szíiz Mári'! méhe;
Éqi fiat" Izrael új hősét,
Kit fiának nevezni dicsőség.

Ö. ez a sz6 m.?Z2t ontott. mézet!
Öröm árj:z verte szét az éjet.
Szívében száz madir fütyörészett,

Jegyesére boldogsággal nézett:
Te, az Atya szépséges mátkája,
Te, a Lélek választott arája!
Te, Istennek kertjében nyilt r6zsa,
Én meg annak vénhedett karója.
De .ió. h'J'JIJ te rá>n hfljolsz ()yengéden,
Illa~od és pompád adva nékem.
Hadi le 'wsse7't életem szolgálat,
Veled, érted, mindhalálig nálad;

• • •
(t'1Y váUozi.at a bánat örömre,
Ha gon.dj'1id a Kézbe teszed le,
Ama Kézbe, mely pihen s megint kész,
S ha napja jön, mindent el is intéz.)

AprÓ8~en~eh

Elmúlt eq'l nap. Már a három táltos
Gyors tevéken ki tudja, hol szálldos.
József és hű, szerelmetes párja
Nagy Her6dest bizony be nem várja.
J6 idő lett, lázasan pakolnak
~s boldogan elindulnak holnap.
Isten veled. Bet'ehem. virágos,
Sziklán épült, pálmafás kisváros!
De j6 lesz már újra otthon lenni

Igy tervezték s nem lett ebből semmi.

Csendben aludt Mária és mélyen
Isten puha. megóv6 ölében.
Felhők fölött, mennyben járt az álma,
Mintha ezer ang'l/al között járna.
Szárnyuk színes fél'ubel1 I'z;porkázott,
S dúdolgatták a Magnifikát-ot

De álmán,ak letörött a szárnya
Eay hirt~len, fojtott kHltá'i'ra.
József állt ott és sz6lt izgatottan:
"Mel'e",ülj'lnk! I"dulj'mk leqottanl
An(]'IJal mondt'1. Vesz'ilyben a Gyermek,
Hallom is már, fegyverek csörögnek."

Kinn tipródik már a hű szamárka,
Cókmókjukkal rakva van a háta.
Mária a gyermekkel felülhet,
Néhány perc és máris menekülnek.

Az éj az Úr fekete palástja,
Az lett nekik ,oltalmazó bástya.
Vissz'1ang:JS lett a sötét sikátor
A kocogó szamár patáját61.
De elnyelte neszét kard csijrgése,
Anyik jaja, csecsemők hőrgése.

Fáklyák füstjét hozta el a szellő.

Fii.liik mellett sítt el pdr nyílvessző.

Hátuk mögött a füllesztő csendbe
fi pS'!f)'l'Jysikoly, férfiátok zeng be.
Előttük meg a barna éj terped,
Sakál 1JO"lít, a sziv beledermed.
Nem küld szelet most a zordon Észak,
Mégis terjeng nyomukban a vérszag.
S a pribékek durtla sziika, átka
Hangzik ki a messzi éjszakába.

Nagy kérdések szállnak, bárha némák:
Ok vadabbak avagy a hiénák?
Keselyűk is vijjognak az éjbe,
A szag után megjöttek a vérre.
Sűrű. sötét a vak éj köp~nye,

Még sincs fedve a bűn szörnyű szennye.

De Mária sok fehér sávot lát,
Mely átszeli az éj véres poklát:
Zsenge lelkek szállnak föl a mennybe,
Fehér szárnyon, himnuszukat zengve.
Hunyt szemmel is látja, amint szállna1c
E szabadult felhő-fehér árnyak.
Nagy sor halni, ha ez áron messze
Bontakozik s menekszik egy Eszme.

Boldog, kicsi, véres aprószentek,
Szabadwltak. testi nyűg'51 mentek!
I ..ebegjétek körül kis Királytok,
Zengjen-bongjon vig hallelujátokl
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NY/RI TAMÁS

AZ ÉHESSÉG ÉS A BOH
A "világ iránti nyitottság" kijelöli az ember rendeltetéséhez vivő utat. Ter

mészetes hajlamai nem határozzák meg mindenestül szükségleteít, neki magának
kell eldöntenie. hogy mire fordítja idejét vagy áldozza életét. A reá ~llemzó

tárgyilagos észlelés- és viselkedésmód lehetőséget nyújt arra, hogy kiismerje ma
gát a világban, de sem a természetben, sem a társadalomban nem lel végleges
eligazodás alapjául szolgáló, feltétlen támpontra. Rendeltetésének megoldatlansága
örökös feszültségben tartja; az időleges válaszok - például a kultúra alkotásai
- nem elégítik ki; nemhogy csillapítanák, inkább szítják kutató kedvét. Végtelen
nyitottsága következtében Isten felé lendíti minden, ami szeme elé kerűl. Tulaj
donképpen meghatározható úgy is az ember, mint valami szűnní nem akaró, a
világon át feltartóztathatatlanul Istenre irányuló mozgás, Ilyképpen földi életé
ben teljesedésbe megy már végtelen rendeltetése - feltéve, hogy nem szakítja
félbe mozgását, s nem telepszik le valahol útközben (1).

Az emberi énesség

Igazában azonban mínduntalan abbamarad az ember isteni utazása. Beren
dezkedvén a világon, megfeledkezik az istenkeresésről - legalábbis egy ideig,
rnert úgy intézték sorsát, hogy nem odázhatja el végtelenségig a választ. Az
Istenről .való megfeledkezésnek több oka lehet. Kényelem és lanyhaság, vagy va
lami különös tompaság, az érzékenység és fogékonyság hiánya. Az istenfelejtés
legmélyebb gyökere azonban, W. Pannenberg szavát használva, az énesség, az
ember sajátos viszonya önmagához. Bár e kifejezés aligha található nyelvünk
szótáraiban, mégsem helyettesíthetjük meggondolatlanul a közkeletű önzés, önös
ség vagy egoizmus szóval, mível e neologizmus, új szóalkotás, mindenekelőtt

létünk ontológiai szerkezetét, énközpontúságát hivatott kifejezni, nem pedig az
etikai értelmű egocentrizmust, Az egzisztencia fogalmát korántsem meríti ki, hogy
önmagán felülemelkedve megjelenik a világon - amint a latinból átvett exsistere
eredeti jelentése sejteti. A kilépés értelme a visszalépés, a Szent Tamás-i redItio
completa in seipsum, a szellem, helyesebben az ember visszatérése magához. Az
élőlények, sót tovább is mehetünk: a létezők alaptörekvése az érvényesülés, lé
tük biztosítása és kiteljesedése. Az önmegvalósítás és önfenntartás irányelvének
van alárendelve az összes többi norma, törvény és szabály. Ugyanakkor (inmeg
va16sításunk egyetlen járható. útja az, amely kivezet az önérdek és az önma
magunkról való gondoskodás bűvöletéből. Életünket áldozzuk valamiért, ma
gunkat nem kímélve időt, fáradságot fordítunk rá. Örízkedjünk-e az ilyen ma
gatartástól vagy helyeseljük? Az egyik serpenyőben Szent Agoston figyelmeztetése,
melyre a Mont Ventoux csúcsán döbben rá Petrarca, lebilincseíve az előtte fel
táruló látványtól: "eunt homines. .. et reliquunt se ípsos" - járnak-kelnek az
emberek és elveszítik önmagukat (Confessiones X, 8). Valóban ijesztő élmény ez,
de nem kevésbé félelmetes az ellenkezője sem, hogy minél odaadóbban szol
gálunk valamit. annál inkább uralkodunk rajta, hogy önfeláldozásunkkal volta
képpen akaratunkat éljük ki és hatalmunkat növelj ük. Minél lelkesebben vé
gezzük munkánkat, annál nagyobb a veszély, hogy rögeszmévé válnak elképzelé
seink, s kezünk, vagy agyunk alkotásától lenyűgözve behálóznak az önszeretet
leheletfinomságú és eltéphetetlen szálai. Ez a magyarázat a cselekedeteink gyö
keréig hatoló kétértelműségre, önmagunk kiismerhetetlenségére és arra, hogy
soha senki nem képes minden kételyt kizáró módon tisztába jönni tetteit ve
zérlő igazi szadékával. Saját világának középpontja mindenki, még a teret és
időt is magára vonatkoztatva észleli. Amint A. Einstein megállapította (2), kivé
tel nélkül minden egyes embernek mást jelent az itt, és most; úgyszólván senki
sem tud kilépni saját vonatkoztatási rendszeréből és belehelyezkedni egy másik
mondjuk vak emberébe. Az "én" - nevezzük igy az életmegnyilvánulások egy
ségesítő vonatkoztatási pontját - szemlátomást másként viszonyul önmagához
mint a világhoz; magára Irányitottsága feloldhatatlan ellentétben áll világra
nyitottságával. A nyugati gondolkodók hosszú időn át a legmagasabbrendű ér
tékekhez sorolták az "én"-t. 1819-ben mutatott rá A. Schopenhauer az énesség-
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ben rejlő veszedelmes tendencíákra. Azt írja, hogy "mindenki magának akar
mindent, birtokba akar venni mindent - Iegalábbís uralkodni kíván rajta ,
ami pedig ellenáll törekvésének, azt meg akarja semmisíteni" (3). Meggyőződése,

hogy "az egoizmus mind az állatokban, mind az emberekben a legszorosabban
összefügg lényük legbenső magvával, sőt voltaképpen azonos vele... Az egoizmus
természete szerint határtalan" (4). Bár téved abban, hogy az önzéssel azonosítja
az énességet, helyesen látja, hogy az én makacsul ragaszkodik céljaihoz és el
képzeléseihez; szívesebben záI'UI magába, mintsem megnyíljék és kilépjen a
vílágba. De még ebben az esetben sem marad ki a játszmából. Vesztébe rohan
mlndenkí, aki azzal áltat ja magát, hogy el tud szakadni énjétől; bárhová vigyen
is útja, míndíg nyomon követi énje. Nem futhat el előle, sem a figyelehl elte
relése, sem pedig aszketikus "önmegtagadás" árán. De nem is kell. Erkölcsi
-antropológiai rövidzárlatra vall az efféle igyekezet. Az egyes szám első személy
nem tilalmazható sem a beszédben, sem a gondolkodásban; a felelősség erkölcs
telen elhárítása volna, sőt mí több, hálátlanság a teremtő Isten iránt. Ha még
oly kiváló és mélyen keresztény gondolkodó állítja is, mint B. Pascal, akkor sem
..gyűlöletes" az én, ha tagadhatatlan, hogy "a mindenség középpontjává teszi
magát", ha "minden én ellenség, mert valamennyi más zsarnoka szeretne len
ni" (5). Nem úgy győzünk az énen, hogy kiirtjuk és megsemmisítjük - ez merő

képtelenség -, hanem úgy, hogy fölemeljük és beillesztjük a lét és az élet
magasabb összefüggéseibe. Mivel árnyékként követ, csak könnyedén, erőfeszítés

nélkül emelkedhetünk föléje, ha nem összpontosítjuk rá valamennyi erőnket.

Máskülönben ismét az én kerülne figyelmünk középpontjába, De ne ríngatózzunk
hiú álmokban: ha sikerül is nagynehezen lemondanunk énünkről, nyomban elő

terem a következő alkalommal: nem iktatható ki az emberből.

Életünk a világ iránti nyitottság és az énre irányulás feszültsége, melyet egyetlen
élőlény sem nélkülözhet. A világ többi részétől elválasztott, saját határaival kö
rülírt szerves test minden egyes organizmus. Másrészt nyitott is külvílágára:
nemcsak kitölti testével a tér meghatározott helyét, melyet el szokott foglalni.
hanem környezetét is bevonja életműködésének körébe, s így biztosítja létfenn
tartását és életének kibontakoztatását. Bizonyos értelemben önmagán belül és
önmagán kívül helyezkedik el a növény is és az állat is - mondja H. Pless
ner (6). Bánnily különösen hangzik is, az élőlények: önmagukon belül és önma
gukon kívül ..vannak"; e reális, valóságosan meglevő ellentét az élet föltétele,
mely a161 az ember sem kivétel.

Mindamellett csak akkor maradhat fönn az élet, ha az egész szervezetet
felölelő egység tartja össze a megőrző befele fordulást és a környezet előtti ki
tárulkozást. A szemben álló erők feszültsége máskülönben szétvetné az orga
nizmust. Az élet változás, keletkezés és elmúlás, folyamat, melynek során átmegy
valami másba, de úgy, hogy nem oldódik föl teljesen, nem tűnik el nyomtalanul
abban a másban, amivé lett. Akkor beszélünk folyamatról, amikor valami létre
jön és fennmarad, mégpedig oly mödon, hogy az elmúlás biztosítja a mara
dandót. A megmaradás egyik formájaként mint maradandó határ kapcsolja
egybe a folyamat a már nem levő múltat és a még nem levő jövőt. Úgy -marad
fönn a változó valóság, hogy önmagán túllépve eltávolodik magától, és éppen
ebben az átmenetben lesz igazán azzá, ami. Az önmagában maradás és a kör
nyezethez fordulás ellentétes egysége minden élőlény. A megmaradás és ha
ladás, a változatlanság és változás egymást kölcsönösen átható, az élőlények

egyes mozzanataira el nem osztható egységének különféle válfajai hozzák létre
az élővilág nemeit és fajait. A helyváltoztatásra nem képes növényeket rabul
ejti környezetük. Nappal kinyílnak a virágok, estére összecsukják szírmaíkab,
száruk a világosság felé fordul, gyökerük a gravitációnak enged. E mozgásfor
máknak szemlátomást nincs o'y közös középpontjuk, ahonnan kiindulnak és ahová
visszatérnek (7). A növény életmegnyilvánulásai a növényen mennek teljesedésbe,
de nem a növényből erednek. Az állat "frontálisan" fordul szembe a világgal,
.örnagába zárul élete: "mindegyik állat önnönmaga célja" - írja Goethe (8). Va
lódi középpontja van, a centrum és a környezet ellentétessége nem töri meg
zárt szervezeti formáját - állapítja meg H. Plessner (9). Az állati organizmus
valóságosan szemben álló erők megbonthatatlan egysége. Anyagcseréje nemcsak
felépíti testét, hanem le is bontja a felvett táplálékot. Nincs kiszolgáltatva kör
nyezetének, nem passzívan válaszol az onnan áradó ingerekre. rnínt a növény.
Az idegrendszer kialakulása következtében teste aktív- visszahatásra való, sót a
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környezet csekély mérvű megváltoztatására is. Ugyanakk~r hibátlanul alkalmaz
kodik a fajra jellemző, specifikus küvílághoz és természetes biztonvággal mozog
benne. A biztonság árát azonban meg kell fizetnie: élete tejesen beszűkül kör
nyezetére, a "külvEágra".

Az ember a'.kalmazkodása a környező viláahoz nincs lényébe vésve, úgy
szélván teljesen híjával van az ösztönös meghatározottságnak, tárva-nyitva a
mindenünnen rázúdu'ó benyomások és váratlan fordulatok előtt. De ami sokkalta
fontosabb, őbenne teljesedik ki, ami hozzá kép-st megehetősen kezdetlegesen je
lenik meg az állatokban: az tudniillik, hogy belső középpontból irányított lény.
Önfenntartásra, életének megvédésére törekszik; a környezet asszírní lálására, sa
ját szerves anyagává alakítására készteti az éhség és szomjúság, a szexuálís ösztön
és a hatalomvágy. Sajátos rendeltetése, hogy nem alkalmazkodik szűkebb kör
nyezetéhez az állatok módjára, hanem feltárul az egész világra; a létfenntartás
kényszere végsőkig fel csigázott, feszült állapotban tartja, s minduntalan újabb
konfliktusokba kergeti.

Az "én" szerkezete

Az emberi "én" szerkezetét vizsgálván célszerűnek látszik, hogy megismerked
jünk H. Plessner antropológiai alapfogalmával, az ember "excentrikus pozíclólával".
Mit értsünk ezen? Azt válaszolja, hogy az állat középpontjából kiindulva él,
de nem mint középpont ; vísszacsatolásos rendszert alkot, de nem éli át, nem
tudatosítja önmagára vonatkoztatottaágát. Tapasztalatokat gyűjt szervezetéről és
környezetéről, ura'.kodik a testén, csak nem reflektál önmagára. Nem tud "távol
ságot tartani" középpontjától és visszatekinteni magára. Az embernek megada
tik a távolságtartás képessége. mely lehetövé teszi a tudatos reflexlót. "Poz\cio
nális centruma", vagyis énje eltávolodik testétől, a középpenton kívül helyezkedik
el. Ily módon tudomást szerézhet magáról, meg tudja figyelni önmagát, szakadé
kat tud teremteni önmaga és élményei között; jelen van e hasadék innenső és
túlsó oldalán, ugyanúgy hozzá van kötve a testhez, mint a lélekhez, egyszersmind
nincs semmilyen helyen, és ezáltal ember. Az ember élete, bár sosem tud ki
törni középpontjának uralma alól, excentrikus, középpontján kívüli is. Az én
"maga mögött" levő 'vonatkoztatási pont; átéli téren- és ídőnkívűlíségét, külső

szemlélője a belvilág színpadán folyó jeleneteknek. Kívülről figyeli az akarást és
gondolkodást, mozgást és érzékelést, melyekben ugyanakkor közvetlenül is bent
él. Az ember léthelyzetének ellentétessége, természetének megtörtsége nyilvánul
meg abban, hogy létezése saját testén belül átcsap a testén kívülre. E törésen
innen és túl él, testként és lélekként és e kettő rnindig együtt előforduló semleges
egységeként. Az "én" vagy ahogyan H. Plessner nevezi, az emberi "exentricitás
nem tárgyiasítható pontja" közvetíti a test és a lélek különbözőségét és egysé
gét (10). "Sirás . és nevetés" címü írásában pedig arról beszél, hogy az ember
excentrikus volta "magába olvasztja és átformálja az állatok centrált létét" (11).

Az ember és az állat különbözőségének meglehetősen nehézkes, ám kivételes
szemleltető erejű leírásából azonban mintha kimaradna az emberi létezés lényegi
tulajdonságához tartozó belső konfliktus. Mert bár az "én" a centralitás és az
excentralítás,' a magára irányitottság és a világra irányítottság egysége, nem
egyenlő erők küzdelme folyik benne, túlsúlyba kerül az énesség, az önmagára
vonatkoztatás. Következésképpen az ember ",excentrikus pozícíója" nemcsak
átformálja és átszervezi az állatok "centrikus pozícióját", hanem az ellenszegülő

énességgel szembekerülve belső válságba sodorja az egyént. Ha létbiztonságot
keresve önmagára korlátozódik figyelme, ha elhatalmasodnak benne a világ je
lenlegi alakjára vonatkozó elképzelései és elhatározásai, .akkor óhatatlanul elvéti
rendeltetését - bár elég hatásos intézkedések történtek avégből, hogy ne tudjon
véglegesen magába zárkózni. Mert ha érvényesülni kíván, akkor meg kell nyíl
nia legalább a változásokra. magába kell fogadnia az újabb világtapasztalatokat,
Közismert, hogy kiváló tudósok egész sora vált nevetségessé az utókor szemében,
mert képtelenek voltak megnyílni a következő nemzedék kérdésfeltevései és vá
laszai előtt. Az embernek állandóan ki kell lépnie tehát magából, hogy vissza
találjon magához. "Ha értéked élvezni vágyód, tedd értékessé a világot" 
biztat J. W. Goethe (12).

G. F. W. Hegel nem biológial, hanem szellemi tapasztalatok alapján írja le az
"én" struktúráját. Arra irányul az ember minden törekvése, hogy önmagára ta-
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Jáljon a másikban. Az állat úgy elégíti ki Iétszükségletelt, hogy átadja magát
valami másnak a-iélkül, hogy é.zlelné másvoltát. Az ember "másnak" ismeri meg
a tőle különbözőt ; tárgynak, s e tárgyilagosság nemcsak úrrá teszi a világon,
hanem biztosítja azt is, hogy visszatérhessen belőle magához. Az ember akkor
van igazán "magánál" - engedtessék meg ez egyszer a germanizmus -, ha
"másnál" van, akkor ébred öntuda.ára, ha ráismer a másikra, mínt ma-Ikra.
Azt írja a tudatról, hogy a szellem mínt "valaminek a tudata" először elidege
nedik magától, csaknem elvész tárgyában, árnegy "önmaga másába". További
megha.ározödása serán visszafordul a tudat és "öntudat" lesz, mely tagadja az
idegen tárgyakat. Végezetül pedig abban, ami eleinte idegennek látszott, amit
tagadott, Ie'Ismeri saját lényegét és ezáltal teljesen vicszatér önmagához (13).
Az elvontnak tűnő fejtegetéseket leghétköznapibb tapasztalataink igazolják. Mín
denki tudja, hogy miben különbözík az alvás az ébrenl.éttől. Az éjszakai pihe
nés alatt érzékszerveink rem közvetítik a vi.ágot. Mível magunkon kívül semmi
másnál nem vagyunk, ezért igazában "magunknál." azaz öntudatunkon sem va
gyunk. Ha viszont magára ébred az ember, csak azért van, mert valami másnak
a tudatára ébredt. Az én s.truktúrájának kla-szikus leírása míndmáig érvényes,
mindössze abban téved Hegel, hogy az énes tendenciában keresi az ember ren
deltetését.

Az ember önössége

Az ember viszonyulása önmagához és a világhoz emberi erővel feloldhatatlan
ellentétet alkot: az énescég leküzdése az önösség diadalát vonja maga után mín
den esetben. Nagyon igaza van H. Plessnernek abban, hogy rajtunk kívüli cent
rum né'kül hiú álom meghasonlott lényünk belső összhangja. Tegyük fel, hogy
sikerül szert tennem magasabb ál.áspontra, ahonnan visszatekinthetek az előzére.

Felülemelkedtem énemben ? Korántsem, mert megelőzött azon az új helyen, ahová
nagynehezen elértem. Az ember fokozatosan maga mögött hagyhatja határait;
nemcsak a korábbi. nemzedékét, hanem saját előítéleteiét is - önmagát azonban
soha. Az én nem merőben elvont középpontja a személynek. nem csupán a 'sa
ját magáról szerzett tapasztalatok összessége (Selbst, self), hanem az ember egész
valója, történelmileg kialakult mivolta. De bármennyire emberfelettinek látszik
is az én megbékélése a valósággal - az állati szervezet természetes adománya -,
mégis ez az ember létfeladata. Csak akkor tud megbirkózni vele, ha folyton
-folyvást új és alkotó megoldásokra talál: a természet technikai megmúvelésével,
szellemének képzésével. énjének kítágításával, az elérhető legtöbb tapasztalat
gyűjtésével.

Arisztotelész kétféleképpen határozza meg az emberi lelket, helyesebben az
embert. A lélek egyrészt a test lényegi principiuma, központi formája, másrészt
az ember kor.átlan felfogóképessége, mellyel magába fogadhatja az egész vilá
got: anima est quodammodo omnia, a lélek valamiként- mínden. A szellemnek 
mert ezt jelenti a második meghatározás - arisztotelészi felfogásán nyugszik
mind a német idealizmus képtelen vállalkozása, hogy az "én"-ből vezessen le
mindent, mínd a romantika múveltség-eszménye ; a sokoldalú és egyetemesen kép
zelt ember. Ha valoban sikerulne a társadalomtól létrehozott valamennyi szelle
mi érték elsajátítása, akkor csakugyan "valamiként minden" lenne az "én"; meg
szűnnék szűkkörűsége és nyitottságát tekintve egybeesnék az egész társadalmi va
lósággal. Az ilyen ember énje- azonos lenne céljainak és törekvéseinek korlátlan
tágasságával. s feltehetően az a meggyőződés alakulna ki benne, hogy a megis
mert világon túl nincs más világ, meJy feltárulhatna előtte. Ha nem volna vágy
álom e széles körű műveltség, akikor mindenesetre elsimulna a nyitottság és az
énközpontúság bonyodalma, Am eleve sikertelenségre van kárhoztatva minden
nemű ez irányú erőfeszítés. Nem azért, mert a szellem arisztotelészi definíciója
rossz, hanem azért, mert hibás a belőle levont következtetés. A szellemben le
hetőségként rejlő végtelenséget sosem tudja hiánytalanul valóra váltani az én.
Legalábbis a véletlen, az egyszeri, a természetben és a történelemben szétszórtan
fel lépő, esetleges és előre ki nem számítható események elvileg kifürkészhetetle
nek, váratlanul támadnak rá és visszadöbbentik az ént.

Félreértés ne essék: nem helytelen az én igyekezete, hogy "valamiként mínden",
hogy "világ" legyen, még kevésbé kell kárhoztatni pusztán azért, mert sosem
ér ennek a végére. Az ember elmaradhatatlan feladata, hogy legalább időről
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időre egységre jusson a világgal - nem csupán szellemi rnűveltsége, hanem
létföltételeinek mind tökéletesebb és igazságosabb biztosítása által. Kellően meg
alapozott az a törekvése, hogy valamiként az egész világot bevonja a kultúra
körébe. Csak egységes világban élhetünk kívánalmainknak mindenben megfelelő,

egészséges és ép életet. Evégett fáradozunk annak az egy igazságnak a feltárásán,
mely megalapozza a tapasztalati világ sokrétűségét, Ezért teszünk meg minden
t6lünk telhetőt, hogy a fölismert logikai kapcsolatokat átfogöbb összefüggésekben
helyezzük el. E célból foglaljuk rendszerbe ismereteinket a világról, a társada
lomról és önmagunkról. S mégis, minden igyekezetünk ellenére töredékes a vi
lágról alkotott képünk, hajszálvékony repedések szelik keresztül-kasul, mínt a
régi porcelánt, a világ konkrét egységét és nyugalmát pedig állandóan konfliktu
sok veszélyeztetik. A béke biztosításának nagyon fáradságos feladata is arra vall,
hogy nem hidalható áJt pusztán emberi- erővel az én és a világ szakadélea. Nem
míntha nem az embemek jutna e feladat, de a világ békéjére irányuló vala
mennyi erőfeszítését, az ép és egészséges emberi életért kifejtett munkálkodását
az a ki nem mondott bizalom élteti, hogy a valóság előzékeny az emberrel, ba
rátságos vele, maga is sévárogva várja eljövendő egységét. Szent Agoston sze
rínt a filozófiai gondolkodásnak (melytől nem választható el a gyakorlat, a pra
xis) az "Egy"-et kell kutatnia ; még az istenkérdést és a lélekkérdést is az "Egy"
részproblémájának tekinti csupán (De ordine II, 17, 42--48). Az Egy-ből nyerte
nevét az univerzum is. s a szellem életejeme az Egy keresése (De ordine I, 2, 3).
Lényegét tekintve az ember gyakran emlegetett "határtalan ráutaltsága" sem más,
mínt a valóság áhított egységét és egzísztencíánk épségét biztosító EfN rutáni
nyomozás. Fichte, Schelling és Hegel idealista elképzeléseivel s mechanikus-mate
rialista megfordításukkal szemben meg kell állapítanunk, hogy nem az emberen,
hanem egyesegyedül Istenen alapulhat a valóság egysége, ami isteni adomány
ként - nem annak ellenére, hanem éppen azért! - egyúttal legsürgetőbb emberi
feladatunk is. Ezt hirdeti a betlehemi angyal: "Dicsőség a magasságban Isten
nek és békesség az Isten jóakaratában részesülő embereknek" (Lk 2,14). Az
Isten Teremtöként a világ egységét biztosítja, Üdvözítőként pedig üdvösségér:
testi-lelki jólétünket az énesség és a nyitottság dísszonancíájának összehangolá
sa által.

Az -eddígíeknél sokkal világosabban mutatkozott meg, hogy voltaképpen ho
gyan is állunk rendeltetésünkkel : az istenkérdés mennyiben utal a világon túlra,
és mennyiben maradunk mégis elszakíthatatlan kapcsolatban a világgal. Az em
ber rendeltetese az én és a valóság egybehangolása, amit azonban önerőnkből sosem
érhetünk el. Ezért kell állandóan meghaladnunk azt, amit már elértünk. Célunk
mindig transzcendens a mindenkori léthelyzetünkhöz viszonyítva, azaz csak abban
u ,esetben közeledünk hozzá, ha énünk újból és újból önmaga fölé emelkedik,
hogy megegyezésre jusson a valósággal. Az én és a valóság megfelelősege az
Igazság ősi meghatározása: adaequatio intellectus et TeL Az ember életcélja te
hát, hogy az igazságban létezzék. Aki az igazságból tudna élni, az ép és egész
séges volna, békesség honolna közte ~ a dolgok között, semmi sem zavarná meg
testi és lelki jólétét. Ez az igazság azonban, melyre rendelve vagyunk, nem a
mienk, hanem Istené. Istené, mert önerőnkből nem tudjuk elkerülni az énesség
és nyitottság konfliktusát.

Sok szól amellett, hogy ez az alapkonflíktus okozza a mélylélektaní problé
mákat is. A felnőtt ember azonosságát (személyíségének tudattalan rétegeibe gyö
kerező meggyőződését, hogy ó csakugyan az, amit a társadalom elvár tőle) a
fejlődés egyes szakaszaiban létrejövő azonosságoknak és a velük ütkoző tapasz
talatoknak magasabb egységbe való beilleszkedése biztosítja. Ameddig az én
viszályba keveredhet világával, mindenekelőtt társadalmi környezetével, veszély
ben van a személy azonossága, melyet a külső világhoz fűződő kapcsolataiból
merít. Az én kiegyensúlyozottaágának egyik feltétele, hogy a vele szemben álló
világ ne Igázza le, ne fojtsa el sajátosságait, a másik pedig, hogy ne ragaszkod
jék makacsul az egész világ ellenében önmagához. A harmónia az egyén és a vi
lág kölcsönös engedményeken alapuló kompromisszuma (14). E. H. Erikson szerint
az ember belső egyensúlyában jelentős szerepe van a vallási dimenziónak. Az
én voltaképpeni partnere nem a világ, hanem Isten, aki saját hasonmására te
remtette és nevén szólította. Azért van benne lélek és szellem, hogy válaszol
hass..n a Teremtőnek, s végeredményben azért halhatatlan. mert Isten nem a
holtak, hanem az élők Istene. Ezért parancsolta meg Jahveh Mózesnek, hogy
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ezt mondja a népnek: "az Én vagyok kÜldött hozzátok". Azt mondja li neves
saerző, hegy ugyanezt fejezi ki a hinduk köszöntése is. Két kezüket tenyérrel
összetéve arcmagasságba emelik, egymás szemébe néznek és így szólnak: "felis
merom benned az istent". Ugyanezt teszi az is, aki szeret: tekintete felfogja a
uumínózitást (a latin nuTiten, istenség, fölség szóból) a szeretett személy arcán,
s úgy érzi, az élete függ attól, hogy az is meglátja-e őrajta az isteni ragyogást.
Azoknak a keveseknek pedig - teszi hozzá -. akik szemtől szembe néznek Is
ten arcára, a testvériséget kivéve le kell mondaníuk minden egyéb szeretetről:
"hacsak egyetlen lehetőséged van is a lemondásra..." (15).

E. H. Erikson pszichológiai megfontolásai megerősítik azt a feltevést, mely
szerínt az én kiegyensúlyozottsága, összhangja a világgal .Isten adománya, mivel
saját magától még csak nem is törekszik rá (16). Az ember rendeltetésének
transzcendenciája azt jelenti, hogy az énen túl kell keresnünk, jóllehet ez az
utalás önmagában meghatározatlan. Bár transzcendentális tapasztalatainkban (pél
dául a jóság, az igazság, a személy föltétlen érvényességében) közvetlenül átél
jük, hogy a végtelenre vagyunk hangolva, semmi sem gátol abban, hogy nemet
mondjunk létezésünkre s ezáltal végtelen rendeltetésünkre. A szabad döntés
alapvetőert önrendelkezés. így, bár lényünk legmélyét elszakíthatatlan kötelék
fűzi a végtelenhez, mégis elutasíthatjuk magunktól. Másként fogalmazva: nemet
mondhatunk Istenre, mert ístenközvetlenségünket, határtalan ráutaltságunkat, szel
lemiségünk végtelen horizontját véges fogalmakkal tárgyiasítva ragadjuk meg.
Ezért imádják a különféle vallások véges lények képében Istent, ezért vonakod
hat az én rendeltetésének vállalásától, ezért fordulhat vissza önmagához. Ilyenkor
az a paradox helyzet áll elő, hogy bár látszólag igent mond magára az ember,
voltaképpen nemet, mert nemet mond a végtelenhez fűző kapcsolatára, és akkor
mond igent, amikor magára nemet, mert ez a "nem" igent jelent Istenre.
Az igenlés és tagadás látszó'agos ellentmondása következtében állandósul az
énesség és a nyitottság konf.íktusa, ez létbizonytalansággal tölti el az embert,
ezért bizalom helyett biztonságra tör, s ez a választás sodorja bűnbe. így lesz
az énesség, mely antropológiai alapkategóría, a túlzott önszeretet forrása.

A magába roskadt ember

A keresztény teológia Szent Agoston óta a tudatosan önmagába zárkózó
ériességet tekinti a bűn lényegének (De civitate Dei 16. 2). Nem az én' önma
gára vonatkoztatottsága, nem a pszíchológlaí önszeretet a bűn, hanem a tudatos
elzárkózás Isten elől, ami a másik ember előli elzárkózásban nyilvánul meg. M.
Oraison szerint a túlzott önszeretet, a narcizmus, a gyermek fejlődésének szük
ségszerű szakasza, melyen mindenkí átmegy, de nem mindenki jut túl. A két
-három éves gyermek fejlődési fokán megrekedő önszeretet kóros jelenség, az
"önimádó" felnőtt ezért nem lehet tulajdonképpen egoista: nincs meg az erkölcsi
döntéshez szükséges szabadsága (17) - vagy nem fejlesztette ki. Ebből pedig
az következik, hogy minél érettebb valaki, annál inkább ki van téve az egoizmus
veszélyének. A narcizmus nem tudatos, az önzés szabadon választott visszaesés.
Nem az énesség, hanem - Szent Agoston szerint - a gőg rovására kell írnunk:
ego sum, ego sum et nemo, én, csak én vagyok és senki más (Enarrationes
in Ps. 79, 11). Még kevésbé vonhatök felelősségre az ösztönök. Bár a bűn leg
többet emlegetett megnyilvánulása a concupiscentia, a "test kívánsága", itt sem
az ösztönös érzékiség kárhoztatandó, hanem az önösség, mely nem hajlandó Is
tent önmagáért, a másik embert pedig a másik ember kedvéért szeretni. A bűn

tehát egyrészt hitetlenség, elfordulás Istentől (aversio a Deo), másrészt valami
különös megszállottság, mely tehetetlen rabszolgaként szelgáltatja ki az embert
ösztöne tárgyainak (conversio ad ereaturas), Harmadik következményére vagy meg
nyilvánulási módjára, az Isten iránti bizalom elutasítása nyomán támadó szo
rongásra és kétségbeesésre S. Kierkegaard mutatott rá (IB). Mi az ember? - kérdi.
Az ember szintézis . a végesség és végtelenség, az időbeliség és örökkévalóság, a
szabadság és szükségszerűség magasabb fokon való egyesítése. Honnan származik
a kétségbeesés? Onnan, hogyha e szintézis csak önmagához viszonyul (19). E
visszaesés a magasabb fokról újból szembeállítja egymással az eredetileg ellent
mondásos elemeket. Arra hivatott az ember, hogy fokról fokra emelkedve újabb és
újabb színtézíst teremtsen. Mikor eljön az ideje, határtalan bizalommal kellene túl
Iendülme mmden egyes véges Iéthelyzetén, az aggodalom meggátolja azonban, hogy
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rnegbarátkozzék végességével. Az aggodalomban végtelen rendeltetése tudatosul,
a kétségbeesésben pedig hátat fordít a végtelenségnek akár azért, mert elveszíti
önbizalmat, akár azért, mert elbizakodottan senkinek sem akar hálával tartozni.
Regí egyházi írók - Platón egyik etimológiailag ugyan vitatható, egyébként
azonban nagyon találó szefejtése (Kratü.osz 399 c) nyomán, mely szerint az
ember görög neve az anthróposz a "felfele tekinteni" (anó athrein) származéka
lenne - abban látják az ember lényeget, hogy "felfele tekint" és "egyenesen
jár" (20). Az ember csakugyan "egyenes" lény. De csak addig' - mondja Szent
Bernát -, amíg Istenre tekint. Ha őt keresi, akkcr kiegyenesedik és megnyílik,
ha nem, akkor bezárul és magába roskad (anima curvata), bár még így sem tehe
tetten "görbe fadarab",. mint r. Kant vélte, hanem Isten kiváló teremtménye
(Sermo in Cant. Cant. 80, 1-5).

Annál nehezebb belátni, hogy miként válhat az énesség a bűn forrásává. Az
ember vonatkozása középpontjára nagyon közel áll az állatok ösztönszerkezetéhez.
Neki is feladata életének fenn.artasa. De miért egyedül ő hibás, ha cse'ekedetei
és életmegnyilvánulásai léte középpontjába tartanak? Nyilván azért, mert e vo
natkozási pont ellentétbe kerülhet rendeltetésével. Az állatok nem lehetnek ön
zők, önmaguk keresése nem árthat nekik. Az önös ember viszont megreked fej
lődésében, nem éri el azt a fokot, arne'yre fel kellene emelkednie. Megteheti,
hogy makacsul ragaszkodjék önmagához és ne lépjen tovább. Ez a konfliktus
sajátos alkatából. összetettségéből ered - és kikerülhetetlennek látszik; meg
szüntetése a szervezet fölbomlá .át hozná magával.

Úgy látszik, hogy a bűn lehetősége nem iktatható ki az ember Iéthelyzete
ből. A bűnhöz felelősség kapcsolódik, s ebből még súlyosabb nehézség adódik.
Milyen címen vonható felelősségre valaki olyasmíért, ami szükségképpen hozzá
tartozik egzísztenciájához ? Nem túlzott követelmény számonkérni azt, amit elv
ben igen, gyakorlatban azonban sosem kerülhet el? De az, valóban túlzott.
Igénybe veszi, lefoglalja, próbára teszi az embert, hogy elfogadja-e létezésének
fö.tételeít, vállalja-e függőségeit, melyeken felül kell emelkednie? Akkor telje
sedik ki énje, ha meghallja e felhívást, ha belátja, hogy megkérdezése nélkúl
rendelkeztek róla és ezért állásfoglalásra kényszerül. Dacol, beletörődik, átkozó
dik, hálát ad; a jó Isten tudja, hogy még hányféleképpen viselkedhet. Csak arra
nincs módja, sem joga, hogy visszaadja a tiszte.etjegyet, mely az életre szól :
akkor sem felhasználatlanul dobja el, ha önkezével vet véget életének. Bizonyára
lesz, aki lázadozik amiatt, hogy nem kérték ki a véleményét, mielőtt létbe szó
lították, hogy olyan próbának teszik ki, melyen el kell buknía, Szent Agoston,
Luthel', Pascal azt kereste még, hogy hol talál irgalmas Istenre, aki megkönyö
rül a nyomorult bűnösön. A mai ember viszont úgy gondolkozik, hogy inkább
Isten szorul igazolásra, mint az ember megígazulásra. De ha így vélekedik, ak
kor éppen itt az ideje, hogy kigyógyuljon fölszínességéből s kellő kritíkával
nézze a közfelfogást, melyet még sem fogadhat el mínden dolog mértékének,
hogy meghallgassa az ember radikális bűnösségéről szóló keresztény üzenetet,
s megkérdezze: nem azt hirdeti-e végül is az üzenet, hogy az ismeri csak meg
a bűn igazságát, aki tapasztalta már Isten irgalmát és bűnbocsátó jóságát (21)?

Mert nem vagyunk egyedül a bűnnel vívott küzdelemben, Magunkra hagya
tottan, énünknek kíszolgálratva, csakugyan bele kellene fulladnunk a jóra való
restségbe vagy a kevélységbe. elemésztene a sértődöttség és az irigység, a fu
karság és a gyűlölködés, be'e kellene vesznünk a kéjvágyba. szornorúságba és
kétségbeesésbe. Hogy még sincs így, azt annak köszönhetjük, hogy az élet idő

ről időre kiszabadít énünk fogságából. Esetenként mégiscsak mellőzhetetlen a
bizalom, életszükséglet a világ tárgyilagos szemlélete, meglep a képzelőerő és
váratlanul utolér a szeretet. NE.m mi emelkedünk énünk fölé, hanem az életünkbe
minduntalan közbeszóló magasabb erők eme.nek föl. Isten maga, aki teremtményei
által tevékeny bennünk. Kivezet énünk fogságából rendeltetésünk szabad pá
Ivájára. Bár a mondottak alapján várható, mégis csodálatos, hogy az ént éppen
e fájdalmas és elragadó tapasztalatok éltetik, melyek önmaga fölé emelik. Ma
gára maradva el kellene sorvadnia. Önmaga ellentétéből él még akkor is, ha rög
vest céljai szolgálatába állít míndent, ami feltárul előtte. A valóság jóindulatá
nak rnélységesen megindító megnyilvánulásaként pedig többnyire az válik igazán
javunkra, ami hozzájárulásunk nélkül vagy éppenséggel ellenére ér bennünket.
Váratlan és meglepő események sorozatával ment ki Isten önnön rabságunkból,
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ezek alkotják életünk szilárd vázát II vezérfonalként elvezetnek örök rendelteté
sünkhöz (22).

A transzcendens elkötelezettséghez hűséges ember nem kapaszkodik földi biz
tosítékokba. Istenbe veti bizalrnát, háládatos szívvel borul elébe s megköszöni
életútjának alig remélt sikereit és keserű megpróbáltatásait - még bukásait is.
A nyitott gondolkodású ember helyesli a valóságot, örvendező szívvel használja
a föld javait, szeretete elkötelezi a másokért végzett munka mellett, énjéből su
gárzik a derű. Felismeri, hogy semmi sem természetes és magától értetődő, hogy
meg nem szolgált adomány az é.ete, a pohár tiszta víz vagy a szelet frissen sült
kenyér. Az öröm és a hála a rendeltetéséhez vivő útra vezérli. Az égvilágon
senki nem tudja megmondani, hogy mily üggyel-bajjal jut ki abból az ellent
mondásból, mely betölti és Isten színe elé állítja egész életét. Ha nem pusztul
is bele életünk az énesség és nyitottság küzdelmébe, akkor is a halál után
várható csak az az élet, melyben fenntartás nélkül Istenből él az ember. A ke
resztények tudatában vannak ennek a fordulatnak és ebben bíznak. Akik a ke
resztség által eltemettettek Jézus haláába, már most abból a szilárd bizonyosság
ból élnek, hogy egyszer megszűnik énességük, és Jézus Lelke által új életre tá
madnak. Mikor ugyanis "megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,
megmentett mínket, - nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága
míatt - az újjászületés és megújulás fürdőjében, amelyben a Szeritlélek mű

ködik, akit bőven árasztott ránk üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. Kegyelméből

megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek" (Tit 3, 4-7).

Irodalom: (1) W. Pannenberg: Was ist der Mensch? Göttingen 1976. 40-48. o. - (2) A.
Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete, Budapest 1978. 32-37. o. - (3) A.
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819. 61. §. - (4) A. Schopenhauer:
PIE'lsschritt über die Grundlage der Moral, 1841. 14. §. Mindkét művet idézi J. Ritter: Hlsto
r1sches Wörterbuch der Philosophie, Basel 1972. 2. k. 311-313. o. - (5) Nagy J.: Pascal.
Gondolatok, Budapest 1912. 381. §. (A szemelvényes fordítás számozása nem egyezik a L.
Brunschvícg-féle teljes kiadáséval.) - (6) H. Plessner : Die Stufen des Organischen und
der Mensch, Berlin 1965. 127-132, 288-308. o. - (7) I. m. 223. o. - (8) Goethe versei, Buda
pest 1973-, 178. o. - (9) H. Plessner: l. m. 228. o. - (10) I. m. 288-308. o. - (11) H.
Plessner : Phítosophísche Anthropotogíe, Frankfurt 1970. 52. O. - (12) Goethe: l. m. 271.
o.. - (13) G. F. W. Hegel: Előadások a világtörténet flloz6fiájár6l, Budapest 1966. 751. o.

(14) E. H. Erikson : Iderititat und Lebenszyklus, Frankfurt 1977. 118-119. O. - (15)
E. H. Erikson : Jugend und Krise, Stuttgart 1974. 224-230. O. - (16) W. Pannenberg: i. m,
45. o. - (17) M.. Oraíson : Die überwindung der Angst, Frankfurt 1975. 43-62. o. - (18)
S. Kierkegaard: Der Begriff der Angst, Jena 1912. Több helyen ls. - (19) S. Kierkegaard:
Dl.t" Krankheit zum Tode, Jena 1938. 12. o. - (20) Vö.: H.-G. Gadamer, P. Vogler:
Phílosophísche Anthropologte, Stuttgart 1975. 355. O. - (21) K. Rahner: Grundkurs des
Glaubens, Freiburg 1976. 100. o. - (22) W. Pannenberg: i. m. 48. o.
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DIENES VAL"ERIA VERSEI

-p-

- Isten vagyok
Nem érsz fel engem
Benned lakom
N em ismersz engem
Sóhajtok benned
N em hallasz engem
Fogom a kezed,
Nem érzel engem
Elhívlak téged
N em követsz engem
Kezdeted véged
Nem érzed bennem
Aldalak téged
S nem veszel észre
Engem..•

- Isten vagyok
Kevés nekem minden

Míg ki nem mondtad
"Senki más csak Isten"l
Míg marad benned
Equet'en sziporka
Hol mást intonálna
Lelked dalos torka
Minden kevés nékem
Aldozatban hitben
Minden elfér bennem
Ne törölj ki mit sem!
Lásd meg színről szin re
"Nincsen más csak Isten"l

- Isten vagyok
Nem érsz fel engem
Lelked vagyok
"Él'zel már engem"?

S:6entháromság

812

Egy az Isten,
Mégis Három,
Szeretem, de
Nem kívánom
érteni.

Atya vagy Te,
Űsteremtő.

Igéd: Fiad,
Embermentő,

Nem kívánom
értení.

Fiú vagy Te,
Csodák Fénye,
Nappal melynek
Nincsen éje,
Nem kívánom
érteni.

Lélek vagy Te,
Eszmélefünk,
M eqváltásunk,
Úrjövetünk,
Nem kívánom
értení.

Istenembert
Kitől szülted?
Törvényedet
Megkerülted?
Nem kívánom
érteni.

Bűnöst szentté
Hogy tisztítasz?
Mindent helyre
Igazítasz?
Nem kivánom
érteni.

Sziizi Asszony
Hogy teremtesz?
SzepWtlenné
Miképp nem tesz?
Nem kívánom
érteni.

Éltet hogyan
Gyújtsz halálból?
Miért van szárnyam
Az igából?
Nem kívánom
érteni.



Azt tudom csak
Te vagy Isten
Teljessé lesz
Benned minden.

Titok vagy Te
Egy és Három
Megérteni
nem kívánom.

Mert mindenben
Minden Isten
Mindenekben,
Mindenikben
Égi szinten,
Földi szinten -

Szeretlek,
de nem kívánlak
érteni.

Te ssólss

Te szólsz a szókkal
Mögötte valókkal
Látom a rajzod,

Melyet az Elme
Élet-kötelme
Bennem felajzott

teu énekelne
Létem szerelme:
Hallom a Hangod.

Nincs másik elme,
Mit rám szökellne
Beszélő Tornád

Hangba me1'ülne
Úgy istenülne
Eszmélő Formád

Közö~d mé'7 .~()kkal

Gondolkodókkal
Örökös Normád!

Reánk lehelted
Belénk ölelted
Egyetlen Szódat

Ránk teremtetted
Énünkké tetted
Örök Valódat

Atváltoztattál
Megújítottál
Rosszakat, Jókat.

Minden üzelmen
Minden szerelmen
Túlkeresetten

Vérütemünkig
Lélegzetünkíg
Belénk verselten

Miénk vagy szenten
Fékezhetetlen
Léteddel Isten!

Mit éreztél lsten,
mikor ember lettél'!
Amikor anyától
köztünk megszülettél?
Amikor testéből

élve kisuhantál
s arcára először

reá pillantottál?
Mit éreztél Jézus,
mikor anyaszhmek
dobbanása elhalt
os érlüktetésének
halk zaját elfojtja,

Ssületés

átölelő karja
s anyaemlő hinti
tejét ajakadra?
S érzed, hogy e tej még
onnan jő testedbe,
ahonnan még nemrég
vér tolult szivedbe?
Emberségbe oltod
örök Istenséged,
korlátokkal méred
megméretlenséged.
Em ber kényszerekkel
mindentehetésed

istállóba zárod
világölelésed.
Atyádnak elébe
kiüresedésed,
Anyádnak ölébe
elrejtőződésed.

Mégsem szűnsz örökké
háromsággá lenned,
mert már ott voltál az
Örökös Szó mellett.
Kezdet nélkill vagy az
örök gondolatban,
teremtés előttről

szóló Akaratban.
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Angyalok ü~enete

Mi szüntelen itt járunk köztetek
s ti nem törődtök velünk, emberek.
Mi rátok hajLunk nemcsak éjszaka,
de csiLlagunktól tzszta fényt kap a
nappal őrLő, gondjárta futása
és lelkünk egyre hiv a szent tudásra,
hogy itt vagyunk és senki sincs magában,
ha munkát ró vagy csendes otthonában
pihenve nézi élte nagy keresztjét...
Mi itt vagyunk, erőket hordunk széjjel.
mi szetit mosolygást szórunk nappal-éjjel,
s ki sírva nézi dús erői vesztét,
az kezdje hinni, hogy mellette járunk,
hogy istenkézből emberszíva. párunk,
s ha lelkét egyszer karjaínk övezték,
majd. lesz erő, majd lesz vigasság benne, ••
s ha ez a szó nem szín-igazság lenne,
s nem tudná senki, hogy angyal a társa,
és benne tükröződik lelke-mása, 
elárvult lelkek sírnának e földön,
társtalan ember lakna e göröngyön. • •
De itt vagyunk, itt járu'1lk köztetek,
S ti őriZljetek ennek, emberek.

HÉDERVÁRI PÉTER

A TEREMTÉS HIMNUSZA
(RIG V2DA, X. lZJ.)

Az ifjú szólt:

Egy kérdés kínoz szüntelen: honnan való hát a világ?
Szép Istennő, talán tudod... Vajon nékem elmondanád ?

A Főld Istenanyja szólt:
- Megkísérlem, de jól figyelj! Feltárom most a Kezdetet:
nem volt még Lét, sem Létező, nem éltek még az istenek.
Egyetlen hang sem hallatszott, nem volt a szó, hogy nincs! - Se vanl
Nem volt még dal, könnycsepp, mosoly, égbolt és napsugár-arany!
Egy partnélküli óceán töltötte ki a végtelent,
nem volt örök még semmísern, s nem élt. aki halált teremt.
Határ ekkor nem létezett az éj és a nappal között, ..
Csupán az Egy volt, Önmaga, és setétaégbe öltözött.
Köd volt, homály, fénynélküli, mozdulatlan bénaság.
És lélegzett a csendben O, a Nincs-Időn, Nincs-Téren át.
. .. Am egyszer a vágyakozás, amely a szívében lakott,

. váratlanul és hangtalan zengni kezdett egy dallamot,
és megpezsdült a mély, nagy űr, a néma és határtalan:
így létesült a Kozmosz és minden, ami csak benne van!
És szétáradt az Élet is, mint a legelső őselern,

de nyomában járt a Halál, a zokogás, a félelem.

Am kl tudhatná pontosan, mily vegykonyhában született
a szellem és a holt anyag? Hisz' mi sem voltunk, istenek!
Bizonnyal O, ki odafenn, túl a csillagok honán,
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őrködik mindenek felett és pihen vlrág-trőnusán,

O tudja ezt csak egyedül! Ha csakugyan O alkotott!
De Tőle meg nem kérdhetern !

Talán előtte is titok!

•
Sok-sok hosszú esztendeje már, hogy a Brahmaputra és a Gangá találkozásának

vidékéről útrakelt egy kicsiny, hegyi karaván. Havas-Tibet földjére készültek ők,

hogy megkeressék a Mérhetetlen Csend Kolostorát, amely valahol a magasztos
Himalája ember nem járta hegyóriásain túl feküdt, még messzebb, mint a Kai
lásza csúcs. Csupán öt főből állott a karaván: négy férfi és egy ifjú, szép leány
vágott neki ennek a halálos veszedelmeket sejtető, nagy utazásnak. A leányt
Tannának hívták, s ez a név annyit jelent: Almodo Szépség, A karaván vezetője,

Kathaka. az ő testvérbátyja volt, s az 5 kívánságára vállalkozott az útra. Mert
tudd meg, Tanna belészeretett egy férfibe, aki - teljesen magányosan! - már
egy évvel ezelőtt útrakélt, hogy a kolostort megkeresse. Egy éve már. s azóta
nem jött tőle üzenet! S Tanna úgy érezte: meg kell tudnia a valóságot, vajon
elérte-e célját 5, egyáltalán: él-e még, s ha igen, '" úgy emlékezik-é még reá?

Valóban: súlyos veszélyeknek és megpróbáltatásoknak néztek elébe. Vad glecs
eserek és rohanó hegyi patakok állták útjukat. másutt meredek szurdokokon
kellett átkapaszkodniuk, megint másutt Iavínák zúdultak alá és csaknem elsodor
ták őket, mert Mara, az Alvilág Ura minden eszközzel meg akarta akadályozni
azt, hogy elérhessék a kolostort és megtalálják önnön lelkük békességét.

Amikor egyszer - már fenn a Hirnálaja roppant bércel között - egy jégár ke
rült elébük, óvatosan, mintegy láncot alkotva, sorban egymás után. nekívágtak,
hogy átkeljenek rajta. Csontig ható hideg uralkodott, de a ritka levegő végte
lenül áttetsző és tiszta volt. Amint pedig elérték a gleccser középvonalában
húzódó nagy morénasáncot, elhatározták, hogy megpihennek. A. férfiak lehe
veredtek hát a feketéllő, komor szíklák alatt. Almodé Szépség azonban, a he
gyivezetőket is megszégyenítő ügyességgel, felkapaszkodott a sánc tetejére, hogy
onnan tekintsen körül. Itt színte tökéletesen egyedül érezhette magát, mint a
hegyek istennője, még az Ember megszületése előtt. És a hatalmas Himálaja
fenséges nyugalmával ünnepelte őt: újra testet öltött leányát.

Ez az egyedüllét, a szikláknak ez a mesebéli trónusa és a vad szépségben
szíkrázó táj csodája úgy .megragadta lelkét, hogy miközben ajka mosolyra nyílt,
szemeit könny futotta el. Egész eddigi élete, a múlt minden öröme és bánata
egyetlen, parányi ponttá zsugorodott, majd a semmibe foszlott az is, hogy át
adja a helyét a jelen káprázatának és a jövő ígéretének. Most, igen, most érkezett
el az a pillanat, amikor valóban megértette szerelme vágyakozását e varázslatos
vidék iránt, és azt a tökéletes, már színte vágytalanná finomodó boldogságot,
amelyet e földöntúli szépség szemlelete nyújt. Hogy pusztán vak és öntudatlan
erők tornyositották-é föl ezeket a gigászi hegycsúcsokat, avagy egy teremtő ér
telem tudatos munkája-é mindez -, most érdektelenné és jel.entéktelenné vált.
A tény volt a fontos csupán: az, hogy létezik!

Amde Mara, a Gonosz, nem nyugodhatott bele abba, hogy a karaván már·
közel jár céljához - cselekednie kellett! Hirtelen beborult az ég és jeges szél
söpört végig a tájon. És a szél, míntha csak egy sírból kinyúló rettenetes csont
kéz lenne. megérintette Tannát. S fergeteges hóvihar támadt.

Ez a hóvihar pedig egész napon át tombolt, és ők ott vesztegeltek a moréna
sánc szikláí között, fáradtan, elesigázva és kétségbeesetten. De a leány lelkében
még míndig élt a remény - és ez elszántabbá tette őt, mint amilyenek a társai
voltak.

Megkísérelték. hogy felverjék gyenge sátraikat, és azoknak belsejében keres
senek némi menedéket az alvilág őrjöngő dühe elől. Ám a szélvész ereje csak estére
lanyhult el annyira, hogya sátrakat felállíthassák. Amikor pedig - az éjszaka
első felében - végre végleg elcsitult a vihar, az ekkor beálló csend idegenszerű
és fenyegető volt számukra. A férfiak fel és alá járkáltak a sátrak között, nehéz
csizmájuk alatt csak úgy csikorgott a vastag hóréteg, Tudták, hogy napkelte
előtt nem mehetnek tovább.

Pontosan éjfélkor Tanna hirtelen köhögni kezdett és úgy érezte. mintha láza
lenne. Tekintetében különös fények csillogtak. ajka csérepessé vált és szomjú-
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ság kínozta. Bátyja, Kathalka egyetlen percre sem mozdult el tőle - órákon 'át
virrasztott és időnként megitatta egy kevéske teával. A leány néha elszundított,
majd fáradtan ismét felnyitotta szemét.

Azután eljött egy perc, amikor úgy tetszett: mintha kissé jobban lenne. Fel
emelte a fejét és megpróbált felülni kissé. Kathaka egy meleg kendőt borított
a vállaira.

- Mesélnél nekem valamit? - suttogta Almodé Szépség,
- Miről mesél] ek ?
- Mindegy, hogy míről, Csak szeretném újra hallani a hangodat úgy, mint

kislány koromban, amikor a te rneséíd ringattak álomba.
- Történjék hát kívánságod szerint - mondta Kathaka elgondolkodva és

csendesen.
Kis szélfuvallat támadt odaikünn. A sátor ajtószárnya meglebbent és egy

fehér hópihe imbolygott be a résen. Ide-oda lebegett a levegőben, majd rászállt
Tanna elefántcsontszínű homlokára. Kathaka elnézte a kis hópehely táncát 
és lelkében felragyogott a Mese.

•
- Réges-régen történt, hogy egy szomorü istennő könnyéből rnegszületett a

hatalmas Óceán. A Nagy Víz tiszta volt, áttetszően kék és gyenge szellő fod
rozta örökkön örökké a felszínét, éjjel-nappal egyaránt. Am amikor beköszön
tött a hajnal és a vöröslő Napkorong felemelkedett a látóhatáron, a napsugár me
legétől érintett Oceánból párák szálltak a magasba, s ezeket a párákat a szelek
messzíre vitték, a szárazföld fölé.

Ott azután a párák sűrűsödní kezdtek - néhol esőcseppek születtek, s az
eső életet vitt a kiégett mezőknek és az elszáradt lombú, nagy erdőségeknek. 
másutt [égszemcsék formálódtak, megint másutt pedig hó keletkezett; krístályos,
fehér és szűzles hópelyhek megszámlálhatatlan sokasága kelt életre.

Ezek a kis hópihék, bármily sokan voltak is, mind különböztek egymástól.
Némelyikük csillag-alakú volt, mások öt- vagyhatszög formájúak, avagy bonyo
lultabb .alakzatúak : kristályocskák ágas-bogas halmaiból épültek fel, egy oly
rendszer szerínt, amelynek kifürkészésére csak a tudósok lennének képesek. De
mindegyikük valódi művészí alkotás volt, amilyenné csak a természet játékos
kedve formálhatta őket, a variációk határtalanságában.

Egyéniségüket illetően azonban az újszülött hópihék többé-kevésbé egyformák
voltak: vidámak, bolondosak, könnyelműek, akik nem sokat törődtek azzal,
vajon míért is vannak a világon, mí a céljuk és a feladatuk. Hagyták, hogy
a szelek ide-oda szállítsák őket a légáramlatok kénye-kedve szerint; jókedvűen

táncoltak, libegtek a ragyogó napsugár-özönben és fel sem figyeltek arra, hogy
egyikük-másikuk lassan ereszkedni kezdett lefelé, ahol az Örök Törvények értel
mében előbb-utóbb meg kellett semmísülnie,

A milliárdnyí hópihe között akadt azonban egy - csupán egyetlenegy! 
aki valahogy gondolkodóbb természetű volt a testvéreinél, s aki úgy érezte, illene
valamivel többet is megtudnia a nagyvilágról. Ezért jól kinyitotta szemét és
érdeklődéssei figyelt meg minderít, ami csak elébe tárult. Látta, hogy a hegyek
fölött hatalmas felhők tornyosulnak és rádöbbent arra, hogy egy bizonyos idő

múltán ezekből a fellegekből is hópelyhek szü'etnek majd. akik azután éppolyan
szépek és bájosak lesznek, mint ők valamennyien. Felfigyelt arra is, hogy a
Földön néhol tengerek és tavak csillognak, másutt kis patakok csörgedeznek
lefelé, hogy azután egymással egyesülve sebes vizű hegyi folyókat alkossanak,
amelyek zuhatagole százain át és meredek szurdokfalak között, amennydörgéshez
hasonló zúgással futnak tovább a szelíd síkságok felé, ahol a folyók széles
hátú, lustán hömpölygő folyamóriásokká válnak,

A kis hópehely eltűnődött a látottak fölött, de minél jobban gondolkodott a
világ dolgain, annál kevesebbet értett meg belőlük. Végül is elhatározta, meg
kérdezi testvérei egyikét, hátha ő felvilágosodottabb nála és talán választ tud
adni neki kínzó kérdéseire. Megszólította tehát azt a harminckét ágú, fénylő

csillagot, aki éppen mellette lebegett könnyedén ~

- Testvérkém, mit gondo' sz, míért vagyunk mí a világon?
- Hogy miért is vagyunk a víágon? - tűnődött el a másik. - Ki tudhatja

azt? Mit törődsz vele? Itt vagyunk, és kész! Gyere, táncoljunk inkább! Fogj
meg, ha tudsz I
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S ezzel a hópehely kacéran és kihívóan rávillantotta egyik kristály-szemét,
majd felpattant egy szélfuval1at hátára és tovasiklott a hideg levegőben.

A rnl kis hópelyhünk tanácstalanul bámult utána. "No, ettől ugyan nem
lettem okosabb l" - gondolta. - "De talán a szeleket kellene megkérdeznem
inkább l" - tette még hozzá magában. - ooA szelek okosabbak, mínt a hópihék,
nagyobb földet bejártak már, távolabbi tájakat is láttak!"

Megvárta. amíg egy újabb szélroham támadt, amely hirtelen a magasba
lendítette őt. Miközben félve megkapaszkodott egy eltévedt napsugárban és
szédülve tekintett le a mélységbe, feltette másodszor is a kérdést:

- Oh, kedves szélfuvallat. te biztosan sokkal tapasztaltabb vagy, mint mi,
hópihék. Meg tudnád-e mondani nekem, mlért is vagyunk mi a világon?

- Én ugyan nem tlld~m! - kacaz-a a szél -, de azt· tanácsol om. Hópehelyke,
ha már ilyen nagyon kívánesi vagy, kérdezd meg magát Rudra Királyt, a Vihar
istent!

... Megszeppent most a kis hópihe, hiszen komoly dolog ám felkeresni a
Legnagyobbat, minden hópelyhek és szelek legfőbb urát! De kíváncsisága nagyobb
volt félelménél. Illően kicsinosította tehát magát és ravaszul kihasználva a szelek
játékait. addig-addig ügyeskedett, míg végül sikerült a Takla Makan nagy síva
taga fölé kerülnie. Ott látta meg Rudra sötét, roppant alakját, amint a hegyek
fölé magasodott és teleszívta óriási mellkasát, hogy Leheletével kavargó homok
vihart tárnasszon a sivatagban.

Félénken szélott a kis hópehely:
- Oh. Rudra Király, csak egy pillanatra figyelj reám, kérlek!
- Mit kívánsz?! - döröge Rudra. - Ki vagy te?
- Magányos hópihe vagyok és messzi utat tettem meg azért, hogy beszélhessek

veled!
- Szólj hát, de gyorsan, és ne tarts fel sokáig!
- Csak azt szerétném megkérdezni, mi a célja az én életemnek?
- Eljő majd a perc - mondta Rudra és elmosolyodott -, amikor megtudod.

Várj türelemmel.
- Ejnye - szólt a hópihe méltatlankodva. - Hát senki sincs, aki végre

válaszoina nekem?
- Nem tehetem, nem az én feladatom. De kérdezd meg a Hírnálaját. Mondd

meg néki, hogy én küldtelek l S rnost eridj innen, Hópehely, mert nagy vihart
varázsolek és ez nem a te szemeidnek való látvány!

Igy beszélt Rudra, s már meg is feledkezett a hópihérő1. Az pedig csendesen
ellibegett még egy darabig a sivatag fölött, majd sóhajtva megfordult és elindult
visszafelé, hogy felkeresse a Hírnálaját. Sokáig ment-rnendegélt, és lassan be is
alkonyodott közben. Egyre sötétebb lett és egyre hidegebb.

Nagyon későre járt már az idő, amikor végre megpillantotta a Hegységele feje
delmét. A Hirnálaja már végte'enül öreg volt ekkor. A Hallgatás Fogadalma kö
tötte - és évmilliók óta hallgatott. Egyetlen hegység sem volt a világon, aki
meg merte volna szólítani. Sem a Karakóram, sem a Kun Lun, sem a 'I'Ien-Sán,
sem Jáva, Szumátra vagy Japán büszke vulkánóriásai nem vették maguknak
a bátorságot ahhoz, hogy szóljanak hozzá. Am Hópehelyke mit sem tudott er
ről. Ö csak annyit tudott, hogya Nagy Titokra egyedül, egyesegyedül aHirnálaja
adhatja meg a vá'aszt, - Ovatosan körüllebégte hát a Nanga Parbat csúcsot,
rnert a szelek véletlenül éppen arra sodorták. Megnézte jobbról, megnézte balról,
megnézte elölről és még hátulról is, majd megemberelte magát és vékonyka
hangján így szólott:

- Bocsásd meg rnerészségemet, hogy gyenge hópihe létemre megszólítalak, óh
Mir.den Hegységek Leghatalmasabbika. Am engem Rudra küldött hozzád és azt
mondta volt, hogy tőled végre választ kaphatok.

A fenséges hegy azonban néma maradt. A hópihe megismételte mondókáiát,
immár kissé hangosabban. A válasz most is néma csend.

Hópehelyke ekkor méregbe gurult. "Igazán nem járja" - gondolta elkese
redetten -, "hogy engem kutyába sem vesznek. Még a Hírnálaja sem akar
beszélni velem! Mit tegyek hát?!"

Most jó gondolata támadt. Leszállt, egészen közel a Nanga Parbathoz, önnön
testéből letörte egyik parányi krístályát és mérgesen odadobta a sziklakolosszus
hoz. S a Hímálaia megérezte azt a végtelenü! gyenge remegést, amelyet a le
hulló kristály érintése keltett. Felnyitotta szemeit és feltekintett. A Nanga Parbat
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fölött ott lebegett magányosan a hópihe. Egyedül volt - egyetlen testvére sem
maradt a közelében. Valamennyien rémülten menekültek el akkor, amikor látták,
mily vakmerő tettre ragadtatta magát Hópehelyke rnérgében. .

A bölcs, időtlenül vén Hírnálaja pedig felkacagott Hópehelyke merészségén,
s ez a kacagás végigzengett a Világmindenségen és ezer és millió és milliárd
vísszhangot keltett a tér legtávolabbi mélységeíben is.

- Oh, te legkedvesebb és legszemtelenebb hópihe! - mondta a Hegységek
Fejedelme. - Mit kivánsz hát tőlem?

- Mondd meg nekem, hogy mi a célja az én életemnek! Mondd meg, mit
kell tennem, hogy ne múljék el értéktelenül majd az én létem is, mínt annyi
más testvéremé !

- Figyelj tehát! - szőlt a Hlmálaja, letompítván hatalmas hangja menny
zengető erejét úgy, hogy minden teremtett lények közül egyedül csak Hópehelyke
hallja és értse meg. - Félelmetes gleccserelm egyikének szíkláí között, egy zord
és kietlen tájon embereket ta'álsz, akik átfagyva és reményvesztetten reszketnek
ebben a hideg éjszakában. S egy beteg leány hever egy sátor mélyén. Láztól
ég a homloka. Te azért születtél, hogy megkeresd őt és hús érintéseddel enyhítsd
a szenvedését, Eridj hát. Hópehelyke, teljesítsd a kötelességedet, amely már az
Idők Kezdetén elrendeltetett a számodra.

S a kis hópihe most már tudta, ml is a teendője. Egy szélfuvallat érkezett
és magával ragadta őt, felmérhetetlen sziklacsúcsok és mélységesen mély, setét
szakadékok fölött. És így jutott el ide, Tanna. a te sátradba és ezért hullott a
homlokodra.

Almodé Szépség, aki lehunyt szemmel hallgatta a mesét, most feltekintett.
. .. Mese ... - suttogta leheletszerűen.

•
Mikor pedig eljött a hajnal, Kathaka mély gödröt ásott a porhanyós hóban,

a nagy morénasánc alatt és csendesen elhelyezte benne Tanna immáron kihúlt
tetemét. Úgy élt és úgy halt meg, ahogy erre Keleten tanítják az embereket:
szerényerr élni. mintegy zárójelek között, - és szerényerr halni meg, két gon
dolatjeltál közbezárva. -

CSANÁD BÉLA VERSEI

Kl1:T VERS A "MISZTIKUS SZERELEM" CIKLUSBOL

Remete

Együft az angyalokkal
egyedül
Elérhetó közelben
szerelmesen

Elvont víziók
hófödte csúcsain
izzik a világ

Nem felejtheted
tekintetem
együtt az angyalokkal
szemben aholnapokkal

Egys~e,.ű dal

Maradj velem ma este
legalább emlékeimben
legalább a verbénák illatában
legalább a futóhomok
zizegésében
maradj velem •
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K2T VERS a "PR2DIKÁTOR KONYV.eBOL"

Vándoréneh

"Bujdosik az árva madár,
Egyik ágról másikra száll.
Hát az olyan árva mint én,
Hogyne bujdokolna szegény."

Aki hűséges társra talál,
bezárkózik a másik ketrecébe,
mások hűsége megőrzi őt.

De mit tegyen, ki szabadságra vágyik,
ha szolgálni is, mindig szabadon!
Ajándékba osztja ki önmagát,
nem vár senkitől vissza
semmit.
Maga hűsége megórzi-e őt?

Bujdosik, mint az árva madár,
boldogsága a világ árvasága,
otthontalan, mint vándor öröme.

Ecce homo

Ne bántsatok!

Az ember áll előttetek,

a töviskoronás,
a lágerE'k árnyékteste,
a háborúk áldozata,
akinek félkarját elvitte a srapnel,
a megalázott,
akit már egyszer keresztre feszítettetek.

Tiszteljétek
apám keserű mosolyát,
aki megjárta a poklot,
Isonzókat és Doberdókat,
s rám hagyta - örökül
félelmét és bátorságát.
Még az erdei vadat is
becézgette 6,
együtt imádkozott a lovaival.

Tiszteljétek

ln memoriam Nagy Lás~ló

EGyetlenegy
találkozás
öröktől fogva
mindörökké
Akiben élünk
Akiben halunk

Találkozás
őrizd meg őt

Látó szemedben
hitetlenül
bízó szememben
hitbe alázva
egyetlenegy
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TOMKA FERENC

A CSECSEMŰKERESZTSÉG

AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN
Korunkban világszerte nő azoknak a megkeresztelteknek száma, akiknek ta

lán egyetlen kapcsolatuk az volt a kereszténységgel, hogy csecsemőkorukban

szüleík - akik esetleg már maguk is gyakorlati ateisták voltak - elvitték őket
megkereszteltetni. E visszás helyzet elkerülhetetlenné tette a gyermekkeresztség
[ogosságának, feltételeinek és teológiai logíkájának újra átgondolasát (7). K. Barth
1943-ban a kisgyermekek keresztségét - mivel hiányzik a hit egyéni döntése 
a keresztség elhomályosításának, nem teljes keresztségnek bélyegezte (3). A sajtó
újra és újra beszámolt arról, hogy mind a teológusok, mind a lelkipásztorkodó
papság tagjai ismételten foglalkoztak a térnával. Egy franciaországi felmérés sze
rint a katolikus szülőknek nem kis százaléka is érettebb korban kívánja meg
keresztelni gyermekét.

Érvek a csecsemőkeresztség ellen. A gyermekkeresztség jogosságát megkérdő

jelezők a teológia oldaláról elsősorban arra hivatkoznak, hogy az egyház minden
időben azt tanította, hogy a szentségek a hit szentségei. A II. vatikáni zsinat
minden szentségre vonatkozóan állítja, hogy a szentségek vétele "feltételezi a
hitet" (Liturgia 59). - De ha a keresztség a hit szentsége, akkor hogyan szol
gáltathatjuk ki önálló döntésre, hitre még képtelen csecsemőknek?

A keresztség továbbá elkötelezést jelent az egész életre. A megkereszteltnek
az egyház tanúságtevő tagjává kell lennie, ha valóban a keresztségnek megfelelő

en él. De mit mutatnak a tények? A megkereszteltek hány százaléka éli a tanú
ságtevő krisztusi életet? S vajon ez nem bizonyítja-e a gyermekkeresztség gya
korlatának helytelenségét?

Gyakran halljuk továbbá a következő érvelést: A mai világban, amelyben az
emberiség mélységesen ráébredt a személyes szabadság jelentőségére, a szülő nem
kényszeritheti gyermekét csecsemőkorban egy olyan életre, amelyet nem ő maga
választott. A választást olyan korra kell elhalasztani, amikor a fiatal már önálló
döntésre képes.

Végül sokan korunk sajátos helyzetére mutatnak rá. Azt még elfogadjuk 
rnondják, hogy azokban a vallásilag homogén korokban, amelyekben minden
gyermek egy többé-kevésbé keresztény légkörű világba, közösségbe született bele
és ebben növekedett, feltételezhető és remélhető volt az, hogy a csecsemőkorban

megkeresztelt később valóban megismeri majd a keresztény hitet és e szerint is
fog élni. De a jelen szekularizált, pluralista világban nincs automatikusan biz
tosítva a későbbi vallásos nevelés. Következőleg a keresztséggel várni kell addig,
amíg a gyermek maga tud dönteni a kereszténység mellett.

A csecsemőkeresztség jogosságának teológiai-lélektani megokolása. Kétségtelen,
hogy az előzőkben vázolt kérdések reális problémákra mutatnak rá. Kétségtelen,
hogy a keresztség ősi formája a felnőttkeresztség volt. Hogy a keresztség a hit
szentsége, a Krisztus melletti döntés szentsége, Kétségtelen, hogy senkit sem le
het kényszeríteni a keresztségre. - Mégis téves volna mindebből azt a következ
tetést levonni, hogy a gyermekkeresztség lényegileg jogtalan, vagy hibás gyakorlat.

Igaz, hogy a csecsemőkeresztség a személyes megtérésből fakadó krisztusi
életre irányul; hogy a csecsemőkeresztség is a Krisztus melletti személyes dön
tésben és az ebből fakadó életben éri el beteljesedését; hogya csecsemőkeresztség

kegyelmi életcsírát a Krisztussal személyesen egyesülő életben bontakoznak ki' és
válnak igazán élővé. Viszont az is igaz, hogy a keresztény család, a keresztény
közösség képes biztosítani azt, hogy tagjai eljussanak a Krisztus melletti sze
mélyes döntésnek, az érett hit döntésének határáig. A gyermek "hitének" és
a közösségnek e kapcsolafából következik, hogy az egyház abban az esetben
foglal állást a csecsernőkeresztség mellett, ha a hit - keresztségben megkapott
- csírajának védelme és kibontakoztatásának feltételei biztosítva látszanak
lenni (15;HÍ).
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Milyen hitről beszélhetünk, a csecsemőkeresztség esetében? A csecsemő "hite"
után kérdezve már Szetit Agoston azt válaszolta, hogy a gyermekkeresztségben a
kisgyermek hitét az egyház közösségének hite képvíselí, Ugyanezt mondja a
gyermekkeresztségre vonatkozó legújabb római eligazítás is: "A gyermekeket az
egyház hite alapján kereszteljük meg, amely a szülők, a keresztszülők és a
többi jelenlevők hitvallásában nyilvánul meg. Ök képviselik ugyanis a helyi
egyházat, mind pedig az összes szentek és a híveknek közösségét, tehát az egész
Anyaszentegyházat" (Ordo Baptismi Parvulorum - Ezentúl: OBP - 26. old.),
Mít jelent ez?

A t e o l ó g i a oldaláról azt mondhatjuk, hogy Isten az embert nem önállóan,
hanem az egyház közösségében üdvözíti. rnint Krisztus titokzatos testének egy
tagját, - mint valakit, aki ehhez a Testhez tartozik. - Az Isten népének közös
ségéhez való tartozás rnegszentelő erejét már az ószövetségi zsidóság is vallotta.
A választott népbe való beleszületes a választott nép tagjává tett: ennek jele volt
a nyolcadik napon a körülmetélés. - Szent Pál pedig arról .Ir, hogy az egyik
családtag hite megszenteli a másik családtagot: a szülők hite megszentelí a gyer~

meket: "A hitetlen férfit rnegszentelí (hivő) felesége, a hitetlen asszonyt pedig
megszentelí (hivő) férje. Kűlőriben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig
szentek" (l Kor 7,14). A gyermekeket a szülők hite, a szülők egyházhoz tartozása
alapján nevezi tehát "szentnek".

A keresztény szülők gyermeke szüleihez tartozik, s így általuk az egyházhoz
is tartozik. A keresztségben a gyermek Krisztus titokzatos testének tagja lesz
- szüleí, illetve az egyház hite alapján, és hozzájuk való tartozása alapján. Meg
kapja a hit csiráját - mint ingyenes kegyelmi ajándékot, amelynek ápolásáért
és kifejlődéséért szüleinek és az egyház közösségének kell felelősséget vállalnia.
Vagyis a hit ez esetben az egyház és a szülők részéről mínt valóság, a gyermek
részéről viszont mint kegyelmi lehetőség (ajándék) van jelen. A gyermek hitének
a növekedés során az egyház és a szülők cselekvő hitére támaszkodva kell aktí.
vizálódnía.

A l é l e k t a n oldaláról nézve azt mondhatjuk, hogy a gyermek életében
elsődleges jelentőséggel bírnak a szülők, majd a legközelebbi családtagok. A sze
mélyiség a családi közösség szeretet-rnelegében alakul ki és formálódik. A gyer
mek számára ez a légkör olyan mint a levegő. (Szeretet nélkül felnőtt gyermek
szélsőséges esetben aszociális, debilis, esetleg fejlődésképtelen lesz!) - A lélek
tan elemzi e folyamat - elsődleges szocializáció - rugóít, Számunkra elég most
összefoglalóan megállapítani, hogy a gyermek egész valójában azonosul azokkal
a személyekkel, akik a számára a létet jelentő szeretetet biztosítják. Ezért szá
mára a világ egyenlő a szülők és a családtagok világával: egyéniségének alap
struktúraja a szülők, illetve a családi közösség élete által nyújtott modellnek
megfelelően alakul ki.

A gyermek vallásos világa, istenképe természetesen ugyancsak az említett
módon fejlődik ki. Ha a gyermek szülei és környezete életében - életük hét
köznapi eseményeiben magatar.ásaban - találkozik az élő és személyesen je~

lenlevő Istennel, akkor számára Isten élő valóság lesz; hiszen Isten él szülei vilá
cában, s a szülők világa a gyermek számára az egyetlen lehetséges világ. Ha a
gyermek szüleí és környezete életében találkozik az igazi. krísztusi szeretettel 
amelynek lényege az, hogy életét akarja adni embertársaiért (Jn 15,12) -, akkor
maga is képes lesz megsejteni Isten lényegét (Isten a szeretet), és képes lesz
elindulni a krisztusi szeretet útján. (A keresztény hittel való legtöbb szembe
kerülés mélyebb oka az, hogy valaki nem tudja magáévá tenni a keresztény
erkölcs "törvényeit", illetve a krisztusi életet, - amelynek gyökere és minden
erkölcsi előírása visszanyúlik a krisztusi szeretet-törvényíg.) - Természetesen
minden személynek egyénileg is dönteni kell az igazság, a szerétet mellett, a
keresztényeknek Krisztus mallett. De amíg egyes esetekben a család és a kör
nyezet - bizonyos esetekben éppen az úgynevezett "vallásos" környezet - élete
olyannyira nem tesz tanuságot Krísztus üzenetéről. hogy szinte lehetetlenné teszi
azt, hogyafelnövekedő egyén eljusson a Krisztus melletti döntésig, addig a
valóban keresztény család légköre döntő módon felkészíthet erre a döntésre. Itt
a legközvetlenebbül megvalósul Jézus ígérete: Ahol szeretik egymást úgy, ahogy
Jézus szeretett minket, ahol egyek Jézus nevében - ott majd megismerik az
emberek az Atyát és Jézust (Jn 13,35; 17,23).
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A gyermekkeresztség t ö r t é n e t i k i a 1a k u 1 á s á t vizsgálva az előzőek

kel összefüggésben még egy fontos szempontot kapunk válaszul kérdésünkre. Az
egyház első öt évszázadában ugyan a felnőttkeresztség volt általános az egyház
életében, bizonyos azonban, hogy a gyermekkeresztség is ismert volt már a III.
században - sőt esetleg korábban is -, a VI. századtól kezdve pedig egyre eltér
[edtebbé, majd néhány évszázad múlva általánossá vált. - Vajon hogyan tudta
közös nevezőre hozni a korabeli kereszténység a csecsemőkeresztséget azzal a ta
nítással, illetve meggyőződéssel, hogy a keresztség a hit szentsége?

A csecsemőkeresztség nem teoLógiai rejlexiok: aLapján született, hanem a ke
resztény családok konkrét igényéből. A keresztény családok élete elválaszthatatlanul
összefonódott a keresztény közösség életével: a család imája és hite összefonódott
a közösség imáival és hitéletével ; a család életritmusát, ünnepeit az egyházi év
ciklusainak változása és ünnepei határozták meg. Vajon nem érthető-e, ha ilyen
körűlmények között a keresztény szülőkben feltámad az igény, hogy gyerme
keik is tagjai legyenek annak a közösségnek, amely egész családi életüket meg
határozza; hogy gyermekeik - már gyermekkoruktól kezdve teljes szívvel részt
vehessenek a család és a keresztény közösség életében? Vajon nem érthető-e

így, hogya keresztény szülök vágytak arra, hogy gyermekeik is Krisztus vá
lasztott közösségének. rnísztikus testének, az egyháznak tagjai legyenek? - És
jelen korunkban nem szükségszerű-e ugyanez az igény minden igazán keresztény
családban? - Hiszen a keresztény szüLők a keresztség kegyelmeire és meghivá
sára építve, a keresztény közösségben tudják igazán a keresztény hivatásra ne
velni gyermekeiket!

Jogában áll-e a szülőknek befolyásolni gyermeke világnézetét? Az előzőekben

felvetett második kérdés - vajon joga van-e a szülőnek döntenie gyermeke
világnézete, illetve vallása felől - csak első látásra vet fel komoly problémát
témánkkal kapcsolatban. Valójában a gyermeket - amint láttuk - a szocializáció
során míndenképpen nagymértékben az a világ, illetve családi környezet alakítja,
amelybe beleszületett; és minél igazabb és következetesebb s minél személyesebb
ez a környezet, annál nagyobb valószínűséggel fog meghatározó erővel bírni a
gyermek jövő életére.

A gyermek személyes és közösségi léte nem légüres térben alakul ki, hanem
a családi légkör valamiképpen meghatározó erőterében. A gyermek a család és a kör
nyezet adott világába születik tele, ahol megfelelő viselkedési normákkal. magatartá
ii szabályokkal. előírásokkal és elvárásokkal találja szemben magát; amelyekhez
természetszerűen alkalmazkodnia kell. - Ezek igy egyrészt lehetőséget, másrészt
természetesen korlátot· is jelentenek számára. Az egyén feladata, hogy élete
során személyes kapcsolatba kerüljön adott világával, és szabadságának megfele
lően fogadja el, illetve alakítsa azt. Hasonló a helyzet a gyermekkorban megkeresz
teltek esetében. - A szülők elsődlegesen felelősek gyermekük személyes fejlő

déséért. Van-e súlyosabb és szebb feladata a szülőnek, mint igazságra nevelni
gyermekét? Megteheti-e egy szülő, hogy ne kövessen el mindent azért, hogy
az általa egyedül igaznak megismert életformát ne próbálja megismertetni gyer
mekével? - Az önálló döntés korába eljutó fiatal természetesen egyre önállöbb és
személyesebb kapcsolatba kerül majd ezzel a vallásos világgal, amely szülei vi
lágát is alkotja, és így módjában áll már rnind személyesebben döntenie e világ
mellett.

Meg kell [egyeznünk, hogy ha egy fiatal a későbbiek során elutasítja a szülei
által választott, a keresztséggel megpecsételt világnézetet, ez az elutasítás több
nyire egy lényegi félreértésen alapszik; mert nem annyira a hitre, mint a hitet
képvíselőkre - rosszul képviselőkre - vonatkozik: a hit elutasítása ezért je
lentős százalékban olyan esetekben következik be, amikor a serdülő családjában
vagy közvetlen környezetében olyan példákkal találkozik, amelyek elriasztják őt a
kereszténységtől. Többnyire nem a legfőbb Jót, nem magát a Szeretetet, az Igaz
ságot - az igaz Istent és az igaz Krisztust - utasítják el, hanem egy torz Isteri-,
Krisztus- vagy egyházképet... (Ez alól vannak ugyan kivételek, de a kivétel ke
vesebb, mint a felületes megfigyelés alapján gondolnánk í) (Vö. 2,14).

A gyermekkeresztség egy szekularizált, pluralista világban. A mondottak egy
úttal válaszoltak az imént felvetett harmadik nehézségre is, amely szerint jelen
pluralista korunkban, mikor a gyermek jövendő vallásos nevelése kevésbé lát
szik bíztosítottnak, el kell halasztani a csecsemők keresztségét. - Ha a család
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vallásos légköre biztosítva van, akkor ma is meg szabad keresztelni a csecsemőt,
hiszen a gyermek szernélyíségének legdöntőbb alakítója maga a család. Kétség
telen viszont, hogy ha a szülők nem élnek hitük szerint, ha a szülők életében nem
él Isten, Krísztus, akkor a serdülőkorba, az önálló íté'etalkotás korába kerülő
gyermek rövidesen szembekerül a külsőséges vallásgyakorlatokkal; és a folyamatot
nagymértékben gyorsítja a vallási ví' ágat kritika alá helyező társadalmi környezet.
- Viszont azt kell mondanunk, hogy a gyermek és a csa'.ád viszonyának szem
pontjából a tradicionális-homogén-vallásos kor és a szekularizált-pluralista kor
közöttí különbség csak látszólag nagy. Valójában ha a múlt zárt vallásos tár
sadalmában egy családban nem élt Isten, e család gyermekének majdnem olyan
kevés esélye volt arra, hogy - a család jóvoltából - eljusson az igazi keresz
ténységig (a Krisztussal való szerné'yes kapcsolatig), mint egy ilyen családban
ma felnövekvő gyermeknek. A különbség inkább abban van, hogy a tradicionális
-vallásos viág a mélyebben átélt kereszténység nélkül is kényszerítette tagjait
a vallásgyakorlatok betartására, míg p pluralista-szekularizált világban a tár
sadalmi kényszernek ez a formája megszűnt, s ezért ha a belső vallási meg
győződés megszűnik valakinél, azt rövidesen követi a vallásgyakorlat beszünteté
se is. (Kivételt képeznek egyes még ma is hagyományszerűnek mondható valtás
gyakorlatok, mínt amilyen sokak számára maga a templomi keresztelés, továbbá
az esküvő, a temetés vagy például az éjféli misén való részvétel.)

A gyermek hitének képviselői. A keresztségben az ember párbeszédre lép
Istennel. A keresztség isteni lehetősége csak akkor valósul meg, ha ez a párbeszéd
az életben folytatódik. Amikor az egyház a passzív csecsemőnek kiszolgáltatja
a keresztséget, feltételezi, hogy az eljut - mert elvezeti őt - arra az érettségre,
amelyben majd aktívan folytathatja e dialógust, a hit párbeszédét. - A gyermek
aktív hitének, Krísztus-kapcsolatának kialakulásában feltétlenül támogatásra szo
rul. E támogatást - amint az OBP is hangsúlyozza - a szülőktől, a kereszt
szülőktől, a keresztény közösségtől és a lelkipásztortól kell megkapnia.

A szülők. A szülőkről, mínt a gyermek hitének képviselőiről már szóltuI\k.
Itt csupán néhány további szempontot említünk.

A keresztelés új szertartása fontosabb szerepet biztosít a szülőknek, mint a
korábbi szertartás. Az új Ordo javasolja, hogy a szülők tartsák a csecsemőt a
keresztelés alatt; ők válaszolnak a csecsemőhöz intézett kérdésekre és nem a
keresztszülők; a pap után elsőnek ők jelölik meg gyermeküket a kereszt jelével;
végül külön áldásban részesülnek. - Mindezáltal kifejezésre jut az, hogy a
gyermek hitéért a szülők vállalnak felelősséget (OBP 27. old.). Érthető ezek után,
ha az új Ordo bevezetése természetszerű követelményként említi, hogya szülők

"vállalt felelősségükhöz híven a keresztség után is tartoznak: a gyermeket úgy
nevelni, hogy megismerje Istent, akinek fogadott fiává lett. Továbbá elő kell
készíteniük őt a bérmálás szentségére és a szentáldozásra" (i. h.).

A keresztszülők. A keresztszülői tiszt az első keresztény századokban alakult
ki, amikor felnőtteket kereszteltek, s a keresztszülőknek szavuk és példájuk által
döntő szerepük volt a keresztelendők hitének elmélyítésében. A gyermekkereszt
ség általánossá válásával a keresztszülői szerep nem szűnt meg, csupán némileg
módosult. A keresztelendő hitéért való felelősségvállalás, illetve a szülők ilyen
irányú támogatása változatlanul a keresztszülő legfontosabb feladatát képezi.
Ezért hangsúlyozza az egyház, hogy amint a keresztség sem valami tradicionális
ünnepség csupán, úgy a keresztszülő kiválasztását is keresztény szempontoknak
kell meghatározniok.

A keresztszülő feladata, illetve szerepe az, hogy "szükség esetén segitse a
szülőket, hogya gyermek előrehaladjon hitében, továbbá. hogy hitéről tanúságot
tegyen életével" keresztgyermeke előtt (OBP 18. old.). Ebből nyilvánvalóan kö
vetkezik az, hogy legalább az egyik keresztszülőnek rendelkeznie kell azokkal az
adottságokkal. amelyek alapján meg tud felelni lényegi feladatának. E feladat
valóságos betöltésére csak hitét élő katolikus ember képes!

A keresztszülőség jogilag is meghatározható feltételeit pontosan megadja a
keresztelés új rendjének bevezetője (OBP 18. old.) :

"Legyen érett ennek a tisztségnek betöltésére", a codex irányelvként a 14
éves alsó korhatárt jelöli meg - (766. c.);
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- "olyan legyen, aki már részesült a keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia
szentségében" ;

- "a katolikus egyházhoz tartozzék, és jogilag ne legyen eltiltva a kereszt-
szülői tísztségtől" (pl. ne éljen egyházilag törvénytelen házasságban l).

Ha az egyik keresztszülő megfelel a követelményeknek, úgy vele együtt
- "lehet keresztszülő a keleti egyházhoz tartozó keresztény";
- "egyéb különvált egyházak tagja pedig a keresztség hivatalos bejegyzett

tanúja" (OBP 18. és 4-5. old.).
A római utasítás megjegyzi még, hogy "minden egyes gyermek számára lehet

választani külön keresztapát és keresztanyát", mint eddig is; továbbá - a meg
újult liturgia és a keresztelési szertartás szellemének megfelelően - felhívja
a figyelmet arra, hogy "a keresztszülőnek ott kell lennie a keresztelésnél, hogy
megjelenítse egyrészt a keresztelendőnek lelkileg kíbővült családját, másrészt az
Anyaszentegyház szerepét", és hogy "a szülőkkel együtt megvallja az egyház
hitét" (OBP 28. és 18. old.),

A lelkipásztor. Egy keresztény gyermekért nemcsak szülei, hanem lelkipász
tora. ...,.. elsosorban plébánosa - is felelős. Ez a felelősség és a belőle fakadó
feladatok természetszerűen együtt járnak a lelkipásztori küldetéssel. A csecsemő

keresztséggel kapcsolatban az OBP rámutat, hogy a lelkipásztornak mind a ke
resztség előtt, mind azután vannak tennivalói:

- A keresztség e;őtti teendőkről ezt írja: "A plébános törekedjék arra. hogy
a családokat akár személyesen, akár közvetve meglátogassa". E látogatások al
kalmasak arra, hogy már a gyermek születése előtt felhívja a szülők figyeimét
a keresztség jelentőségére és a keresztény nevelés felelősségére (OBP 27. old.).

- A keresztség után - az OBP szavaíval - a plébánosnak kötelessége,
hogy a szülők segítségére legyen a gyermek keresztény nevelésében (OBP 23. old.).
- A lelkipásztor nem elégedhet meg a keresztség kiszolgáltatásával; ezzel inkább
felelősséget vállalt magára. Hiszen a "dolgok teljes rendjéhez hozzátartozik,
hogy a gyermekeket majd oktassák is arra a hitre, amelyben megkeresztelték
őket. .. A keresztény nevelés uí., amely jc;>ggal megilleti a gyermekeket... arra
szolgál, hogy fokozatosan elvezesse őket Krisztusban Isten akaratának megismeré
sére, hogy végül tudatosan tegyék magukévá azt a hitet, amelyben megkeresztelked
tek" (OBP 26. old.).

Az ünnepélyes keresztelés joga a püspök után elsősorban a plébánost illeti
meg. A Magyar Katolíkus Püspöki Kar (MKPK) előírja, hogy ,.a keresztelés le
hetőség szerint a szűlők, illetve a keresztelendő lakóhelye szerint illetékes plébá
niatemplomban történjék; másutt csak az illetékes plébános hozzájárulásával 
kivéve természetesen a szükségkeresztség esetét" (OBP 4. old.). - Ez az előírás

egyes esetekben a körülmények miatt rugalmasan értelmezendő. Meg kell azonban
látnunk céljáé- és [elentőségét: ugyanis csak ilyen módon valósítható meg a
keresztség szentségének - kiszolgáltatásának - komolyan vétele; a szülők val
lási szintjéhez méretezett keresztségi beszélgetés; illetve a szüőkriek az egyház
község közösségi-szentségi életébe való bekapcsolása (vö.: OBP 29-30. old.),

A keresztény közösség. Amíg az első három évben szinte egyedülálló a család
szerepe a gyermek személyiségének alakításában, addig a 3, majd még inkább a
6-7 éves kortól kezdve egyre döntöbb hatással lesz rá az őt körülvevő közösség
példája.

Ma a társadalom bizonyos atomizálódása következtében sok gyermek semmi
féle szorosan vett közösséggel nem találkozik csa' ádján kívül, s így csupán az
óvodának, az iskolának, illetve az iskolás gyermeket körülvevő társas világnak
hatását figyelhet jük meg rajtuk. A családkutatások azonban ismételten felhívták
a figyelmet arra, hogy amennyiben a szü.ők meleg baráti kapcsolatot tartanak
fenn néhány más családdal, úgy e nagyobb közösség tagjainak példája elsődleges

jelentőségűvé válhat a növekvő gyermek személyíség-alakulásában. Mindez termé
szetesen érvényes egy egyházközségi-vallási jellegű családi közösség, baráti kör
gyermekeire is (14). - Ezért hangsúlyozza a II. vatikáni zsinat, hogy a lelki
pásztorkodás egyik fontos feladata, hogy a fiatal keresztény családok közösségét
kialakítsa (Papi szolgálat és élet 6.). Ezért vált a hitoktatással foglalkozó V. Püs
pöki Szinodus egyik kulcsszavává a közösség (a szinoduson legtöbbször elhangzott
szö ez volt) , hiszen a gyermek és felnőtt életének keresztény alakításában a ke
resztény közösségnek van a legdöntőbb szerepe. És ezért mondja az OBP, hogy
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Isten népének, a helyi közösségnek pótolhatatlan szerepe van a gyermek ke
resztségénél ; - hogy "a gyermek nem csupán a család tulajdona, hanem Krísz
tus egész egyházának kincse" (OBP 27. old.). - Nyilvánvaló, hogy itt a rendelke
o/és nem csupán a "láthatat'an egyházra" gondol, hanem a keresztényeknek egé
szen konkrétan, láthatóan megjelenő szeretetközösségére, "amely közösségnek sze
retetére és segítségére a gyermeknek joga van" (i. h.),

A Magyar Katolikus Püspöki Kar a csecsemőkeresztség feltételeiről és elha
lasztásáról. A csecsemőkeresztséget aszülőknek, Illetve az egyháznak és konkré
tan a keresztény közösségnek hite teszi [ogossá. Ebből azonban az is következik,
hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor a döntő feltételek hiányában a ke
resztséget el kell halasztani, - Az egyház mindig tudott a keresztség elhalasz
tásának lehetöséaérűl. Szent Tamás az egyházi hagyományra hivatkozva nem tartja
megkeresztelhetőnek a hitetlenek gyermekeit (S. Th. III. 68.10). Az egyházi tör
vénykönyv is általában elutasítja a meg nem keresztelt szülők gyermekeinek ke
resztelését, kivéve ha azok vallásos nevelése valamiképpen mégis biztosítottrak
látszanék (750. c.).

Kérdésünk dogmatikai szempontjaival most nem foglalkozhatunk. (E témához
vö.: 12.) Itt csupán a világiakat is közvétlenül érintő lelkipásztori gyakorlat te
endőit foglaljuk össze Püspöki Karunk útmutatásának értelmében. Eszerint a ke
resztség elbalasztásának több oka lehet:

A keresztség kiszolgáltatásának feltételei. A keresztség megengedett kiszolgál
tatásának feltétele, hogy legalább egyik szülő vállalja a keresztény hitvallás le
tételét és a gyermek vallásos nevelését (OBP 5. old.).

Mivel egyes esetekben nehéz eldönteni, hogy biztosítva van-e a gyermek
jövendő vallásos nevelése, az MKPK a lelkipásztorok feladatává teszi, hogy a
keresztségre jelentkezés alkalmával magyarázzák meg a szülőknek "a kereszt
ségi hitvallásnak és a gyermek keresztény nevelésére tett ígéretnek jelentőségét"

(OBP 5. o.d.), E magyarázat után. a szülőnek médjában áll eldönteni, óhajtja-e
azt, hogy gyermeke az élő egyház élő tagjává legyen, s vállalja-e azt, hogy gyer
mekét ennek megfelelőert neveli. "Annak a kisdednek megkeresztelését - foly
tatja a püspökkari rendalkezes -, akinek egyik szülője sem kész a hitvallásra
és annak vállalására. hogy őt kato'ikus keresztény módon neveli vagy nevel
tetí, egy bizonyos ideig el lehet halasztani."

Lehet a keresztség elhalasztásának más oka is. Ezzel kapcsolatban a Püspöki
Kar így utasítja a lelkipásztorokat: "Ha úgy találjuk, hogy valamelyik szülő val
lási ismeretei hiányosak, vagy nem világos előtte, hogy mit is jelent a gyermek
katollkus nevelése, hivjuk meg a szokásos keresztelési előkészítésen túlmenő ta
nításra" (i. h.). - Az egyházilag, ille-tve püspökkarllag eWírt egyszeri beszélgetés
tehát sok szülő esetében nem elegendő. Az ilyen szülők számára többszöri beszél
getést, illetve az alapvető vallási és keresztény neveésí kérdéseket tisztázó elő

adassorozatot kell tartaniok a lelkipásztoroknak (vö.9.),

A szülők szentségi életének rendezése és a gyermekkeresztség. Egyre gyak
rabban találkoznak a lelkipásztorok a gyermekkeresztség alkalmával olyan szü
lókkel, akiknél a szentségi élet alapjai hiányoznak. A velük kapcsolatos gyakor
lati magatartásról Püspöki Karunk így rendelkezett: "Ha a szülők nem élnek
egyházi házasságban, -de állapotuk rendezhető, vagy ha valamelyikük nem volt
elsőáldozó, sőt talán megkeresztelve sincs, beszéljük meg egyúttal e szentségek
fel vételét is, és kíriáljuk fel segítségünket a méltó előkészülethez!" (OBP 5. old.)
"Ilyen esetben - az előkészítés miatt - a gyermekkeresztség időpontja esetleg
eltolódhat" (vö. pl. egri körlevél 1891/1976.).

Mivel a Püspöki Kar rendelkezésének értelmében a gyermek megkeresztel
hető, ha az egyik szülő vállalja a hitvallást és a keresztény nevelést, ezért a
fenti esetben a lelkipásztori bölcsességnek, illetve részben az érdekeltekkel való
megbeszélésnek kell eldőntenle, hogy az elmaradt szentséa-k pótlásáig elhalaszt
ják-e a gyermekkeresztelést, vagy nem. Ugyanakkor természetes az is, hogy
a katoUkus hitvallást valójában csak az tudja letenni, aki rendezett szentségi
életet akar élni!

A szentségek pót1ásának alkalmával is figyelembe kell azonban venniök a
lelkipásztoroknak az egyház általános rendelkezéseit. Már a Liturgikus Konstí
túció figyelmeztett arra, hogy "a hívek megfelelő módon előkészített lélekkel
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járuljanak a szent liturgiához (a szentségekhez) ..., hogy a mennyei kegyelemmel
együttműködjenek, és így ne hiába kapják meg azt" (ll. pontj.

- A házasság rendezésével kapcsolatban például mindenképpen óvakodnia
kell a lelkipásztornak attól, hogy a házasság szentséze csuoán egy üres formaság
legyen a felek számára, amelynek csak azért "vetik alá" magukat - minden
rnélyebb egyéni meggyőződés nélkül -, hogya kívánt keresztelésben részesít
hessék gyermeküket.

- Ami a szülők elsőáldozáshoz vezetését, vagy megkeresztelését illeti, ennek
módiát részletes pozitív egyházi rendelkezés szabályozza, az 1972-ben kiadott
Ordo Initiationis Christianae Adultorum. E rendelkezés alapszabálya az, hogy
bármely "bevezető szentség" (keresztség, bérmálás, Eukarisztia) kiszolgáltatása előtt

a felnőtteknek az ősegyház katekumenátusához hasonló utat kell végigjárniok (13).
A katekumenájus - amint tudjuk - az ősegyházban kezdetben három-, ké
sőbb egyéves Időtartarnót ölelt át. Ez idő alatt a szentségekhez készülők nemcsak
a hit alapvető igazságait í-merték meg, hanem elmélyültek a gyakorlati keresz
tény életben. és bekapesolódtak a keresztény közösség életébe (vö. mCA 95, 297,
305. pontok). A keresztségre vonatkozóan Püspöki Karunk is hangsúlyozza idé
zett útmutatásában, hogy "a felnőttek keresztelésének előkészítésére az egvház
hosszabb időt szán, felújítva ezzel az ókeresztény hitjelöltség (katekumenátus)
intézményét" (OBP 8. old.).

(Hazánkban a csecsemőkeresztelés feltételeinek kérdésében természetesen a
Magyar Püspöki Kar idézett előírásai az írányadóak, Megjegyzendő azonban, hogy
más országokban olykor más feltételeket szabnak a csecsemők keresztelésének
esetében.)

A megújulásért minden keresztény felelős. Az előző gondolatsor bizonyára
megvilágította az olvasó számára a gyermekkeresztség jogosságát, feltételeit, teoló
giai logikáját. Egy kérdés azonban sokakban - az olvasottak után még éleseb
ben - felmerülhetett : Magyarországon a született gyermekek 60,5 százaléka kato
líkus egyházi keresztségben részesül (4); ez azt jelenti, hogy alig van olyan
gyermek - a magukat valaha katolikusnak vallott családok leszármazottai kö
zött - aki nem volna megkeresztelve. (Ti. 1949-ben, amikor mindössze a né
pesség 0,1 százalékát tartották felekezetnélküliként számon, a lakosság 67,8 szá
zaléka vallotta magát katolikusnak. Ha tehát feltételezzük, hogy a katolikusok
aránya 1949 óta nem csökkent - ami nyilvánvalóan aligha elfogadható Ielté
telezés volna -, akkor is a "katolikus" népesség gyermekeinek 8Y,2 százaléka
meg van keresztelve!) Viszont elsőáldozáshoz a' megkeresztelt gyermekek egyhar
mada sem jut el, s jelentős részük gyakorlatilag ateista nevelésben részesül.
Nincs-e itt szembeötlő ellentmondás a teológiai elvek és a gyakorlat között?
Hiszen az előbb épnen azt áHtottuk, hogy az egyház a szűlők hitének és vallá
sos életének tudatában, és a jövendő keresztény nevelés reményében keresztelj
meg a csecsemőt. Vajon nem nyilvánvaló, hogy a csecsemőkeresztelés feltételei
sok esetben hiányoznak? - A kérdésre csak több szempont együttes figyelembe
vételével adhatunk választ.

Láttuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar útmutatása alapján egyes ele
tekben el lehet halasztani a keresztséget. Ugyanakkor azonban a Püspöki Kar
és az egyes főpásztorok ismételten figyelmeztették a papságot arra, hogy túlzott
szígorral ne riasszák el a szentséget kérőket, hogy "a füstölgő mécsbelet ne oltsáIt
ki". A lelkipásztornak többnyire nem áll módjában megállapítania, hogy vajon
a szülők hítvallása és a keresztény nevelésre tett ígéret őszinte-e. De a Püspöki
Kar útmutatása szerint a jelen lelkipásztori helyzete azt kívánja, hogy előlegezzük

a bizalmat, tételezzük fel az őszinteséget. Ez a lelkipásztori magatartás ugyan
nagyobb teret ad annak a lehetőségnek, hogy egyes gyermekeket rninden reális
alap nélkül megkeresztelünk. de mégis igaz tanuságot tehet a Jó Pásztor fel
ernelő szeretetéről.

Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is: nem egy keresztény fájóan
és némi kritíkával szemléli, hogy oly sok család látszólag csak üres szokásból
kereszteltett meg gyermekét. E családokért. e gyermekekért azonban minden ke
resztény felelős. Ezért először is önmagunknak kellene feltenni a kérdést: meg
tesszük-e azt, ami a mí feladatunk?! - A kereszténység megújulásának. a krisz
tusi élet elmélyülésének sosern az volt az útja, hogy kizárták a közösségből

a ,.gyengéket", hanem az, hogy azok, akik érezték a megújulás szükségét, még
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teljesebben átadják magukat a Szentlélek vezetésének. s így általuk - példájuk,
és még inkább a bennük múködő kegye'ern által - az egész közösség megindult
a megújulás útján. Az egyház megújulásával kapcsolatos gyakorlati teendőket Ke
resztes Szent János útmutatása fogalmazza meg: "Ha valahol nem találsz szere
tetet, vigyél oda te szeretetet, és majd találsz!" Ha valahol nem találod a hit,
a Szeritlélek tüzét, add át magadat jobban a Léleknek, hogy benned égnessen
jobban az Ó tüze, s akkor benned megkezdődik az egyház megújulása !

A csecsemőkeresztségre vonatkoztatva egész konkrét teendők volnának egy
ilyen értelmű krisztusí megújulásban : a csecsemőkeresztség esetében a gyermek
hítéért a szülők, a keresz.ény közösség és a lelkipásztorkodás vállal felelősséget.

Ha egyes szülők hite hiányos és nem tudja biztosítani a gyermek keresztény ne
velését, akkor meg kell kérdeznünk, hogy vajon a keresztény közösség, illetve
a lelkipásztori gondoskodás pótolja-e a hiányt, segítségére siet-e aszülőknek?!

- Megjegyzendő, hogy a lelkipásztori küldetés hordozója nem csupán a
pap-lelkipásztor, hanem az egész papi küldetéssel rendelkező keresztény közösség,
És egyes estekben éppen csak a világi keresztényeknek, a keresztény családok
nal, áll módjában törődni a hitükben kevésbé járatos családok megkeresztelt
gyermekeivel. Szavukkal, példájukkal ők tudnának erőt és támogatást adni szá
mukra. .. És csak a kereszténll közösség szeretete, példája, melege tudna igazán
vonzó hatást gyakorolni azokra, akik többnyire saját hibájukon kívül távol ke
rülnek a hittől, az egyházi közösségtől, de most a gyermek keresztelése alkal
mával mégis valóságosan feltámadt bennük a vágy az Istennel, az egyházzal
való kapcsotat után (és talán egyáltalán nem is csupán üres hagyomány hatására
kérték a szentséget l).

Ahol és amilyen mértékben tudatosul a keresztényekben, hogy ők maguk az
egyház apostoli küldetésének hordozói, s hogy oda, ahol hiányolják a Szentlélek
tüzét, nekik maguknak kell a Lélek lángját vinniük, - ott és olyan mértékben
fog a bennük működő Lélek által megújulni az egyház.

Irodalom: (1) Babos L.: A szeritaégek általában - keresztség, bérmálás, Róma 1975. - (2)
Bagdy E.: Családi szocializáció és személyíségzavarok, Budapest 1977. - (3) Barth K.: Die
kirchliche Lehre von der Tau!e, Zollikon. Zürich 1943. - (4) Csanád B.: A katolikus
vallásosság mérése hazánkban, Vigllla 1976, 299. - (5) Hamman A.: Le bapterne, Faut-il
baptíser aujourd'huí, Paris 1971. - (6) Jorissen I.-Meyer H.: Die Taufe der Kinder.
Innsbruck-Wien-München 1972. - (7) Kasper W. (Hrsg.): Christsein ohne Entscheidung - oder:
Soll die Kirche Kinder tau!en? Mainz 1970. - (6) Kavanagh A.: Bürgerliches Ritual und
krrchlíches Ritual bei der Feier von Höhepunkten im Lebenszyklus, Concilium 1978. 80-86.
- (9) Koroncz L.: Keresztségi katekézis. Teológia 1972. 261-262. - (10) Ordo Baptismi
Parvulorum (Röviditve: OBP l) - Kézirat gyanánt kiadja az MKPK, Budapest 1973. - (ll)

5chellong D.: Warum Christen íhre Kinder noch tauten lassen? Frankfurt 1969. - (12)
Tomka F.: Szentségszemléletünk a zsinat után - Teológiai );:vkönyv, Budapest 1975. 220-242.
- (13) Tomka F.: Római rendelkezés a szentségkíszotgáttatásröt, Teológia 1975. 13-19. 
(14) Vaskovács L.: Familie und religiOse SozlaUsation. Notring-Wlen 1970.

A SZERKESZTOSl1:G KÖZLI: lCérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal). és a szabvány
nak mezfele'ő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be. mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korr-sktúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrizünk meg és nem küldünk vís.za.
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CSELÉ.VYI ISTVÁN GÁBOR

BIBLIKUS KATEKÉZIS
FELNŐTT HITTANULÓKNAK

A lelkipásztori gyakorlat egyik alaphelyzete, hogy - esküvő vagy keresztelés
előtt - olyanok lépnek a lelkipásztor elé, akiket ugyan megkereszteltek, de alig
-alig rendelkeznek vallásos ismeretekkel, vagy esetleg nem is kapták meg a ke
resztséget, és néhány óra leforgása alatt a papnak el kell vezetnie őket annak
a döntésnek a küszöbéig, hogy tudatosan vállalni tudják a keresztény életet. Ebben
a munkában, a hit megalapozásában, a keresztény életbe való bevezetésben elen
gedhetetlenül fontos a Szentírás - majdhogynem az egyetlen eszköz. A lelki
pásztor mégsem adhat tisztán biblíkumot, elméletet. Úgy kell érvelnie a Szerit
írásból, hogy az írás feleletet jelentsen a mai hivő problémáira.

Az első nehézség azonban éppen az: még mielőtt kezünkbe vennénk a Szent
írást, hogyan tehetjük meg "tekintéllyé", a hit forrásává. Először tehát néhány hit
alapozó (fundamentális) kérdést kell tisztáznunk. Hogyan lehetséges olyan könyv,
amely bár teljesen emberi szó, emberi írás, egyúttal "Isten szava", "szent" írás
számunkra? Egy kicsit már elővételezve a Szentírás szavát, talán ott kezdhetjük
a válaszadást: az ember "Isten képmása", alapvetőert "képmás", tükör. Tükre a
konkrét dolgoknak, a dolgok belső összefüggéseinek is. Megkérdezhetjük: miért
ne lenne lehetséges olyan "tükröződés", amely némcsak ezekről a konkrét adott
ságokról, hanem a lét legvégső összefüggéseiről is képet ad? Ennek a képnek a
segítségével tehát azt mondhatjuk: a Biblia olyan emberi szó, amely nemcsak
az emberről, hanem a lét végső forrásáról. Istenről is képet ad valamiképpen,
tehát nemcsak az ember szava, hanem Istené is.

Azonnal felvetődhet azonban itt az a kérdés is, miért éppen ez a (zsidó-ke
resztény) írás a szent írás számunkra; miért nem az emberiség vallásos iratai,
mínt a Ríg-védák vagy Zarathustra írásai, vagy éppen a mohamedán Korán?
A kérdés még élesebb, ha azt kérdezzük, miért éppen ez az "Abrahámtól Krísz
tusíg" terjedő míntegy 1900 éves időszak az üdvtörténet, ez az egészen szűk

metszet az emberiség sok évmilliós történetében? Más szóval a történeLmiség
jelent itt problémát. A feleletet pedig éppen az ember történelmiségében kell
keresnünk. Az ember lényegéhez tartozik, hogy időben szétbontva él. Egyéni
életünkben és az emberiség történetében egyaránt megtapasztaljuk ezt az idő
beliséget, Ha tehát - még tisztán elvileg vizsgálva a kérdést - azt keressük,
hogyan jöhet létre kapcsolat Isten és ember között, az ember oLdaLáról feltétlenül
úgy tűnik: csak történelmí'eg, azaz időben élő emberek történelmi tapasztalatán,
istenélményein keresztül. És Isten oLdaLáról is beláthatjuk: ha lsten odafordul
az emberhez, akkor egészen lehajol hozzá, figyelembe veszi ezt a történelemhez
kötöttséget. Az iménti kérdésre tehát így válaszolhatunk: éppen azért, mert a
mí Szentírásunk ténylegesen élő, történelmi emberek végső tapasztalatait, isten
élményeit tükrözi, azért szól az egész emberiséghez, hozzánk is, akik ugyanígy
időben élünk, történelmi adottságok között hozzuk meg döntésünket.

Megjegyezhetjük. a különböző népek mitoLógiáit alapvetően az különbözteti
meg a Szentírástól, hogy időn kívüliek, az emberi belső időtlen kivetülései. Még
viszonylag a Korán emlékeztet leginkább a Bibliára, de ez épp abból fakad,
hogy keresztény és zsidó hagyományokat alkalmaz adott kultúrkörre. A történel
miség helyes értelmezése azt is megérteti velünk. miért találunk fejlődést, foko
zatos kibontakozást az üdvösség történetében. Ezért találunk annyi gyöngeséget,
sőt kegyetlenséget is (újszövetségi szemmel nézve) az Oszóvetség tör céneteiben,
Csak Krisztusban ér célba az emberiség, és ez a Szentírás-értelmezés sok-sok
problémájára feleletet jelent számunkra.

Még itt, az egész Szentírásra vonatkozó. előzetes, bevezető kérdések között
vetődhet fel az is, hogyan kell elképzelnünk a Szentírás létrejöttét, a sugalmazást,
mit jelent az a gyakori fordulat: "Isten szólt", "ezt mondta az Úr". Piet
Schoonenberg így veti fel ezt a kérdést: azt jelenti ez a kifejezés, hogy Isten
valamiféle levegőrezgesek kiváltója, netán égi telefonbeszélgetés résztvevője?

Semmiképp sem. Isten nem e világ okainak része - figyelmeztet. Nem áll az
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ember-partner helyére. De mindennek transzcendens oka, tehát ó teszi lehetóvé,
hogy teremtménye cselekedni - és így beszélni vagy írni tudjon. Az "Isten szól"
kifejezés tehát azt a tényt akarja kifejezni, hogy beszédre késztet valakit. Nem
úgy, ahogy az orgonista mozgatja a billentyűket. Ez rövidzárlatot eredrnényezne.
Isten szava csak úgy isteni, ha egészen átjárja az embert, az megtapasztalja és
sajátjaként köz:i. Igy Isten sugalmazása az emberi beszéd és írás "múfajain"
koresztul tör utat hozzánk.

Hasonló bevezető kérdések mellett még itt. indításként kell szélnunk arról
is, hogy a Szentírás megszerettetésében jelentős szerepe lehet az irodalomnak,
a képzőművészeteknek, a zenének. Egy-egy istenes-vers Adytól, bibliás tárgyú
festményeknek (esetleg vetített képen). énekeknek, zenei műveknek bemutatása,
vagy például A Biblia világa című rádiós sorozatra való utalás erősítheti azt a
meggyőződést, hogya Biblia az emberiség kultúrájának egyik fő forrása, még
annak számára is, aki nem fedezte fel benne Isten szavát. Mi azonban úgy fog
juk kézbe venni, hogya hit forrását látjuk benne.

I'yen és hasonló előkészítés után következhetnek a tulajdcnképpení biblikus
katekézisek a [egyesoktatás, a szentségekre való felkészítés során. Lehetetlen len
ne itt néhány oldal keretében ezeknek az óráknak teljes anyagát bemutatni. Csak
néhány lehetséges megoldásra szeretném felhívni a figyelmet. Módszertanilag
helyesnek tűnik, ha minden órán szerepel konkrét Szentírás-Idézet, amelyhez
gondolatainkat kapcsolhat iuk ; helyet kap vita, a. hallottak megbeszélése is. Al
kalmazhatunk teszt-felmérést Is.. még a részletkérdések előtt, annak felmérésé
re. hogya hitjelölt a Biblia vagy általában a hit milyen kérdéseiben járatos
vagy kevésbé járatos, hogy eszerint kapjanak súlyt a megfelelő kérdések. Logikai
vázként érdemes az üdvtörténet vonalát követnünk - hiszen az első századoktól
kezdve ez jelentette a míszt-ríumba vezetés vezérfonalát - anélkül, hogy minden
részletkérdésre most kitérnénk.

Az Öszövetség fordulópont jai. A Szentírás megismerését az Ószövetséggel kell
kezdenünk, hiszen ez "pajdagógosz", Krisztushoz vezető a modern egzegéta ke
zében is. Helyesnek tűnik azonban, ha nem a teremtéstörténet felidézésével
kezdjük a Biblia tartalmának feltárását, hanem a szövetségkötés gondolatával,
hiszen a mai biblikusok meg átása szerint "előbb volt" a szövetség megtapasztalása.
és a szentírók csak ezután vetítették vissza a múltba ezt az alaptapasztalatot:
ha Isten "velünk van", akkor együtt volt az emberrel, a világgal, léte legkez
detétől.

A szövetségkőtés első fázisaként érdemes felidéznünk Abrahám múvét. A Ter
12,1-4 közlí meghívását. Ábrahám, a hit példaképe, elindul, hogy odahagyja
régi életét, és nekiindul az ismeretlennek. Az exodus (kivonulás-) élmény alap
formája ez; Isten jelenléte, hívása alapvetően megköveteli a jövő felé fordulást,
a jól ismert dolgok biztonságából való kitörést.

Ábrahám istenélménye kapcsán érdemes egy kis önreflexiót is végeznünk
hitjelöltjeinkkel. Az önmagunkkal és világunkkal való szembesülés bennünket is
elvezethet az istenismeretig. Utalhatunk az egyéni tapasztalás útjaira. Az alap
vető világnézeti kérdés - felfogásunk szerint - nem az, az anyagi lét vagy az
emberi tudat-e az első. hanem az, egyik is, másik is "megáll-e a saját lábán",
megmagyarázza-e önmagát. Ábrahám élményét ma is magunkévá tehetjük. A
"célpont", az abszolút nem található meg sem az anyagvilágban, sem az emberi
belsőben. Az ember csak az "Istenné vátás vágya", ahogy Sartre kifejezte, és
az anyag sem több. Az igazi Távlat tehát több az embernél és világánál is.
Utalhatunk itt belső, egzisztenciális érvekre is: végességünk megtapasztalására,
melyet a míndenség nevében mondunk ki, harmónia-élményünkre, amely a
"rendet Tervező" után kiált. Ábrahám jövő felé fordulásában pedig saját, vég
telen utáni vágyunkra ismerünk. Életünk örökös kilépés a nagy Ismeretlen,
Isten felé.

A katekézis során természetesen elidőzhetünk egy-egy részletnél is, mint
Abranám áldozata, a pátriárkák életsora. Most a szövetségkötés csúcspontjára,
Mózes korára fordítsuk fígyelmünket. Mindabban, amit örököltünk az Oszövet
ségtől. rendkívül lényeges az az új Isten-név, amelyet Mózes kap az égő csipke
bokornál: a Jáhve-név. A klasszikus teológia a görög "ho On"-t, a Létezőt hal
lotta ki ebből a szóból. Isten magától valóságát, létteljességét igazolta belőle. A
Szentírás mai értől szerint Istennek népével való eljegyzettségét fejezi ki inkább:
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1:n vagyok az, aki (míndlg) veletek leszek. Igéret-jellege. jövő-tartalma van ennek
a szónak. Ezért beszélhet úgy Karl Rahner Istenről. mint abszolút jövőről. Isten
örökké előttünk jár, továbbhaladásra, túllépésre kötelez. Távlat a világ és az
ember. az emberi történelem számára is. Abrahám élménye fogalmazódik meg
itt teljesebb fokon.

Rendkívül lényeges maí istenképünk formálásában az exodus, az egyiptomi
fogságból való kivonulás, a pászka-esemény is. Ez az az alapélmény, amire az
Oszövetség népe minden húsvétban újra és újra lángoló lélekkel emlékezik
vissza, mert ebben megtapasztalta, hogy Isten szabadulást jelent az ember szá
m"~a A nászka-esemény az első kézzel fogható bizonyíték a Jáhve szóban ka
pott ígéretre.

EL. ISme! csak olyan pont, amelyet érdemes az egyéni átélés síkján klszéle
sitenünk. Önmagunk túlhaladása mindennapi alaptapasztalatunk. A létezés, a
heídeggerí "exsistentia" nem más, mint örökös ex-tázis, kilépés. Létünk legbelső

vonulatát tárja föl tehát számunkra a mózesí szabadulás. Isten jelenléte felsza
badít, a szabadság megvalósítására sarkall. Különös jelentősége van ennek az
alapélménynek a modern valláskritikák korában, amelyek Isten jelenlétét az
emberi szabadság béklyójának látják.

Mózes története kapcsán érdemes utalnunk a Tízparancsolatra is, hiszen leg
többször első gyónásra való felkészülésről is szö van a jelzett lelkipásztori hely
zetben. Igaz, rögtön megjegyezhetjük, elsősorban az Újszövetség szeretetparancsát
kell számon kérnünk önmagunktól, de jó áttekintenünk a Tízparancsot is, hiszen
azt tárja elénk, mi következik abból, hogy van Isten - mit kell tennünk Isten
és az emberek szerétetéért.

Miután főbb vonalakban vázoljuk a hit jelöltekkel Izrael további történetét
- és itt analóglát jelenthet történelmünkből a honfoglalás. a királyság megala
pítása. az ország részekre. szakadása -, a próféták korában térhetünk ki a
,te11emtéstörténetre, hiszen prófécia ez is, látomás, de nem a jövőről, hanem a
múltról, a kezdetekről. A teremtés leírását csak úgy értjük meg, ha szem előtt

tartjuk, hogy a nép már megtapasztalta Isten hatékony jelenlétét saját törté
nelmében, ezért látja meg itt - létét a múltban is. Mai világlátásunk színtíén
is meg kell próbálnunk felfedezni ezt a jelenlétet.

A Teremtés könyve kapcfán számolnunk kell azzal az alapvető nehézséggel,
hogy a mai olvasó számára éppen ez a könyv jelenti talán a hit befogadásának
egyik legfőbb akadályát - a hétnapos teremtés, az ember agyagból gyúrása. az
édenkert. Feltétlenül rá kell tehát mutatnunk a vallási mondanivalő és a mű

faj (az elbeszélő jelleg) különválasztására; rá kell mutatnunk, mi írandó a kora
beli kifejezésmód számlájára, és mí a ma is érvényes mondanívaló: például az
anyag teremtett volta, az ember hivatása, a házasság-eszmény. A teremtés szép
ségét zsoltárokkal is szemléltethetjük, például a 104. zsoltárral, és ezen a ponton
már rá kell vezetnünk hallgatóinkat az imádságra, a teremtettségnek kötetlen
szavakban való kifejezésére.

Szélnunk kell aztán a prófétálás másik irányáról, a jövő felé fordulásról is.
Az egész Ószövetségen végigvonuló jövővárás kap itt konkrét formát, az Emmá
nuel, a velünk-levő-Isten, vagyis a Messiás formájában. Nemcsak azt kell ki
mutatnunk, hogyan teljesednek be az egyes jövendölések Krisztusban, hanem el
sősorban azt.' hogy Istennek az az ittléte, felénk fordulása, amit megvalósított
az Ószövetségben, Krisztusban, az ő emberségében lesz majd teljessé. Utalnunk
kell azonban a próféták másik nagy szerepére is: arra az örökös kritikára,
amellyel saját kortársaik, ha kell, a királyok ellen is fordulnak. A jövő várása
szüntelenül krítikára sarkall, szembesít önmagunkkal.

Az Oszövetség gerincének felidézése alapján tehát ezt az egységes képet kap
juk. Isten köztünk van, párbeszédbe lépett az emberrel, emberré teszi. szabad
ságot, jövőt ígér neki; jelenlétéből 84 következik, hogy elkötelezzük magunkat
a szabadság, a többemberség mellett. Nem alázza le, hanem felszabadítja, nagy
gyá teszi az embert.

A kereszt fényében. Az Újszövetség .döntő [elentőségű számunkra. ezért tisztáz
nunk kell történelmi hátterét is. Utalhatunk az evangéliumon kívüli fcrrásokra,
a fellelhető újszövetségi szövegemlékekre, a belső érvekre, nyelvi adatokra, Jézus
életének kronológíaí kérdéseire. A lényeg azonban maga Jézus Krisztus: marad.
Hangsúlyoznunk kell, a kereszténység nem elsősorban valamiféle doktrína, tan,
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hanem valaki - Jézus Krisztus elfogadása, a vele val6 kapcsolat felvétele.
Az Úr Jézus életét a legkülönbözőbb módszerekkel hozhatjuk közel. Most egy

rendhagyónak . tűnő megköz-títésmódot szeretnék bemutatni. Művének megí-rne
rését kezdhetjük vége - halála-feltámadása - felől is, hiszen ez művének össze
foglalása. A kereszthalál a legkrí tikusabb történelernkutatás szemében is a leg
hitelesebb. Eleve ellentmond a mítosz-képződés szabályainak egy "keresztrefeszített
lsten" kitalálása.

Olvassuk el a hitjelölteknek a keresztrefeszítés drámáját Szent Márk szűk

szavú tolmácsolásában (15,21-41), és értelmezzük magának az Úr Jézusnak II

szavaival: teste "értünk adatik", mert nincs "nagyobb szeretet annál, mint ha
életét áldozza valaki barátaiért". Jézus ,.proegzisztens". értünk élő és szenvedő.

A kereszten (a korszak rabszolgáknak kijáró bitófáián) tökéletesen szolidáris lesz
az emberrel, minden kor elesettjével, elnyomottjával, szenvedőjével. Élete 
határtalan szabadság. Ugyanakkor azt is hirdeti, azért jött, hogy az "Atya meg
dicsőüljön bennem". Halálán keresztül Isten határtalan szabadsága is föltárul. A
kereszt történéséből értjük meg, ki is az Isten: szüntelen lét-ajándékozás, vég
telen önátadás.

A szentmárki leírás azért is döbbenetes, mert világossá teszi, Isten jelenléte
nem ment ki csodálatos módokon emberi létezésünk kockázatának vállalása alól:
"Másokat megszabadított. magát nem tudja megmenteni" - hangzik a kereszt
alatt. Szent Márk nem félti Krisztus isteni mivoltát az "Istentől való elhagyatás"
élményétől sem, hűen közli. Annak a felnőtt kereszténységnek a tudatosításában,
amely felnőttoktatásunk fő célja egy-egy szentségre való előkészítő munkánk
során, döntő része lehet ennek a jelenetnek. Világossá teszi, hogy Isten köztünk
léte nem "deus ex machina", hanem éppen emberi szabadságunk vállalásában
részesedünk igazán e jelenlétéből.

Ezen a ponton kell utalnunk a kereszthalál és a feltámadás eUlIségére. Ez a
halál végképp kockára veti nemcsak Jézus életének, de az egész üdvtörténetnek
is az értelmét, a legvégsőkig kitárul Istennek, mint az ember és a világ jövő

jének, és épp ezzel nyitja meg minden létezés igazi távlatát. Isten elfogadta ezt
a halált, éppen ebben a halálban mondta ki legteljesebben önmagát, ezért fel
támasztotta, felmagasztalta Jézust.

Krísztus művét - az Atya és az emberek felé mutatott kettősen egy nyitott
ságát - szem előtt tartva a kereszt és a megdicsőülés fényében könnyebb már
visszatekintenünk tanítására és tetteire is. Ismét csak a súlyponti kérdéseket sorra
veve, Jézus tanításáról elmondhatjuk, az evangéliumok nem magnószalagole vagy
gyorsírói feljegyzések, tanításának lényegét azonban hitelesen megkapjuk belőlük

(ebben a 3-4 órában, ami általában rendelkezésünkre áll, nem érdemes részle
tesen boncolnunk a műfaji problémákat, bár utalhatunk rájuk), Tanításában ia
ezt kell elsősorban kímutatnunk, mit mond ezzel az emberről és Istenről.

Jézus emberképét szerétetparancsa és a Hegyi beszéd tária fel legélesebben.
A szeretet két pólust foglal magában: saját emberségünk megvalósitását és a
közösség szelgálatát. A kettő köztí mozgásí irányt a Nyolc boldogság erkölcse
hozza közel: önmagunkat csak a másokkal vállalt együttérzésben. az értük való
cselekvésben valósíthatjuk meg. Különösen fontos a krisztusi "szegénység" helyes
értékelése: nem az evilági igazságtalanságok szentesitését jelenti, hanem éppen
eIenkezőleg : a másokért vállalt áldozatokat, adott esetben a nyomor elleni küzdel
met, az ember felemelését - a másokkal való azonosulás képességét.

Már itt, az emberképnél el lehet és el is kell azonban határolnunk a keresztén'll
humanizmwst az általános humanizmustól. Közös bennük, hogy az embert kíván
ják szolgální, különbség, hogy a keresztény minden emberben, a "legkisebben"
is Krisztust látja. Indítéka, persze igazi lendítőereje is éppen ez, Krísztusbaa
pedig az "Atyára lát", Istent állítja távlatul.

Krísztus istenfogalmáról szólva először is rá kell mutatnunk az 6- és új
szövetségí istenkép közötti folytonosságra, Jézus Istene "Abrahám, Izsák és
Jákob Istene, nem a holtaké, hanem az élőké". Tehát továbbviszi az első szö
vetség leg'ényegét: Isten köztünk levő, az ember számára távlatot jelent. Ugyan
akkor kritikával fordul szembe az "írástudók és farizeusok kovászával", eme
istenkép eltorzitóival. Mint döntő fordulatot, bemutathatjuk olvasmányként a
szornbatí gyógyítác;t. Ezen keresztűl tudatosíthat juk, lehetséges az isteneszmével
val6 visszaélés. Ilyen értelemben a farizeusok Istene valóban kivetítés - ahogy
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a feuerbachi valláskritíka állítja a vallásról -, a hiteles kereszténység azonban.
íme, magában f'ogtalja az í ly tnfajta "vallásQsság" elleni kritikát.

De hogy milyen is a hiteles keresztény istenkép, azt elsősorban Jézus Atva
-képéből vezethetjük le. Mint tudjuk, az "Atya" mcgszó'Itás legsajátabb szavai kÖzé
tartozik. Egyes biblikusok szerint családias, mások szerint ünnepélyes megszó
Iítást jelent, tehát vagy "Apuka" vagy "Édesapám". Ele mindenképp azt a köz
vetlenséget, felénk Iordulást fejezi ki, ami már a Jáhve névben is benne rejlett.
lVI'?g kell mondanunk, nem azt feltételezi tőlünk, hogy "gyerekesek" maradjunk
(bár a gyermek őszinte szeretetét örökölnünk kell), nem szabadságunk f'e'adását
jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, úgy kell Isten "fiaivá" érnünk, ahogy Krisztus,
tehát azzal. hogy vállaljuk emberségünket, szabad voltunkat. Leginkább talán
a tékozló fiú története teszi világossá, Isten atyasága azt jelenti, partnernek ismeri
el az embert, nagynak, fe'nőttnek akarja. A talentumokról szóló példabeszéd
pedig azt is kifejezi, szabadságunk nem autonóm, hanem kapott szabadság, de
nem Isten ellen, hanem éppen feléje mutat. A "szabad<ágra ítélt", az ember
érdekében lázadó modern életérzésre kapjuk meg itt a feleletet.

Jézus Isten-volta szinte megközelíthetetlennek tűnik sok mai hittanuló szá
mára. Ezen a ponton, Jézus életműve tükrében talán mégis tudunk valamit
érzékeltetní abból, hogy épp az a lehetőség valósul meg Jézus Krisztusban, amit
az ember Istenre mutató szabadsága, kitárultsága hordoz, Isten pedig éppen
ebben a tökéletes emberségben "határolja le", mondja ki véglegesen önmagát,
fejezi ki belső valóságát, nem potenciális, hanem tényleges, határtalan szabadságát.

Jézus istenképéhez alapvetőerr hozzátartozik az Isten belső életéről, a Szent
háromságról szóló híradás is. Elsősorban azt kell tudatosítanunk hallgatóínkban,
hogy az teljesedik itt ki, amiről már eddig is szó volt: Isten egészen köztünk
levövé válik az üdvtörténetben, de főleg Jézus Krisztusban és a Szentlélekben,
majd az általa éltetett Egyházban. Vagyis az üdvtörténet oldaláról közelíthetünk
az "immanens" szentháromságtan felé. Tudatosítjuk, hogy Isten - szeretet, egé
szen elkötelezte magát az ember mellett, történelme mellett. Ezután jobban meg
értheti a hitet elmélyíteni akaró: Isten ilyen "belülről" is, önátadás, szeretet
él benne.

A rendelkezésünkre álló, sokszor bizony csak néhány percnyi idő keretében
leghelyesebb, ha néhány egyszerű, átfogó képpel megpróbáljuk érzékeltetni a
Szentháromság "életfolyamatát". A Szentírás hasonlatokat használ, lényegében a
tükröződés különböző síkjait írja le. Szerepel a fizikai rendből vett kép: Krisztus
a "láthatatlan látható képmása". Az "Atya-Fiú" fogalompár a biclógiából, az
öröklődésből vett hasonlat. De megjelenik a szellemi visszatükröződés is, a Lo
gosz-képben, a Lélek pedig épp az a "tükör", aki ezt a megismerést lehetövé
teszi. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk: Istenen belül önátadás, egymás felé
fordulás, tagadás (értsd: önmagáról való lemondás), egyszóval a szeretet élet
folyamata van. Ebből az öná.adásból születík a világ, az emberiség mozgása, nő

kl az üdvtörténetben Isten önközlése, Jézus műve, az egyház élete, az egyes
megkeresztelt emberek "istenfiúsága", kegyelmi élete.

A szolidáris Krisztus. Jézus tanítása adja a hátteret élete, tettei megértéséhez
is. És itt nemcsak csodáiról kell szólnunk. AZ a hihetőségí háttér, amit régebbi
korban a csodás, rendkívüli tettek jelentettek, ma rnegszűnőben van. A modern
technika elkopottá tesz mínden rendkívülit, csak az rendít meg igazán, ami mind
annyíunké, amiben a szabadság helyes megvalósításának modelljét látjuk. Ép
pen ilyen szempontból sokatmondóak az Úr hétköznapi tettei - az, ahogy elbe
szélget egyszerű emberekkel, asszonyokkal, nyilvános bűnösökkel; ahogy meg
valósítja, megéli a tökéletes szolídaritást, a teljes egyenjogúságot és nyitottságot
mindenki felé.

És ennek kifejeződését kereshetjük gyógyítása1ban is. Nem csupán a rendkívü
lit kell meglátnunk ezekben, hanem a tökéletes szeretet megvalósitását. Az
inaszakadt gyógyításának elolvasása alkalmas példa lehet arra, hogy éri tetten
Jézus az emberi belsőt s hogyan sugárzik ki ereje a testi szférára is. Az egész
embert akarja felemelni, az evangélium nemcsak a lélek üdvösségének meghir
detése, hanem a pszichoszomatikus egységben élő, teljes ember felemelésére
szólít fel. Rá kell természetesen mutatnunk a jézusi tettek végidőt megnyitó jel
legére is: Isten országának kezdetét jelzik, új történelem nyitányát,
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így tudjuk elérni. hogy a hallgató ne szakítsa ketté Jézus életét, egy fénye
sebbre és egy sötétebbre. hanern m-glássa a kettő egységét: ugyanaz az emberek
felé Isten sZeretetét közvetítő Mester tesz kü'önleges jeleket, mint aki teljes
magárahagyatásban vállalja a halál keserű poharát; ahogy a görög szertartás
egyik éneke rnondja az Úrszínváltozás fényes jele kapcsán: "Megmutattad tanít
ványaidnak dicsőségedet, hogy. amikor mcafeszítésec'et látják majd, értsék meg,
hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya ki
sucárzása vazy".

Mai biblikusok szerínt az evangélisták már húsvét fényében tekintenek vissza
Jé-zus életének kezdetére. Mcdszertanilag ezért tűnik helyesnek, és egyáltalán nem
"formabontó" rnogoldás, ha csak ezután, Jézus művének feltárása után tekin
tünk vissza gyermekségtörténetére. így elkerülhetjük, hogy Jézus-képünk Jézuska
-kép, tisztán "karácsony-krisztológia" legyen.

Azt a többletet, amit Jézus életében és halálában felfedeztünk: Isten Fía
voltát fejezi ki az angyali híradás. A Jézus (Jehosua) név, amelyet Mária hírül
kap, magában foglalja a Jáhve tartalmat, benne válik teljessé a szabadító Isten
jelenléte, itt persze még csak ígéretképp. A szüzesség Ratzinger szerínt annak kifej e
zcse, hogy Krisztus mlridenesl ül Isten műve, nem az emberé, az ember csak
befogadója Máriában. Mária és Erzsébet találkozása még jobban kiemeli ezt a
benne megvalósuló létbeli többletet - amit mi már egész életéből, tanításából
megismertünk. Élete nemcsak az emberség megvalósítása. hanem Isten belső

éj etéről is hírt hoz.
A hagyományos karácsony-kép idillt feltételez. A szent család felhőtlen bol

dogságát, me yet angyalok lengenek körül. Korunk realitás-érzéke megköveteli,
hogy a valóságot mondjuk el. A szálláskeresés otthontalanságát, a betlehemi
karavánszeráj számkívetettségét, ahol végül is a világ Megválteja meglátta a
nt-pvílágot. Azonnal utalhatunk a párhuzamra: kereszthordozás ez; mindannyí
unkkal, de főleg az elesettekkel, a sorsüldözöttekkel, számkívetettekkel , való
azonosulás, már akkor is, míkor Mária szíve alatt él és világra születése után
azonnal. A gyermek kíszolgátatottsága, az emberi sors vállalása már önmagá
ban is a véges, "halálra szánt lét" fölvételét jelenti. Még döbbenetesebb ez,
ha arra gondolunk, ebben az emberi életben Isten mondja ki önmagát, nem
tekintve "Istenségét olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék", hanem
"kiüresíti önmagát és hasonló lesz': míndannyíunkhoz.

A léte legkezdetétől mindenkivel szolidáris Krisztus legelső hódolói egyszerű

pásztoremberek - és ez nem is lehetne másképp. A szegényeknek akar öröm
hírt, szabadulást hozni. Amint Mária magasztaló éneke prófétai látomásként ki
fejezi, Isten "felmagasztalja az alázatosakat, az éhezőket betölti jókkal és a gaz
dagokat üresen bocsátja". Isten nem a hatalmasokikal, a másokat szipolyozókkal,
a mások szabadságát megnyirbálókkal van, hanem mindenestől elkötelezte magát
az ember felemelése, felszabadítása mellett.

A keleti bölcsek jól ismert története kapcsán utalhatunk rá, már Mózest is
hasonló történetek vették körül. Az abban a korban élő olvasók előtt ismerős

párhuzammal a szeritíró azt akarja kifejezni, Jézusban az új Mózes érkezett el,
aki végleges szabadulást fog hozni népének. A nem zsidó bölcsek egyúttal jelzik,
hogy nemcsak a zsidósáa Messiása, hanern a "nem népé". a pogányoké is 
mindannyíunké, akik eljövünk és letelepedünk "Ábrahám. Izsák és Jákob mellé
mennyek országában". Az evangélium uníverzalítása, minden emberre kiterjedő

ereje vetítődik előre a történetben.
Az Egyiptomba menekülés és az onnan való visszatérés motívumában azonnal

felfedezhető az egyiptomi fogság és szabadulás párhuzama. Tehát az iménti
gondolat kap itt újabb hangsúlyt: Jézus az új, végleges exodust, kimenetelt való
sítja meg életével, és, tudjuk, halálával-feltámadásával. A betlehemi gyermek
gyilkosság pedig mínt a történészek által is feljegyzett esemény, jelentős (Macro
bius írja: Jobb lett volna Heródes disznajának. mint fiának lenni; mert úgy
vélték, a Betlehemben meggyilkolt gyermekek között Heródes egyik törvény
telen fia is ott volt), főként azonban [elentésével : íme, a tragédia, a kereszt
jelen van Jézus életében, környezetében kezdettől.

Egyetlen mondatba sűrítve tehát azt mondhatjuk Jézus gyermekségtörténeté
ről : születését, gyermekségét is művével eouséqber: kell látnunk, egész élete kap
összefoglalást halálában, áldozatában, sorsának egyetlen, eleme sem bontja meg
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ezt a képet. Jézus Krlsztus az Isten felé és az emberek felé nyitott szabadság
tökéletes megvalósulása. ez a szabadság már Isten nagylelkűségének, ernberszere
telének látható, tapasztalható elénk tárása, feltárulkezása.

Most, hogy lényegében az Úr egész életét a kereszt egzegéziseként értel
mezzük, világosabban látjuk halála és feltámadása egységét is. Fejtsüle tehát
most ki behatóbban a feltámadás üzenetét. Tanítványaiban, tudatosul nagypéntek
után, hogy Jézus feltámadt, él, bár a létezés más síkján, mínt földi életében.
Bemutathatjuk a hagyományos feltámadás-képet: Jézus ugyanolyan földi testtel,
mint amilyenben addig élt, az őrök nagy megrökönyödésére kiszáll a sírboltból.
Mondjuk meg: a feltámadás mégsem egyszerűen az addigi élet folytatása, mint
Lázár föltámasztása esetében, hanem átlépés az élet végső formájába, a dicső

ségbe. Érdemes itt idéznünk a keleti ikonábrázolást (rnelyet pl. El Greco is
örökölt): Krisztus "alászáll a föld alsó részeibe", összezúzza "a foglyokat letartó
börtönök zárait" (Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonja), és Adárnot, a .,régi
embert" kivezeti az addig éltekkel €/Zyütt. Ebből a képből értjük meg a fel
támadás igazi tartalmat: a végső exodus, pászka, - átmenet ez, kilépés az em
beri létezés "ádámi" állapotából, önmagába falazottságából, a szabadság végső

megvalósítása, melyet magáénak fogad el Isten, ezért az Istenben kiteljesedő,

végérvényes létezés létrejötte, az Istenben való célba érés. Az teljesedik itt be,
amit ígéretként már az egész üdvösségtörténet magában hordoz: az ember végső

távlata Isten, az ember végérvényesen partot ér szeretetében.
Krisztus feltámadása vi'ágítja meg az örökélet tarta/mát mindannyiunk szá

mára, hiszen az ebben való hit elválaszthatatlan a kereszténységtől. Utalhatunk
rá, hagyományosan a lélek: különválásában, a kü'őnvált lélek szellemi boldogsá
gában látták az üdvösséget. A feltámadás-hit fényében többet mondhatunk: az
egész ember ér célba, nemcsak a lélek. Ratzinger joggal figyelmeztet azonban
A keresztény hit című könyvében, "test" alatt nemcsak biológiai valóságunkat
kell értenünk, hanem kozmoszba szervesülésünket, emberi világunkat is, a feltá
madás hitével tehát a világ továbbfejlődését, emberibbé válását is valljuk. Ezen
a ponton talán utalhatunk rá hallgatóínknak: ha van fejlődés, volt az ember
színre lépéséíg, akkor lehet a jövőben is. A feltámadás és az új ég - új föld
várásával az anyag végső jövőjét, célba érését is valljuk.

Az egyház és jelei. Van a feltámadást igazoló történeteknek olyan vonatkozása
is, amelyegyházképünket alakítja. Megfigyelhetjük, Krisztus közösség előtt tária
fel megdicsőült valóságát, ekkor rendeli el a szentségeket is. Olvasmányként
főleg az emmauszi történet szerepelhet, Az egyház a továbbéló Krisztus, az a
szeretet-közösség, amelyben köztünk él, itt marad, amelyet Szentlelkével éltet.
Az egyház tehát azok közössége, akik megtapasztalják életét, halálát, feltáma
dását, és jelenlétét a maguk életére alkalmazzák. Ahogy a görög szertartás iko
nosztázionja látja és láttatja: Krisztus keresztje összegezi mindannyiunk életét,
akik megpróbáljuk életelvvé tenni a kereszthordozást, Krisztus mindenki felé
nllitott szabadságát.

És a feltámadt Krisztus vezet el bennünket a szentségek szerepének meg
értéséhez is. Mivel - mint kiindulásként leszögeztük - felnőttoktatásunkban

rendszerint valamilyen szentségre (sokszor keresztelésre-bérmálásra-áJdozásra,
mínt iniciációs szentségekre, többnyire gyónásra-áldozásra. főként pedig esküvőre)

való előkészület áll előtérben, érdemes utalnunk rá, a feltámadás utáni történetek
ben szinte minden szentség szerepel. A feltámadt Krísztus keresztelni küldí ta
nítványait, megígéri a Lelket (ezt a bérmálásban realizálta az ősegyház), meg
hirdeti a bűnbocsánatot; fe'építi a hierarchiát, megadván Péternek a főhatalmat,
feltárja jelenletét a kenyértörésben, azaz az eukarisztiában. Nincs ugyan szó
a házasságról, de Szent Pál figyelmeztet, a férfinak ahhoz hasonlóan kell szol
gálnia feleségét, ahogy Krisztus feláldozta magát egyházáért; a betegek kenetében
pedig benne van a szenvedésre, halálra való felkészülés, így a feltámadás vá
rása is. Biztos tehát, hogy minden szentség valamiképpen az Úr halálának-fel
támadásának vetülete, megélése, egyéni é~etünkre való alkalmazása. "Mindannyi
an, akik megkeresztelkedtetek, Krisztus halálát öltöttétek magatokra" - mondja
ki ezt tételesen is az apostol.

Épp ezért a szentségekről, az egész keresztény életről csak akkor kapunk
helyes képet, ha ebbe a keretbe ágyazzuk be. Karl Rahner kopernikuszí fordu
latnak nevezte a szentségtanban annak belátását, hogy a szentségek nem az életen
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kivüli, ünnepi események, hanem magának az emberi létezésnek, létünk legmé
lyének megélését jelentik, sorsfordwlóink felemelését Jézus halála-feltámadáro
tal'lataiba. A szentségekben végbemenő történésnek tehát az élet közegében. min
dennapjainkban kell kibornlania, tettekké válnia, több-emberségünk, többé válásunk
hajtóerejévé lennie.

Az ősegyházban szokás volt, hogy a katekumenátust, a hitjelöltség időszakát

követte maga a keresztelé" az alámerítés eredetileg. Názáretben feltárták a ré
gészek Mária házát és József házát, amelyekben keresztelőkút állt s amelybe
hét lépcsőfokon át juthatott le a jelölt a vízbe. A Jézus halálába való beleme
tü!és kifejezése volt ez, a "fótizmosz", a megvilágosodás pillanata, amikor Jézus
világosságát, tanítását, életvitelét öltötte magára a megkeresztelt, egyúttal a Lélek
(hét) ajándékát is vette.

Lényegében erről van szó napjainkban is. A fő kérdés nem az, gyermek- va/!tY
felnőttkorban történik-e a keresztelés, formája alámerülés-e vagy a homlok víz
zel való leöntése, együtt adjuk-e föl a bérmálással, mik a feltételei a meg
keresztelt vagy szülei oldaláról, hanem az a lényeges, amit ez a külső jel kl
akar fejezni: hogyan tudunk "Krisztusba öltözködni", hogyan tudjuk életünkben
ezt a Krísztusba temetkezést és a vele való feltámadást megélni, megvalósítani.

Itt persze közelebbről is tisztáznunk kell hitjelöltjeinkben, mit is jelent e2i
a Krisztusba öltözködés. Útbaigazítónk Szent Pál "egzisztenciális" értelmezése:
"Úgy tekintsétek magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek
a mi Urunk Jézus Krísztus által", Jézus halálából tehát a bűn, önzés, a ma
gunkba zártság elleni küzdelemben részesedünk, feltámadásából pedig minden
igazán szabad tettben, a szeretet önfölülrnúlásában. "Istennek élni", vagy - másik
páli kifejezéssel - a "Krisztusban való lét" így egyúttal antropológiai tartalmat
ís nyer, nemesebb emberségünk megvalósítására is kötelez.

Ezt az alapszempontot míndegyík szeritség katekézise kapcsán kifejthetjük,
külön-külön is kimutathatjuk, milyen sajátos életfeladatot, hivatást jelentenek
ezen belül az általános keresztény életvállalásori belül. Csupán példaként hadd em
lítsem, a Lélek vétele magában foglalja a kiengesztelődés szolgálatát, ami'
a bűnbocsánat sokszoros vétele vált aprópénzre, a szolgálati papság vagy a házas
ság adott élethívatásori belül örökös szolgálatot, nem uralkodást jelent. Az alap
helyzetnek megfelelően itt eshet szó "liturgikus katekézisről", attól függően, mi
lyen szentségtekrre készítünk fel.

Van azonban az emmauszi történetnek olyan motívuma is, amely - most,
a katekézis végén - egészen kitágíthatja a Feltámadottal való találkozás kere
sésének lehetőségét, vagyis a keresztény élet dimenzióit. A emmauszi tanítvá
nyok az ismeretlen vándorban ismerik fel JéZJUst, akit megvendégelnek. Ugyan
így a többiek, amikor halásznak s valakit vendégül látnak, vagy Magdolna, aki
a kertészben ismeri fel, míután az feltárja kilétét. Nem lehet itt nem emlékez
nünk arra, Jézus azt ígérte, mlndenkiben, akit befogadunk, megvendégelünk,
akin-k apróbb-nagyobb szoigálatot teszünk, Ot szolgáljuk.

Ezen a motívumon keresztül vezethetjük rá hallgatóinkat arra a felismerésre,
hogy a keresztény élet nem zárul a templom falai közé. Már a szentségek is
állandó indítást jelentenek a valóságos életre, annak forráspont jai, de ezeken
kívül életünk minden vonatkozásában felfedezhetjük a "krisztusit", találkozhatunk
személyesen Krisztussal, ha a keresztény humanizmus már jelzett elve alapján
mindenkiben, mindenki mögött Ot próbáljuk felfedezni, szelgálrit. S ha így egész
életünk a "bűn halála" és a szeretetre való törekvés lesz, hisszük, hogy "élni
ls fogunk Krisztussal", megnyerjük életünk kockázatát.
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CSANAD BÉI,A

EGYHÁZKÖZSÉGEINK A ZSINAT UTÁN
Tizenkét éve, hogy véget ért a II. vatikáni zsinat, a zsinati szellemű meg

úju'ás azonban nem ért véget az egyházban. Már a tizedik évforduló alkalmat
adott a pasztorálteológusoknak arra, hogy felméréseket végezzenek a zsinati meg
újulás eredményeiről. Egyöntetű a megállapításuk, hogy - ami a reform intenzi
tását illeti - csak az út elejénél tartunk.

A zsinati megújulás menete, fejlődése három koncentrikus körrel ábrázol
ható: mindenekelőtt van az egyház benső megújulása. utána következik az egy
házközi megújulás. az ökumené, majd a világ felé forduló dialógus-magatartás
és misszió reformja, a világ krísztusí egységének munkálása (1). Az eddigi vizs
gálatok eredményei azt mutatják, hogy a helyi egyházak zsinati munkája kevés
kivétellel az első körön belül mozog, és vannak egyházak, amelyekben a zsinati
megújulás igénye, lelkisége, sőt ismerete a mikrostruktúrákig el sem jutott.

Egy-egy tanulmány vagy vizsgálódás alkalmával aránylag szerenesés hely
zetben van a mai pasztorálteológus, legalábbis módszer tekintetében. A mai ka
tolikus pasztorálteológia ugyanis kifejezetten zsinati teológia. A II. vatikáni
zsinat pasztorális zsinat volt, az egyház tevékenységét akarta elsősorban meg
újítani. A gyakorlati teológus nyugodtan hagyatkozhat a zsinat írányelvelre,
rnegá'Japításaira, ajánlataira és rendelkezéseire, hite szerint a legfőbb Pásztor,
Krisztus Lelkére hagyatkozik, aki irányítja egyházát, főképp annak tanító tes
tületét, a zsinatot. Legfontosabb pillérünk ebben a tanulmányban is a zsinat
tanítása, amely magában foglalja a Biblia és a szent hagyomány útmutatásait is.
A pasztorális teológia másik fontos támaszpontja a valóság, a tények világa.
Ezek figyelembe vétele nélkül nem lehet pasztorális munkát végezni. Galilei mond
ja Németh László drámájában: "Én csakugyan jó katolíkus és jó olasz vagyok,
s aggodalommal nézem, hogy szakad el az egyház a tényektől, amelyek éppúgy
Isten betűi, tán világosabbak. mint amiket a prófétáknak sugallt..." (2). A pasz
torálteológus mindenesetre Isten szavának, betűinek tekinti a tényeket. Ezek nél
kül ahhoz a hídépítőhöz hasonlítana, aki csak az egyik partot ismeri.

Az előbbiekben vázolt módszer szerint, az egyházközségek szerepéről és fela
datairól szólva, először a zsinati teológiai alapvetést szerétném ismertetni, majd
a plébániai közösség zsinati modelljét bemutatni, végül a zsinati téziseket és
követelményeket konfrontáljuk egyházközségeink mai állapotával.

Teológiai alapvetés. Azzal az ajánlattal kell kezdenem, hogy korszerűsítsük

termínológiánkat. Tanulmányom címében csak azért használtam, mert egyházi
körökben közismert az "egyházközség" szó, A zsinat sehol sem beszél egyház
köáségről, legkevésbé a magyar szóhasználat értelmében, de szól az egyházi
közösségekről, a plébániai közösségekről, a részegyházakról. illetve helyi egy
házakról, és - ha jogi értelemben fejezi ki magát - egyházmegyékről, külön
böző joghatósági területekről és intézményekről. A magyar egyházközség szóban
jogi, politikai, illetve közéleti hangsúlyokat érzünk, míg a "közösség" szóban
inkább a részt vevő személyek céltudatát és dinamizmusát véljük
kiemelni. A továbbiakban használjuk ezért a "p ébániai közösség", "helyi egyház"
(ecclesia localis, ecclesia territorialis) kifejezéseket. Mit mond ezekről a zsinat?

Az egyházról szólö konstitúció (LG) az egyházmegyékről ezt mondja: "E
részegyházak az egyetemes egyház képére vannak megalkotva : bennük és belőlük

valósul meg az egy és egyetlen katolikus egyház" (LG 23.). A püspökök pásztori
tisztségéről szóló dekrétum (CD) ugyanerről: "Valóban részegyház, hiszen benne
igazán jelen van és működik Krisztus egy, szent, katolikus és apostoli egyháza"
(CD 11.). Később az idézett konstitúció ugyanezzel jellemzi és egyháznak nevezi
a plébániai közösségeket is: "Krisztus egyháza valóban ott van a hívek valamennyi
törvényes helyi közösségében. Az Újszövetség ezeket is egyházaknak hívja, ha
ragaszkodnak pásztoraikhoz. Mert a maguk helyén ezek az Istentől meghívott új
nép, a Szentlélekben és nagy teljességben (vö. 1 Tessz 1,5). Krisztus evangéliu
mának hirdetése bennük gyűjti össze a híveket. Megünneplik az Ú r vacsorájá
nak titkát... E közösségekben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy
szétszórtságban élnek - ott lakozik az a Krísztus, akinek ereje összekapcsolja az
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egy. szent, egyetemes és apostoli egyházat" (LG 26.). Ugyanígy nyilatkozik a
missziókról szóló dekrétum (AG), amikor azt kéri az egyházmegyei és plébániai
közösségekben élő Isten népétől, hogy tegyenek tanúságot a nemzetek előtt is
Krisztusról, aki közösségükben mintegy láthatóvá válik ~AG 37).

Szaporíthatnám az idézeteket, de ennyit is elegendőnek tartok annak bizo
nyítására: a zsinat szerint a helyi egyház (plébániai közösség) fogalma lénye
gében azonos az egyházfogalommal. A kicsiben (territoriális szűkítésben) az egész
benne van, "totum in fragmonto" a helyi közösség. Ami tehát lényeges eleme
az egész egyháznak, annak meg kell lennie a helyi egyházakban is; ami küldetés
és feladat az Anyaszentegyházban, az feladat - ahogyan az atyák nevezik: 
az ecclesiolában is, akár egyházmegyéről. akár plébániai közősségről van szó, Az
elmondottakból az is következik: ha tudni akarjuk, melyek a legjellemzőbb

vonásai az igazi plébániai közösségnek, hogyan kapcsolódnak a hívek egymáshoz
életforma és tevékenység tekintetében, - ismernünk kell Krísztus igaz egyházának
[ellernzőit és feladatait a Lélek tanítása szerint. Mindenekelőtt ismernünk kell
a zsinat egyháztogalmát, majd meg kell értenünk és meg kell valósítanunk a
megújítot-t egyházkép, az egyház önvallomásának következményeit. Most a rész
letekre nem térhetek ki, csak az új egyházkép és egyházszemlelet valóban jelen
tős, új vonásait szeretném kiemelni. Az egyház zsinati önvallomásában talán az
a legfeltűnőbb, hogy az atyák szakítottak a Tridentinum után uralomra jutott
egysíkú egyházfogalommal. amely jogi és strukturális szempontú meghatározás,
a gyakorlatban egyoldalú szemléletre és magatartásra vezetett sokakat. (Ez a Bel
larminnak tulajdonított meghatározás aztán így jutott le a .törnegekhez leegysze
rűsítve: Az egyház a földön élő katolikus keresztények társasága, amelynek lát
ható feje a pápa.)

Az egyház önvallomásában első helyen szerepel az egyház misztérium jellege.
Az egyház Krisztus Teste, az üdvösség szentsége, vagyis az üdvösség jele és rea
ltzálója. Az egyház mísztéríum-közösség, amelyben a Lélek, Krisztus Lelke él
és működik. S mint ilyen, látható jelként él a világban. A zsinat nem tagadja
meg az egyház intézmény jelleget, hierarchikus rendjét, sőt szorosan, elválaszt
hatatlanul összetartozónak vallja, de mindezt az üdvösség theandrikus természe
téből következtett ki: "Nem felszínes megfelelés alapján hasonlít az egyház a
megtestesült Ige titkához. Amint ugyanis a fölvett természet felbonthatatlanul
egyesült az isteni Igével, és így az üdvösség elválaszthatatlan élő szerveként
szolgál neki, ugyanilyen módon szolgál az egyház társadalmi szerkezete az őt

éltető Léleknek, Krisztus Lelkének - a Test növekedésére (vö. Ef 4,16.) (LG 8.).
Ugyanezt a közösségi jelleget emeli ki az egyház üdvösségtörténeti szemléletű

meghatározása: az egyház Isten népe. Jézus Krisztus halálában és feltámadásában
új és örök szövetségre léptünk Istennel, a mi Atyánkkal és Jézus Atyjával, aki
Fia által meghívott minket országába. Ez a szövetség a keresztségben reprezen
tálódik, amikor fogadott fiak, Isten gyermekei, Krisztusnak és egymásnak pedig
testvérei leszünk (LG 2. fejezet). Az egyház - a ZSinat koncepciója szerint 
Isten gyermekeinek testvéri közössége, amely vertikális irány1:::an az atyaság
-fiúság kapcsolatában realizálódik, horizontális irányban pedig a testvéri közösség
formájában.

A plébániai közösség zsinati modellje. S itt mindjárt meg kell állnunk egy
pillanatra a .Jcözösség" szónál. Ennek a jelentése rendkívül fontos a helyi egyház
életformája és életstílusa, a plébániai közösség benső struktúraja és tevékenysége
(funkciója) szempontjából.

Úgy vélem, túlságosan is hozzászoktunk ahhoz a megállapításhoz, hogy az egy
ház "societas perfecta", "tökéletes társaság". Pedig Tönnies (1855-1936) óta, aki
filozófusnak is, szocíológusnak is kiváló volt, már szociológiailag is éles különb
séget tudunk tenni a "societas" és a "communitas" között, a "társaság" és
"kózösség" között. Bár a "societas" és a "communitas" is személyek kapcsolatát
jelenti egy cél és tevékenység érdekében, a közösség mégis sokkal inter.zívebb
és átfogóbb kapcsolatot jelent. Amíg a "societas" csak bizonyos részcélok és
-feladatok érdekében hozza össze a személyeket, és kapcsolatukat szabályok és
törvények vagy szokások határozzák meg, addig a közösség a személyiség teljes
bedobásat kívánja, és végső soron az életegység megvalósítására tör. Delespesse,
a kérdés kiváló belga szakértője így határozza meg a közösséget : "Azoknak a
személyeknek élő és állandó testvéri csoportja, akik kölcsönös felelősséget va-
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lósítanak még egymás Iránt, megosztják önmagukat és amijük van, hogy megvaló
sítsák az emberi egységet" (3). Az egyházi közösség meghatározásához hozzá kell
vennünk, hogy ez transzcendens irányú : nemcsak az emberek egységét akarja
rnegvalósítani, hanem az lsten és ember egységét is, ahogyan Szent János apostol
írja levelében: "Azt hirdetjük tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti
is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával
és Fiúval, Jézus Krisztussal" (l Jn 1,3). Az egyházban, a Lélek által az Istennel
való közösségünk, életegységünk valósul meg.

A helyi közösség, a plébániai közösség modellje - az elmondottak alapján 
a testvérek közössége. Jézus szavai szerínt kell ezt megvalósítanunk : "Ti ne
hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti Mesteretek és ti mindnyájan
testvérek vagytok" (Mt 23,8). Minden keresztényre vonatkozik ez az evangéliumi
tétel. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Congar: "A Világiak Apostolkodása Kong
resszusának dokumentumában volt egy fontos és pontos szövegrész, amely arról
IZÓlt, hogy nem lehet vá.tozatlanul alkalmazni az atya és gyermek, az Jsten és
a hivő kapcsolatát a hierarchia és az alattvalók köztí kapcsolat megjelölésére
az egyházban. Tagadhatatlan, hogy létezik bizonyos lelki atyaság! viszony. Ebben
az értelemben használja Szent Pál, amikor így ír: "Ha tízezer tanítótok volna is,
Krisztusban, - atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban az evangélium által én ad
tam életet nektek" (IKor 4,15). Van tehát egy bizonyos lelki atyaság, de ez
nem fiakat, hanem testvéreket hív életre (4). A közös származás, a közös fiúság
a keresztények alapvető egyenlőségét is jelenti az Isten előtt. Ez az alapvető

egyenlőség, az egyenlő ajándékokban, lényegében azonos örökségben való részesedés
nem hatalmi rendet lát az egyházi közösség hierarchikus rendjében sem, hanem
a szolgálat rendjét, a testvéri tekintély rendjét. A hierarchia az egyházban 
jegyzi meg Aloís Müller - nem saját tekintélyét képviseli, hanem az egyedüli
Úr, Jézus Krisztus tekintélyét (5). És ezt a Krisztustól kapott hatalmat és te
kintélyt úgy képviseli igazán, ha kicsinnyé lesz, szolgává lesz testvérei vezeté
sében és gondozásában. "Aki a legkisebb köztetek. az a legnagyobb" (Lk 9.48).
Méltán nevezi az evangéliumi szemlélet alapján Schürmann, a kiváló keletnémet
biblikus, az egyház hierarchiáját a "kicsinyek hierarchiájának".

Ugyanez a testvéri egyenlőség Isten előtt, ugyanazokban az ajándékokban és
feladatokban való részesedés, valamint a testvéri ajándékozás szelleme hozza létre
• keresztény közösségekben a kölcsönös felelősség gondolatát és megvalósítandó
eszméjét. Ma már idejét múlt dolog a világiak jogairól beszélni az egyházban,
sokkal időszerűbb felelősségükről, testvériségünk realizálásáról szólni. A lelkipász
torkodás vonalán ez azt jelenti, hogy a világiak, illetve maga a közösség nem
csupán tárgya a lelkipásztorkodásnak, hanem alanya is. Ezt a világiak apos
tolkodásról szóló dekrétum nyiltan ki is mondja (AA 2.), a legújabb pasztorális
kézikönyvek pedig széltében-hosszában tárgyalják.

A kölcsönös felelősségvállalás kötelezettsége hozta létre az egyházban a 
jobb szó híján így mondom - tanácsrendszer kialakítását, plébániai közösségí
Tonatkozásban a pasztorális tanácsok létrehozását. Nem kóráramlatról van szó első

sorban, hanem az egyház közösségí jellegéből származó kötelezettség megvaló
sulásáról (6).

Igy tartozik bele a zsinat plébániai modelljébe nemcsak az egyháztagok aktív
liturgikus részvétele, hanem a közösség életére vonatkozó tervek, pasztorális in
dítványok megtárgyalása. a pasztorális tanácsban való aktív részvétel, sőt a
konkrét pasztorális munkának, az apostolkodásnak a kötelezettsége is. Természe
tesen nem jogi kötelezettségekről van szó, hanem sokkal többről: a közösség vál
lalásának, a közösség fejlesztésének és gazdagításának a szeretet által sugallt el
kötelezettségéről.

Konfrontáció. Ezek után a hazai tények és adatok következnének. A hazai
helyzetet egész részleteiben ismerve, összefoglalóan azt kell mondanom: nálunk
ma még sehol, egyetlen helyen sem létezik a zsinati koncepció szerínt élő

plébániai közösség. S ennek talán legfőbb oka, hogy örököltünk - a magyar
egyház - az első világháború idejéből származó egyházszernléletet és egy teljes
egészében idejét múlt, Szekfű szerint neo-barokknak nevezett társadalmi szemléle
tet tükröző ún. egyházközségi szabályzatot, Ez a szabályzat részben feudális szí
nezetű egyházképet tükröz, részben pedig az ipari kapitalizmust utánzó szolgál
_tó egyház eszményét akarja megvalósítani. Talán nagyon keményen hangzik
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ez az ítélet, de szavaim igazolására legyen szabad csak egyetlen pontot idéznem
a szabályzatból : "Minden katolikus, tekintet nélkül korára és nemére, annak az
egyházközségnek tagja, amely egyházközség területén Ingatlana vagy hat hét
óta állandó laká-a van" (Szabá'yvat 3/1. pont). Hol van ez a szemlétet a zsinat
egyházközösség fogalmától, de még a középkor szakramentális szemléletétől is
amely a helyi egyház tagjainak azokat tartotta, akik a keresztelő anyaegyház vi
zéből születtek újjá. Ezzel a szabályzattal kínjódnak most már évtizedek óta
plébániáink, persze eredmény nélkül: sem közösség nem jöhet létre, sem igazi
egyházi élet nem valósulhat meg az elavult struktúrák miatt. Mert becsülettel
meg kell mondanom, hogy lelkipásztoraink nagy része igyekezett megvalósítani
a szabályzat előírásait. A rendelkezésemre álló adatok szerint - rnínden plébá
nián és lelkészségen van megalakult egyházközségi képviselő testület. sőt néhány
egyházmegyében a filiákon is, összesen tehát - felkerekítve - 2300 helyen van
kinevezett egyházközségi képviselet, de az egyházi hatóságok jóhiszemű becslése
szerínt 90%-uk nem tesz többet az évi zárszámadás és költségvetés meghall
gatásanál.

Azt gondolom, az elmondottak után senkit sem lep meg az a végső megállapi
tásom, hogy a magyar egyház legégetőbb gondja a zsinati szellemű egyházi kö
zösségek létrehozása, s ezzel kapcsolatban a világiak felkészítése, kiképzése a
közösségí szelgálatra.

E·.SŐ lépés, első kötelesség mégis az, hogy a zsinati egyházfogalmat és egy
házszemléletet, amelynek a lényege az, hogy az egyház mi vagyunk, mindnyájan,
akik megkeresztelkedtünk a víz és a lélek által, - ezt a szemléletet meghono
sítsuk, s aztán közösségí életünkkel igazoljuk, hogy az egyház a "hit. a remény
és a szerétet közössége" (LG 8.).

Jegyzetek: (1) Vö. Cserháti József püspök bevezető tanulmánya "A II. Vatikáni Zsinat
tanítása" címü dokurnentumgyüjteményhez, Bp. 1975. 9-20; és Lengeling, Emil Joseph:
Kritische Bilanz. Regensburg, 1976. - (2) Németh László: Történeti drámák. I. Bp. 1158.
181-182. - (3) Delespesse, Max: Questa comunuá ehe sj ehiama ChIesa. Milánó, 1968. 17
_. (4) Congar, Yves: Tekintély és szabadság az egyházban címü tanulmánya a "Hűség és
haladás" címü tanulmánygyűjteményben. Bécs 1977. 20-21. - (5) MUller, Alois: Keresz
ténység, egyház - új szemmel. Bécs, 1970. 48-51. - (6) Vö. Pini, Carlo: n consiglio pas
torale parrocchíale, Leumann (Torino), 1977.

KÁLNOKY LÁSZLÓ VERSE

Eltávozóh nyomában

nÖNAY GYÖnGY EML~K~NEB

Nyakamba még nyári hőségben is
régi, elrontott ünnepek
pi.<;zkos-szürke konfetti-havazása
záporozik. •. Didergek. " Meg-megá:~ok.

Kapkod1,a szedem már a levegőt,

de nem találok pihenőhelyet.

Azt a kék sziklát a magaslaton
szeretném még elérni, s odafentr61
szemügyre venni a megtett utat,
a szélborzolta fák haját
II a felhőszürke kisértethaj6t,
mely nélkülem húz át ma még fölöttük.
Minden oly végleges.
Kiterjedés nélküli s mégis
határtalan. Rosszabbra, jobbr/J
többé nem változtatható.

Milyen j6 lenne megmerülnt
a belenyugvás langymeleg vizében,
és elmondani: jobbat nem tohettem,
s ha elhibáztam, akkor elhibaztam.
Milyen jó lenne úszkáIni a mindent
közömbösen néző halak között,
s ragadozó önmagamat
halnak álcázni, mint a delfinek.
S nézem vágyódva, tehetetlenül
a lemenőfélben levő napot:
az ő útját éppúgy kiszabták,
mint azokét, akik hama'l'osan
a véresen hullámzó fényözönben
me'l'ülnek el, s minden nyomaszt6
terhük semmivé foszlik. Szab-ui-r»
áramlanak tova, s magamra haf11lnak•••
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Dzok az adventi hajnalok!
nagypénteki délulánok!

írta THURZO aABOR

Pap: Introlbo ad altare Del.
Mlnlstráns: Ad Deum, qui laetlflcat juventutem meam.

Azok a hajdani adventi hajnalok!
Ötkor felbrummogott odalent a műhelyben a dagasztógép, ez a meghitt,

családias ébresztő. Halkan zsongott és mégis észrevehetően, közölte, új nap kez
dődik, új nap, friss kenyér. Ahogy felébredtem megdideregve hosszú hálóingemben
a kihűlt lakásban, kínyítom a spalettát - sötét még az utca, éjszakai, épphogy
világítanak, apró sárga köröcskék, az utcai lámpák. Hallgat még minden redőny,

csönd mögöttük, hol van még a boltosoknak a reggel! Csak a zöldséges kofa kapu
mélyedésnyi bódéja elé zöttyentenek le éppen egy láda krumplít, káposztát. Sen
ki sehol, üres minden, csak sziklakemény hópelyhek csellengélnek lefelé oda
föntről, fehér pettyek a sötét égről.

Azok az adventi hajnalok! azok a kamasz-ébredések!
És útban, bennem még az alvás, az iskola kápolnája felé. Mel1ettünk az An

golkisasszonyok templomát most nyitotta ki, hárászkendőbe bugyolálva, az öreg
sekrestvés nővér. Megállok egy pillanatra - odabent, mélységes foketeségben az
örökmécs pirosa, jelezve, éjszakára sem távozott a mindig és mindenütt Jelen
levő. Gyufa sercen, fellobban sárgán, lassan fehérre váltva a főoltár szélső gyer
tyája. A Borz utcából közeledik az első hajnali hivő, tömpe, nagyfejű öregasszony,
férfikabátban, hóna alatt újságpapírban hatalmas paksaméta, ezt hordja magával
egész nap, templomról templomra, imádságról imádságra, és sosem tudhatni meg:
mit is rejt az átzsinegelt csomag. Már itt-ott emberek, nyikorduló kapuban
házmesterck, avítt Iűrdőköpenyben, [ambósapkában. Szemétkupacok várnak az
elszáll ításra, áttetsző, finom háló rajtuk a kemény hó, meg-megrezzenő csipke
a mulandóságon, hisz mi más a szemét, egy eltűnt nap emléke? Lassan a járdán,
úttesten is a kemény hópelyhek, még meg nem tapadva, fel-felrebbenve egymáshoz
sűrűsödve, hisz az adventi szél, láthatatlan seprű, terelgeti, s még bontatlan fehér,
majd jon nemsokára az első stráíkocsí, konflis, cilinder-forma autó, s át meg
átszelik a keréknyomok. Még mindig a sötétség, a havazás szállongó, nyughatatlan
pelyheivel, még sehol világos ablak, még alszik a belváros. Az Irányi utcánál
várnom kell, a Duna-part felől előzörög az első üres villamos, dideregve a hideg
ben, majd a szemetes fedett szekere, totyognak a lovak, hajtó nélkül akár régi
bányák mélyén, s a kocsis rázza lent a csengőt, figyelmeztet: a tegnap végérvé
nyesen véget ért, jött a hordalékáért.

Azok a hajdani adventi hajnalok!
Még ott fehérlik, eloszlóban már, a Gellérthegy fölött a félhold, búcsúzik,

rossz a hangulata, hisz a Kossuth Lajos utca felől már dereng, ott van, Kerepes
nél talán, vagy még messzebb a jeges, téli napfény, s közeledik, megvilágít majd
mindent, és sugarára megelevenedik a város, mint bábautomata. ha bedobják a
filléreket. De most még a hajnal, a sötétség, sötét a kápolna is. Csak a mellék
oltárokon fehéren a víllanygyertyák, célszerű fény, s mellettük jobbról-balról a
viaszgyertyák, az élő láng. Kikészítve a tálka, a törlő vászon, üvegcsékben a
bor és víz, rendeltetésükre várva. A hatalmas márványszobrok csak derékig de
rengenek. itt is, meg ott is már mísézik valamelyik szerzetes, felezüstlik a pa
rányi csengettyűk hangja. Milyen más most az iskolai kápolna, mint reggelente,
rettegve várt tanórák előtt, diákmíséken vagy vasárnaponta, nagy és ünnepi vil
lanykörte- és gyertyafényben l Ülök, várok én is a sekrestyében, a lassan mele
gedő fűtőtestnél, gémberedett még a hidegtől csupasz, rövidnadrágos térdem, és
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sorra jönnek a szerzetesek, kiket délelőtt tanárokként szeretünk vagy rettegünk.
Emil, az örök barát, ugrik, hadd ministráljon ő - akkor talán nem felelteti! 
a szígorú szájú számtantanárnak. A tanárok, lila miseruhában, alig ísmerhetnl
rájuk. És az agg, nyugalmazott, nehezen mozgó szerzetesek - rnllyen magabiz
tosan ifjak, tetterősek még a folyosó sárguló érettségi tablóin. Felkapom a nehéz
misekönyvet - rajtam a sor - és indulok az egyik aggastyán előtt, vigyázva,
ne siessek, bizonytalan kocogása el ne maradjon m ögöttem, Az élő lángot én
gyújtom meg, s m inden halk, nesztelenek a léptek, a míseruha surrogása, öreg tér
dek roppanása, hallani szinte a gyertyák ' sercegését, majd ahogy a kehelyben
csobban a bor, zizzen a kézben az ostya.

Lassan kihuny bennem az álmosság. De még távolról hallom:
' - Introíbo ad altere Dei.

És már ébren hadarom, s nem gondolok rá, mílyen fontosat ls felelek:
- Ad Deum, qui laetificat juventutem meam.
Mnndjuk a l épcsőímát, s mondom én is - ' harmadikos ha lehetek - a con

fileort, megborzadva kamasz bűneimen- "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!"
S mir tudom én, mik is a bűneim, csak a rémület él bennem, akkor is, és milyen
sokáig, hogy a sátán martaléka vagyok, még az oltár inasi szelgálatára is méltat
lan. S dehogy értem meg, amit a papnak felelek -, hogy Isten vidámságot ad
ifjúságomnak, s ez' Isten legszebb ajándéka, a derű és ami benne foglaltatik: a
bizalom. Ministrálok, s m índen oltárnál a szerzetesek, s nem gondolok arra, 
gyornortáiósak lesznek adélelőttök, - amikor ezek a szerzetesek tanárokká vál
nak, szelídebben vagy türelmetlenebbül számonkérők, s aki Isten szolgáia most,
átalakul reverendás-cingulusos tanerővé, rettegetté. . Egy-egy pillanatra figyelem
most a míséző arcokat, a Titokban elmélyedőket, akiknek nemcsak katedrai ha
talom adatott, most Isten hataimát képviselik, nem a ' feleltető noteszét. A csúfnál
cs úfabb. ragyaverte görög tanár - ezen az arcon órákon ali~ fedezhetni fel a
szelíd mosolyt - megsz épül az áldozatban, most felfénylik az a mosoty. ami
bizonyára ott van akkor is, ha feleltet, a csupa gyengédség mosoly, akár Szophok
l észt olvassa fel, akár megállva a rendház sarkán - akkor szerettem meg igazán
- vaksi szemével a "Színházi Élet" leg újabb számát, vagy "Az Est" híreit bön
gészí. Mennyi bensőség a pip íske magyar tanár tekintetében, ahogy úrfelmutatásra
emeli Krísztus testét és vérét, olyan áhitattal, ahogy óráin Kazinczyt magya
rázta, "fel-felsikoltva" a gyönyörűségtől.

Még sötét odakint a reggeledő hajnal, az erősödő szél a hatalmas üvegabla
kokra veri a havat, a hó rn ímelí a világosságot. Befejezzük az egyik misét, a
sekrestyében már fel is ragadom az új misekönyvet, s viszem, mögöttem tipeg a
nyolcvanéves, de időtlennek tetsző miséző vendég, a címzetes püspök, nagy ' hírű
történész, és motyogja "sursum corda", és felelem: "habemus ad Dominum", s
kamaszszívem ott is van Istennél, és ahogy megfordul- .Jte míssa est!" - elfelej
tem a fura pletykát, hogy őseinek zsidó ünnepeit Bécsben ünnepli meg, rokonar
nál, s mit tudom én még akkor, hogy egyszer, évtizedek múltán ő lesz regényem
ben a ravaszkás, kicsit cinikus S06ky püspök modellje., Minden oltáron míséz
nek, - egyiknél a duzzadó erejű ifjú szerzetes, ledarálva a sz öveget, hisz mint a
netedik gyermeket nyomorúságos paraszt szüleí papnak szánták, és nyűg papnak,
szerzetesnek lennie, s ezt az órákon mi is érezzük, - Szűz Mária oltáránál egy
másik ifjú szerzetes, szinte feloldódva az áhítatban, hisz ' esze tudta óta papnak
készült, pap a nap minden ór áj ában , percében, s jól sikerült felelés után m eg
simogatja a fejünket: "na látod, most örömét okoztál a J óistennek", - most kezdi
a misét, beteg testén uralkodva, a nyugalmazott tanár, felpüffedten, meg-meg
kapaszkodva az oltárterít őben, az orvosi tilalom ellenére mutatva be, - mekkora
hősiesség! - az áldozatot, s mit tudom én akkor, kamaszként, egészségesen, hogy
egyszer majd, évtizedek múltán ő lesz példám, hogyan kell elfogadni a szenve
dést, és talán-talán sokáig lázadva ellene, hasznomra fordítani.

Azok az adventi hajnalok]
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Halk csengettyű-ezüst, a vérré változtatott bor csobbanása, az Úr testévé
vált ostya roppanása. észre sem veszem, szürkén kivilágosodott odakint, már
rnosolyog adakozva a Szűz szobra, látom Péter apostol kulcsaít, a szelíd titok
nyitogatóiát, Szent Istvánt, magasba emelve az országot építő keresztet. Az Er
zsébet-híd felől mind sűrűbben csörömpölnek be a villamosok, dudálnak az
autók, morajlik körülöttünk a város, a kápolna már nem csendes, néma sziget,
ostromolják az ébredő, tettre kész hétköznap hullámai. O::lalent a kemény, ritkás
hó kásásodik, egybeolvadnak a hajnalban még éles keréknyomok lassan gyúlnak
- hamarosan kezdődik a diákmise - a csillárok, cdakint zörögve Ie'surrannak
a redőnyök, az első misére híva plébánia harangja, indulnak szatyrokkal a
csarnokba az asszonyságok, forralt bornál nielegednek a Pipa utca spelunkaiban
a borostás trógerele - honnan tudnám, egyszer majd kocsikísérő lesz a nevük!
- a Csarnok téren már felverték az alkalmi bódékat. Iesöprík a havat az áru
sok a karácsonyfa-kötegekről, csepeg a hólé a sárga és fehér tagyal csokrokról.
felzizegnek az acetilén lámpák, hisz kevés még a fény, s a bódék útvesztőiben már
a szentestére válogatják a fát, a pultokon mézeskalács szívek, huszár-sk, szem
csésen csillogó törökméz tömbök, karácsonyf'adíszek, rníkulások csokoládéból. nagy
fehér cukorszakállal, . és mikulások papírmaséból, ha derékban megcsavarod,
megtöltheted mogyoróval, dióval, édességgel, és egy szál spárgán a dunai szél
himbálgatja a tűzvörös, koromfekete krampuszokat is, hisz az örömet jelentő

míkulás mellett helye van a bűneinkre figyelmeztető, nyelvét nyújtogató zsenilia
-ördögökre is, és nagy vödörben a piros papírszalaggal átforit virgácsokra. gyer
meki rosszaságainkra figyelmeztetőre is.

És már a kötelező diákmise, az orgonaszó. Libasorban érkezünk az osztá'y
főnökkel élünkön, az osztályokból, s kezdődik a míse, és én igazában nem vagyok
ott, vége az adventi örömnek, az osztályban ülök, a padban, és rettegek: az ál
dozárok szigorú, személytelen tanárok lesznek, s ahogy egyik-másik a noteszát
lapozgatja, hóhéri nyugalommal, mind jobban növekszik bennem a megtanult
leckét elfeledtető félelem. S most nem érzem azt, amit olyan örömmel mond
tam még a ministrálásokon:

- Ad Deum, qui laetífícat juventutem meam!

És azok a nagyböjti délutánok l
Hol van már a szíkrázva szemerkélő hó! Akkoriban az évszakok oly pontosan

érkeztek, évszaki kötelességüket teljesitve, mint az Orient expressz. Langyos
szelekkel korán jelezte jöttét a tavasz, sokáig még a Gellérthegy odvaiban szür
külő, olvadó szagával, majd íbolyaillatal - hol is bújhattak meg az ibolyák?
- aztán az orgonák illatával, a plébánia előtti zöldülő vadonból. a parányi szerb
templom udvaráról. Mint egy tüllpárna mögött a melegedő, rnindjobban melegítő

ég, dúltabb az áradástól a Duna, sárgább, örvénylőbb. maszatos folt csak hátán
az Alpesekből hosszú csavargás után idetévedő sok-sok jégtábla. A Csarnok tér
bódéiban már nem zizeg orrracsaron az acetilén, - hol vannak a mikutá-v-k,
krampuszok, virgácsolc, fenyőfák! Tarka ládákban harsány virúgdugványok, apró
humusz-golyóbisban, nedves rongyban csemetefák, és a háziasszonyok cekkerei
ben, ráncosodó alma mellett, vidám sárgarépa, zsenge, bátrrtalanul zo'rl Live~házi
saláta, a Ferenc József-híd mellett megjelentek a halashajók, a ketrecben nyug
hatatlanul, egymáson el-elcsúszva nyüzsögnek a halak, innen föntről, az öntott
vas korlátról is látni halálravált tülekedésüket. a vékony stcgen háziasszonyok.
cselédek óvatoskodnak le, hisz vékony és törékeny akor' át, válogatják a halat,
merítőhálóval szedi elő a kiszemeltet ahalászlegény, ficánkolnak. ruud-rlóznak,
tátognak, amíg kiválasztja valaki a rácpontynak valót. Két meg-meghimbálózó ha
las-uszály, egyik, a cifrább, előkelőbb - hogyne lenne, hisz világhírű opera
énekesnő is van a családban! - ez a Singhofferé, a másik szerényebb. Fanda
úr most festeti hupikékre szálkás, megviselt derekát. Egyszer én is elm-rrern
anyámrnal, halat válogatni, fogalma sem volt, melyík lesz majd rácpontyhoz
jó, de amolyan családi kötelesség, hogy a nagypénteki rácpontyot a háziasszony vá-
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lassza ki. Megborzongok,' beléfogózom, behunyern a szemem, mert ahalászlegény
épp rácsapott a tatogó fejre, mcst, most nvlsszaruja fel a ha-át, véres vödörbe a belső

ségek - az ikrája, mája persze a miénk - majd újságpapírba tekeri, vihetjük.
A Csarnok téri bódékban pedíg piros tojásokat árulnak, üvegszernű vagy csokoládé
nvulakat, kis ketrecekben apró eleveneket is, és izgatott, sárga kiscsibéket. Itt
megállunk, - "hogy adja?" kérdezi anyám, és én választhatom ki anyulacskát,
kie ez nemcsak az enyém, négyünké. négyen vagyunk testvérek.

Egy-két nap, és itt a nagypéntek!
Úgy írta elő - nálunk legalábbis - a hagyomány, hét templomban kell

felkeresni a hét szentsírt. A lecsupasztott oltáron tüllbe burkolt, cifra monstran
ciaban az Oltáriszentség, barlang most a mellékoltár, benne piskóta-sárga testű

halott Krisztus, lángoló vörösek a sebei, azok a szent sebek, köztük az érettünk átütött
szív, Kicsit rnegriadok tőle, panoptikum! ez a látványosság, de anyám szorítía
a kezemet: ne féljek, még ilyen sután, vásártri is a Jelenlevőt képviseli, azt aki
eltávozott, s biztatott, várjunk rá, feltámad harmadnapra és velünk lesz az idők

végezetéig. A nagypéntek úgy viselkedik, ahogy a nap szomorúságához ilhk,
szürke az ég, hatalmas szürke hárászkendő, egyetlen molyrágta lyuk sincs rajta,
de fölötte, a végtelen kékben még tartanak Rómába a harangok, innen i~. min
denünnen, és ahogyelképzeltem, itt is, ott is új harangrajok csatlakoznak egymáshoz,
mint a költöző madarak, és Rómába, Rómába...

Az első templom a sarkon az Angolkisasszonyok. A térdeplőri egymást váltják
a kegyes nővérek, fityulájukon ezúttal sűrű, alig áttetsző fátylak, s mellettük
egy-egy növendék, matrózruhában persze, de fátylasan ők is, így térdelt a sírnál
kislánykorában az anyám is, most pedig a világszép Porteller Bözsi imádkozik, az
akit egyszer majd Simor Erzsiként ismer meg a mozivilág. Csönd, egymáshoz
kóccannak olykor a buzgó rózsafüzérek rózsa-szemei, csörren, megugrík, lalapúl
a sír előtti szőnyegen, gyászlila hortenzták között a kegyes adomány, pengő, húsz
filléres, ha papírpénz ejtődik oda, hallani körözését, suhanását.

Hét templom, hét kifosztott oltár, hét sír. Egy-egy miatyánk míndegyík előtt,

s a bűntudat, a mi bűneink ölték meg Krísztust, én is, mínd, élők akik sírjá
hoz jöttünk, a holtak, akik már részesültek irgalmában, mi voltunk az oltártosz
togatók.

A második már az Egyetemi templom. Ez a homályos barokk, megszeretní so
sem tudtam, de most itt is elfog az áhítat, holott sehol ily túlcíf'rázott, színpadias
a sír. A harmadik a ferencesek temploma, itt érzem először életemben, hogy '17+4n
egy életen át valamennyi ferences templomban, falusi istenházakban, a velencei
Frariban, - otthon vagyok. A térdeplőri a barátok imádkoznak oarna csu <11(,

tonzúrás fejükön - így emlékszem legalábbis - a csuklya, naivabb a szent
sír is, emberibb a halott Krisztus, aki feltámadásra, aharangok VISSZCllOl tere var,
és a sírnál talán ott vannak az Assisi madárkái, állatkái is, még a "fordólt farkas"
is, s pufók falusias angyalok tartanak lebegve a sír fölött egy szalagót. Ilyen
volt-e, ilyen-e a ferencesek templomában a sír, nem tudom, mióta évtizedek óta
egybemosodnak hétköznapok és ünnepek, nem látogatok meg nagypénteken hét
sirt, anyám sincs, aki kézen fogjon - de ilyennek szerétném hinni, ilyen az
Assisi nápolyi templomában.

Mind nagypénteki bb, szürkébb a délután, azok a percek - mennyire szeret
tem hajdan őket, szeretem most is - amikor még nem bizzegnek fel fénylőn az
utcai lámpák, nem világítanak a kirakatok. Most már Krisztus negyedik sebe
előtt állunk, a negyedik templomban. "Letérdelni" - szól rám szigorúan, ke
resztet vetve anyám, majd pengősoket keres a retiküljében. És térdelek, térdel
ő is a Szervitáknál. Imádkozunk. Mellettünk egy tekintélyes, hatalmas bajszú
úr - tehetős iparos a belvárosban ő is, - papírpénzt hullajt az oltár elé, s
anyám újra nyitja a retikült, megtoldja az adományt: ő sem alábbvaló. A
Bazilikába sosem mentünk, anyám nem szerette, hivalkodónak tartotta, asiklón
tehát a Várba indulunk, olajlámpa már a doboznyi fülkékben, a padra térdelek,
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nézek lefelé, mert alattunk most világosodik ki a város, a házak, hidak, reklám
fények és keresem, hol is a rní otthonunk? De a ház már bérkaszárnyák közt
búvik meg, eltakarják, fel nem fedezhetem. Az ötödik templom, az" ötödik szent
sír, a várkápolna - itt távoltartanak a felvont pallosú, gyertyafényben csillogó
sisakú, mozdulatlan testőrök: Krisztus halott testének jelképe előtt, sötétlila bár
sonyruhában, arcára szorított halványlila fátyolban, maga a Főméltóságú asszony
imádkozik, s anyám meghatott: egy ilyen előkelő személviség ilyen vallásos;
de nemcsak a nemes hitet becsüli benne, a kuncsaftot is, a kormányzóék nálunk
veszik a zsörnlét, kenyeret, s anyám a kis specerájos Guthnét is becsüli, hisz ő

is kuncsaft, akárcsak a Bristol, Ritz, Hungária. A hatodik templom a Helyőrségi,

lassan már fáradok a nagypénteki hívek áramlásában, torlódásában. a hetedik
a Mátyás-templom, megrabolt oltárok közt nyüzsgő, ide-oda sodró tömeg, rémülten
szorítom anyám kezét, a karjaiba kérezkednék legszívesebben, pedig el sem
birna, s már fogytán bennem az ima, s egyre csak azt mondom: .,amE'n, amen",
s ez bármilyen kevés, gondolom, magában foglal mindent.

Már a Szentháromság szobra előtt.

- Most hazamegyünk. Az utolsó szent sír, a ráadás. Ahogy piarista diákhoz
illik, a kápolna.

De előbb a Russwurmba megyünk, Nagypéntek van, nagyböjt, s anyám kü
lönben is sokat adakozott az Egyház céljaira, rajtam kell takarékoskednia.

- Csak egy francia kremest, - mondja szigorúan, s nem vitatkozhatni vele.
- Húsvétkor majd zabálhatsz mogyoróstortát.

Előttem a tányérka, a csinos, fehér selyemkötényes idős kiszolgálólány. Anyám
fizet, s szemrehányon mondja :

- Finike, tavaly olcsóbb volt a francia krémes!
- Kérem, nagyságos asszony, az infláció.
- Tudom. De ha drágább, miért kisebb az adag?
Azok az adventi hajnalok! nagypénteki délutánok!
Most vasárnaponta szűk kis kápolna, néhány hivő, ismerős valamennyi. Már

más a lépcsőima. De azért hallom így is:
- Introibo ad altere Dei.
És mást felelek, mínt akkor, hajdan. Ezt felelem:
- Deus meus, miserere senectuti meae. - Es megismétlem, és imádságok

helyett ki tudja hányszor haitogatorn: - Isenem, Istenem, irgalmazz öregségemnek.

BÁRDOSI NÉJ;lETH JÁNOS VERSEI

Mecsehi séta

A viola-kék ég alatt a napban
emelódik a város, zöld tetójén a dómnak
táncol a fény, négy kucsmás-tornya alatt
ódon kis utcák futnak,
s mint egy film-szalag
a sziklás hegyoldalban
bivaly-fekete tehén legel,
körben a gyárak barna kendője leng,
vékonyan. ezüst-patakként csorog
a déli harangszó,
párája arcomat éri
s egy percre,
mintha boldog is lennék.
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.ti. nyúl regénye

FRANCIS JAMMES EML:tK:tNEK

Mindnyájunk életéről szól
ez a nyúlfarknyi könyvecske,
szerepel benne nyúl, galamb,
csíz, farkas. de ember egy se,
csupán a holt Szent Pereticke,
az is lélekben jár alant
kepék közt, a tüskés tarlón.

Csodálatos ez igy együtt,
összefüggő lét keserve,
csupa érzés, vérzés, bánat,
mi:ldnek van már egy lőtt-sebe,

minden lövést az ember tette
s fején glória is szállhat,
csak vad marad, míg sebet üt.

Ki tudja összefogni azt,
hogy szegény állat mennyi bajt
s-::em'ed s tűr értünk halálig,
mindezt az emberek miatt,
fújd, Ferenckém nád-sípodat,
tedd jobbá, ki vérre vágyik
s gyomlálj szívünk1;Jől rosszat, gazt.

Tanulságos a nyúl-regény,
kiben lélek vert, remegés,
7 iadt szeméből könny patakzott,
mikor a végső puska, kés
nunatta hogy az élet kész
s nem látott többé földi aklot:
félni kell, míg az ember él.

Fényjelek

Elfutó életem felett,
mi húzza .meq a fény jelet?

Ha osszeqezem, nem tudom,
a dalt is csupán dúdolom.

A mondhatatlan szebb nekem,
benne a valót szeretem,

Az egy mellett a másikat,
amely így együtt átitat.

Emlékeimben kutatom,
mi is volt szép az utamon?

Mi"lden és mindig az a jel,
boldog, ki küzd és énekel.

S egy szívbe minden belefér,
fekete mellé a fehér.

Madúch

Falusi árnyak. zordság és magány
borult rád. mikor minden veszve már:
a gazdag élet. asszony és remény
és csillag se volt életed egén.

Csak leroskadtál magadba, borús
álmokat látva. zordon koszorús,
s a sztregavai köd, a gyilkos éj
üldözött, mint a fojtó szenvedély.

S mikor fogytán volt gyertyád és erőd,

megálltál akkor a végzet előtt,

s a költemény, az Ember végzete

fölcsendült, mint a végzetes zme,
a kőbedermedt dallam, a titok,
mit rejtenek folyók, dolomitok.
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A kő útja
írta SZILI LEONTIN

A ház homlokzatának betúit magasba igyekvő hársak és szétterpeszkedő pla
tánok rejtették el az országúton járók szeme elől. A szociális á-ját már két esz
tendeje sodorta le egy orkán, de már annak előtte is így nevezték - fQghíjasan
- szocilisnak az öregek otthonát. De még gyakrabban a régi nevén szegényház
f,ak, persze csak merő megszokásből, hisz mindenki tudja itt a környéken, hogy
régen megszűnt már odabent a nyomorúságos csajka-rendszer, kikupálódott ott
rninden. A kriptából - a gyógyíthatatlanok alagsori kórterméből - is eltűntek

egytől egyig az egykori poloskás, megsüppedt ágyak; tiszta dunnák duzzadnak
az aszott lapályú megfonnyadt testeken, harsány-üde lenvászon virít a középső

asztalon, élénk-tarka virágok az öblös vázában. A kitágított ablakok is tárva
-nyitva, hogy a bent senyvedők képzelete (már akinek maradt még ilyen l) neki
ronthasson a látszólag elérhető horizontnak, mert mintha az esőtől meghúzott rit
kás lombok, az egész halódó őszi táj egyenes folytatása volna a hosszú kórterem
nek ; csak éppen ki kéne lépni onnan.

Am épp a kilépéssel van a baj. Mert a kripta lakói nemhogy az ablakon, de
még az ágyukon sem léphetnek túl; úgyszólván valamennyiüket egy helybe szögezte
a kor, meg a korral járó valamiféle kórság.

Mihalekné az egyetlen, aki mankójára hagyatkozva még kídöcög úgyszólván
naponta a kertbe. Még néhanapján Sztázi néni is, művésznevén Csurgay Anasz
tázia, századeleji virágcsendéletek egykoron felkapott festője, de most már bí
zonytalanul kacsázó, túltömött vén lúd, hamisítatlan lúdtalpakkal, semmittevéstől

elhájasodott tomporral. Szép időben merengőn sütkérezik egykori modelljei, a
VIrágok között, azoknak röpke tündöklését saját levitézlett fénykorával hasonlít
gatva össze. Látogatási napokon Pöschl nyanyát is klgördítík a lányai, unokái
é!' dédunokái a családi közadakozásból vásárolt kerekes széken. Arra vár most is,
csuparánc nyakát a bejárat felé nyújtogatva ; mert semmiképpen sem kíván tu
domást venni a konok esőről. De a többi is azzal áltatja magát, hogy csupán a
megnehezedett lombokon megült csöppek koppannak egyre felgyorsuló ütemben
és szüntelen : kíp-kop í ••• tics-taest...

Csupa zavaros pocsolya künn a kert, akár odabenn a gondolat nélküli kusza
szem'ek.

- Nem t'orn, elgyönnek-é a fertelmes időbe'? - teszi fel végre a reményt
vesztett kérdést Bujtás néne, akit faluról hozott fel a kórházba, onnét meg ide, a
lizocilisba a menye. Oszintén szólva nem is annyira az övéi, sokkal inkább a rég
óta késlekedő hazai után epekedik, mert lappadt hasát egyre ·jobban feszegeti már
az ehetnékje. Mert mít is tehetne itt egyebet a tohonya meddősegre ítélt öregség,
mint hogy edénycsörgésre, jó falatokat rejtő papírok zizegésére várjon reggeltől

estélig?

Az ozsonnai csőrös bögreket is összeszedte már Márla nővér. Látogatás! napo
kon mindig korábban osztják a délutáni löttyöt, A villanyóra kísmutatója a hár
mason kattan, a nagy most éri be a tizenkettőt. Kint megcsikordul a kavics, s
nu nt míndig, most is a kis Rapcsákné behemót embere az első látogató. Mielőtt

belépne, rábámészkodik a vörös téglákkal mezte.enkedő lecsupaszított falra: utol
só alkalommal még alvadt vérszínű palást takarta, sok évtizedes dús repkényből.

No lám, a félszemű Ancsa addig duruzsolt a folyókán felmászó hernyokról meg
fülbemászókról Méhesnek, az otthon gondnokának, amíg végül mégiscsak paran
csot adott az eleven szép függöny kiirtására?

Mankós Mihalekné siratta meg a legkeservesebben. Ilyen volt náluk is egy
kor, a bihari szülői ház falán.
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- Jó annak, akinek egyéb siratni valója sincs ebbe' a bús életbe'! - szúrt
feléje Ancsa, de öreg Damján, az otthon kertésze, a mankóssal érzett, s bár soha
egyetlen szál szegfűt sem vesztegetett el ingyért, kárpótlásul egy fiatal f'ikusz
szal ajándékozta meg Mihaleknét. Most azután Ancsa - mert irigyel az mindent!
- a fikuszra fogja, hogy az vonzza be kivülről a darazsakat 'meg méheket.

- Magad vagy darázs! - olvas rá Becske Julís, aki tavaszi combnyaktörése
óta szintén az ágyban rekvók számát szaporítja. - Mit fullánkoskodsz örökké? Még
azt a kis örömit se hagynád meg a fikusszal, amikor pont miattad nyesték meg
a mi szép firhangunkat.

Akár a megbolygatott darázsraj, zsongott már az egész terem. A többség Mí
haleknénak és Julisnak adott igazat, míg az epésebbek már csak az ellenkezés
öröméért is - Ancsának helyeseitele Perszé ahol ennyi öregasszony él egy rakáson,
napirenden a marakodás, perpatvar. Am az élesztő mindenkor a "minden Iében
kanál" Ancsa, aki egész életében szeretett a mások portája előtt sepergetni.

- Mit törödtök vele? Há'szen tudhassátok, hogy majd fölveti szegényt a ren
geteg epéje! - szisszent nagyot váratlan aktivitásának hirtelen mozdulatától Toplák
neni, akinek kezét-lábát egyre görcsösebb kérdőjeibe húzza a köszvénye.

Mel'er Janka néni, aki mindenkit véd, Ancsa javára is talál némi enyhítést,
- Csoda-e? - súgja oda öreg kenyeres pajtásának. Janusek Bertának. - Még

soha egyetlen látogatója se akadt szegénynek.
Meglehet, hogy valóban az a nagy elhagyatottsága keseredett benne epévé,

Most is, ahogyan közeledett a látogatás ideje, nagy morcosan nekifordult a falnak.
Ne is lássa mínt zsongják körül Pöschl nyanyál a családtagjai, becézi a kis Rap
csáknét a behemót medvéje! Persze a kis Rapcsákné is túljárt már a negyvenen
(bár harmincnak sem látszik), de mindenképpen csecsszopónak szárnít itt, az

..aszott múmiák kaszínójában", ahogyan Janusek Berta, a vén pedagóga aposzt
rOLaJJa a kripta elaggott gyulekeze.ét,

Ancsa ragasztotta rá a Doktor Berta nevet. Felvág a doktorságával, fogta rá
Irigyen. Szegénynek sose volt valami tág a benső világa, természetes hát, hogy az
öregség még szűkebbre vonta amúgy is egy helyben topogó aprócska és - te
gyük hozzá - gyűlölködő világképét.

Pedig dehogy is jutott eszébe felvágni a doktörságával Janusek Bertánakt Hisz
az idő távlatában oly beláthatatlan messzeségbe úszott már tőle egykori király
gyűrűs avatása és lelkes disszertációja az igazi Horatiusról ! hová tűntek már 
a tavalyi hóval - a lázadó epedosok és szatírák! legfennebb a valóságga vált
horatiusi szavak kattogják körül még éjente, ha szernét elkerüli az álom: Hej
Postumus, jó Postumus, eltűnik a sok futó év, és az erény sem áU a sok közelgő ránc,
a vénség és halál diadalma eUen... Lényegében ő sem sokkal gazdagabb már a sze
gény, félszemű, együgyű balgánál. hisz az ő szellemi tárának egyre szűkülő tája is
elfér már lassan az egyformán fehérrácsos ágyak, a közös hanyatlás megaiázó
szorongásainak keskeny mezsgyéjén: vajon időben érkezik-e Vera nővér az ágy
tállal ? .. Beleit nem fújja-e fel túlságosan a déli passzírozatlan borsó? .. Abba
hagyja-e végre éj szakai cirkuszozását a bedeszkázott Fullerné, Ilon meg azt a
fújtató, idegborzoló hortyogását ? .. Lehetséges Lesz-e végre-valahára zavartalanul
áta.udni az éjszakát? ..

A legtöbb cirkuszt kétségtelenül Ful1erné rendezi. Amióta kétszázötven' fölé ug
rott a vérnyornása, habzik a szája, mint valami dühöngőnek. üvöltve követelőzik

víz után, s lehetetlen lenne ágyban tartani, ha nem szögezték volna elébe a széles
deszkalécet, nehogy leguruljon, mint valamelyik éjjel. Akkorát huppant, mint
egy krumphs zsák, csak az nem jajgat olyan keservesen.

"Mintha máris koporsóba tették vóna" ...... vélte Becske Julis, aki mérhetetlen
türelmére még cselédsorában tett szert. Különféle naccságáinak különféle rígolyáít
kellett eltűrnie, - ej, tudják is a mai fiatalok, hogy mí volt az akkor! Felke
rülni faluról a városra, a cupringer padkáján várakozni, hogy kiszemelje vala
melyik elkényeztetett dáma, akinek azután eltűrhette a szekatúráit, minden szeszé-
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lyét, Csak erre kell gondolnia, ha nagyon megkínozza a csigával nyújtott lába,
s ilyenkor még a fájdalomban is átmelegíti a büszkeség: lám, lám, vénségire ő is
elérte az irigyelt nyugdíjasok rangját! Úgy bizony! Nem íngyért tartják itt, a
8zocilisban, és még marad is némi költőpénze. nyalánkságokra meg egyebekre.

Pedig Jullst mindkét szomszédjával megverte a sorsa. Egyik oldalt a bedesz
kázott Fullerné üvöltözik víz után, másik oldalt pedig Hepke Ilon nyöszörög
szakadatlanul a telhetetlen bendőjétől űzve. Elkorcsosult béna ujjaival semmit
sem tud megfogni a szerencsétlen, hát örökkön őt nyaggatja. Az éjjeli szekrénye
fiókjában felhalmowtt nyaskálnívalókból hol csokoládé, hol alma után nyafog,
mert míndétig majszolgatnia kell valamit. Tegnap is betalt vagy egy kilónyi besz
terceit, persze, hogy azután explodált, mint valami vulkán, az éjszakás Katalin
nővér alig győzte a pelenkázást,

- Már megint összehabzsoltál mindent, te javíthatatlan haspók. - paskolt rá
megvastagodott combjára. nem lehetett tudni, tréfából-e vagy fenyítésből? Ezt
kémlelgotte Ilon is, lucskos gumilepedőjén oly ártatlanul píllogva, mint egy ma
született óriás csecsemő. A kis Rapcsákné után Ilon volt a kríptás ÖTYE leg
fiatalabb tagja. Még a harmincat sem töltötte be, mikor úgy fejbeverte a szö
vőgépéből kiugrott orsó, hogy attól koldul még most is, több, mint húsz esztendő

után. Mindenki azt hitte akkor, hamarosan megkondít ják felette a lélekharangot;
mégis megmaradt. Keze-lába azóta is béna, de az agyában megalvadt vércsomó
egy része felszívódott, még beszélni is megtanult újból, ha ugyan beszédnek lehet
nevezni váratlan felvisításaít, torz kacaj ait, gügye gagyogasát.

Most, hogy Mihalekné újfent a repkényt siratta, apró gombszemeivel mohón
figyelte egyre felbuggyanó könnyeit. Béna ujjai meg-megrándultak. és torkából
Ielgargalízálta azt a suta torzkacajt, ami - Julis tudta már - a sírást pótolja
nála. Katalin nővér olyanféleképpen magyarázta, hogy a fejének ugrott orsó
szétroncsolta a síráshoz szükséges idegeit. Azóta lesi szaporán pislogó bámész
Irígykedéssel a mások könnyeit.

- Sírni... Sírni jó... - rebben artikulátlan hanggal II félrecsúszott szájából.
Julis megérti. Szánalomból odadob neki egy fényesre törölt almát.
- Nesze, egyed - szól rá parancsolóan, a másik kezébe meg aranypapírba

csomagolt, Melódiának elkeresztelt csokoládészeletet nyom, hogy ne eméssze ma
gát a sírás utáni vágytól. Am Ilon nem veszi le tekintetét Mihaleknérál, most
nem tud amúgy igazából belefeledkezni a kicsorduló nedvű ízletes álma, sem a
részére egyedül megmaradt Melódia élvezetébe.

Jobb oldali szomszédja - Doktor Berta - tokája alá igazgatja nájlonpartedlijét.
- Vigyázz a frissen húzott ágyneműre. Ilon, - törölgeti meg jóindulatúan

csokoládétól bemaszatolt bunkós ujjait. Nagyon szánja szegényt, tán a legjobban
Tomi-jának barbárjai közül. Mi másnak is nevezhetné, mert nem száműzetés-e

számára is az idő homokóráján itt lepergő sok egyhangú nap? Olykor-olykor fel- ~

tisztuló agyában újból zakatolni kezdenek még a többnyire feledésbe tűnt ovidi
usi sarok:

Puszta, kopár e vidék, nincs rajta se zöld fa, se cserje,
Mind kit a sorsa kegyel, fusson amerre lehet.

Tán az egész nagymessze kiterjedt földön e tájat
lelték fel sanyarú, gyászteli kínpádomul...

És a minap is, - a nyolcvanegyedik születésnapján - felsajdult benne a másik
Tristia is:

Lám születésnapom újra haszontalanul beköszöntött;
mert mi előnnyel jár, hogy ma is élhetek én?

Mért szaporítod a számkivetett nyomor éveit eggyel,
szívtelen, - inkább vess véget a kínjainak. ..
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Am ugyanekkor mégis érzi újfent az egykori királygyúrűs avatás büszkeségének
meggyöngült kései rnelegét, Pedig akkor se köszöntötte fel senki. Mint ahogyan
egyetlen születésnapián sem jutott senki fiának eszébe istené1tessent mondani, nem
úgy, mint Pöschl nyanyát, akit ilyenkor valósággal elárasztanak ajándékaikkal a
lányai, unokái meg dédunokái. Hiába, a tanítványok nem igazi édes gyermekek,
foszlott szét benne végleg az egykori önámítás, mert lám, ma már egyiknek
sem jut eszébe, hogy legalább pedagógusnapon felkeresse őt egy szál virággal.
A család, a valódi család fogalma kimaradt az életéből. Bár - ha szigorúan veszi
- ezeknek, Pöschl nyanyának, Franyícskánénak, Mellernének a családja is le
tud-e valamit is venni az öregkori állapot végső fázisainak a terhéből? Ezeket
a -terheket - család ide, család oda - nekik is csak önmaguknak kell a meg
süppedt vállaikon hurcolniok. Mert hiába van például Mellernének - Jankának
- jó fia meg menye, azok ketten csak élik egymással megosztott életüket a
közös otthonban, az öregasszony pedig tágra mered] szklerózísos bagolyszemeivel
egymagában nézhet vissza hátrahagyott múlt jába, meg előre, a bizonytalan rémek
ráleselkedő jövőjébe. Mert ugyan miféle jövő várhat még rájuk, bármelyíkükre?

Pedig a Mel!er-fiú igazán figyelmes az anyjához, és jó hozzá a menye is; min
den látogatást napon eljön valamelyik, és sose üres kézzel. Hozzá is hálásak,
értékelik törődését az ágyszomszédjával; hogy meghámozza neki a narancsot, al
mát, f-elkeni kenyerére a vajat, telaprózza neki a sajtot, sonkát, ha rászomjazik,
Iimonádét kever neki, egyszóval gyámkodik fölötte, mcrt rengeteget jelent ám
az a három-négyesztendő, amennyivel fiatalabb ő Jánkánál. Életének utolsó ba
rátsága ez; ezt se gondolta volna, hogy valaha is barátságot kössön valakivel
még egyszer! Éppen elege volt a barátságból, az emberekből. Mindig csak ráfize
tett volna? Talán mégsem, de ami fáj. az míndig tovább sajog az ember emlé
kezetében, így azok is, akik - a hiszékenységét kihasználva - megcsalták. az
után elhajították, mint ahogyan ő a kifacsart citrom héját most, amikor el
készítette már a limonádét.

Ejnye, ezen az esős késő őszi napon furcsa módon kiélesednek agyában a dol
gok Érzi - sőt átgondolni is képes - az összefüggéseket, él szavak és jelenségek
értelmét és jetcntőségét. Újra felmér távolságokat és lehetőségeket, mintha még
míndig egykori tulajdonképpeni életét élné, töretlenül előrehaladva a mindenkori
cÉl, a munkás továbbfejlődés, használni tudás felé.. ,

Ujjaival - mint valami fésűvel - belétúr férfias üstökének fehér sörtét közé.
(Ha elgondolja: valamikor mennyi szóbeszédre adott alkalmat ez az "egyénieskedni
akará" férfi frizura !) Ami a használni tudást illeti, .abban itt sincs hiány; Janka
sokat gyötrödne nélküle, mert a hozzá hasonló szerényele képtelenek kérni. ó meg
szavak nékül is kitalálja kívánságait. Tiszta pillanataikban - amikor mi ridket
ten kifogják a jó perceket - pontosan egyazon hangnemben rezonál nak mi n
dcnre : egy húron pendülnek ők ketten. Két egymás mellé szőgezett vén gyerek,
eavfor-mán kihűlt vágyakkal, messze hagyott állomásokkal. Kezükben egyformán
ett a gyeplő egyik vége, a másik meg az ágy alsó 'rácsozatához kötve, hogy étke
zések előtt egymással versengve próbálják ülő helyzetbe húzkodní elzsibbad6
testüket. De egymást buzdítva tornászgatnak is napközben, hogyelkerüljék a köv
tük settenkedő rémet: a kríptában oly gyakori öregkori tüdőgyulladást.

- Csak frissen, pajtikám, fiatalosan! - biztatgatja a szomszédját, akinek
homlokán ilyenkor - a nagy igyekezettól - mozgolódni kezdenek az erek, s ha
sikerült Ielülnie, csak úgy sugárzik a dicsőségtől az arca. Majdnem olyan boldog,
mint amilyen mohó várakozással néz mindenkor a feléje közelgő gasztronómiai
élvezetek elébe. Pedig fiatalkorában - így mondta - alig tudta lenyelni az
ételt, csak vénségére jött rá az ízére. Janka imád enni. Még a mosogatólé le
vesek is ízlenek neki, pedig semmi íze-sava-borsa nincs itt semminek; egyfor
mán ragacs-kulirnász míndeník pecsenye mellé csapott köret, legyen az rizs,
burgonya vagy egyéb. És még hogy pecsenye... ? Hozzájuk hasonlóan aszott,
rágós vénség itt valamennyi hús. Janka szerint csak ő talál még a kákán is
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csomót, mert ő fenségesnek érez mindent. A legvénebb. rostos szeleteket. neve
nincs levest, kotyva'ék csuspájzt, még azt a felismerhetetlen - kávénak csúfolt
_. lotrvöt is irigylés re méltó áhí-attal kc rtyolgatja. Bezzeg az ő meavénült, lanyha
zsigereit már csak az ínyencfalatok képesek megbízsergetní : hazai süteményele
(ami.yencket ő sohasern kap), ementáli sajt, gépsonka és mindenekfele.t a narancs.

E tiszta pillanatában önkéntelenül mértegelnie kellett: vajon va'óban tiszta
önzetlenségből tesz-vesz ő annyit Janka körül, aki oly szíves készséggel osztja
meg vele gyerekeinek ajándék-e'emózsiáit? Mert a meghámozott és felapr ított
fíuomságoknak a fele míndig őt illeti, Janka egyetlen falatot sem nyelne le, ha
nem osztana kettőbe mindent. Miért tagadja? Érzésben és kalóriában egyaránt
jólesik - jó ízekkel a nyelvén és a szívében - a testvériessége, Jó ha az em
ber nem társtalan; így még a keserű termésű Tomi is kibírhatóbb, tunyán ván
szorgó napjaival és éjszakáíval l

Persze, akad aki nem nézi jószemmel ezt a nagy testvériséget. Elsősorban ter
mészetesen a mohó fullánkú Ancsa irigyli ki a szájából a fele narancsokat meg
egyebeket.

- Hülyének nézi az embereket, amikor megjátssza. hogy tiszta önzetlenség
ből cucliztatja meg MelIernét azzal a sok narancs- meg citromlével ? - villan
gonoszul a szeme. - Drága dada ez a Doktor Berta, sokba van a fiataloknak!
Én a helyükben az erszényemben sem hagynám kotorászni a vén szarkát, Alaposan
megszabja ám a dajkaságának az árát!

Fortyogó rága'rnaí szerencsére nem jutottak el Berta füléig, Meg aztán va
lóban nem ő szabta meg a szolgá'atainak árát, maguk a fiatalok (mindkettőnek

deres volt már a haja) kérték rá, hogy tegyen eleget a mama kívánságainak: ossza
kettőbe a hazai falatokat. Eleinte szabadkozott is illendőségből, de azután "hagyta
magát meggyőzni", hogy Jankának jobban ízlik a megosztott falat. Etetgette hát
gondoskodó bizalommal, becsületesen mérve kétfelé az ínycsiklandó finomságokat.
De igyekezett meghálálni azokat, s volt bőven alkalma erre, lévén Janka négy
evvel idósebb, vagyis sokkal, mert ebben a korban valóban rengeteg különbség
az a négyesztendő.

Bár, ha úgy vesszük, itt az a harminc év sem számít, amennyivel fiatalabb
nála a tehetetlen óriás pólyás, az Ilon, avagy lányos formáival a csinos kis Rap
csákné. Fejlett esztétikai érzékének jól esett megpihennie mosdatáskor Botticelli
ecsetjére méltó sudárságán az elhájasodott meg inasra aszalódott öreg testek
rengetegében; nem csoda tagbaszakadt mackó-emberének a rendíthetetlen hű

sége! Pedig nem is a törvényes férje - nem ő a Rapcsák - és röstelli, hogy őt,

Janusek Bertát is átmodernizálta a korszellem, mert elfogadta Vera nővér magya
rázatát, miszerínt boldogan feleségül vette volna, de akkor - állítólag - elve
szítette vo'na a meghalt törvényes férje után megállapított valamiféle rokkant
ságiját. Akárhogyan van is, ez az esetlen nagy mackó nagyon szerethette, mert még
most is elárasztja minden földi jóval. Babusgatja, becézi, és Marina hagyja ma
gát kényeztetni: duruzsol neki, nyűgösködik, olykor kacérkodik, olykor meg fe
nyegetőzik. Tehetetlen magakelletésében félelmesen szánandó, hisz a nyolcvan
esztendőseknél is bénább szegényke. Szépvonalú szája épp oly torz hangzatokra
rebben, akár az Iloné, szemének zöld tükrében tétova zavarodottságot leavar a
benső bomlás, mely képtelen már a helyére tenni, összeilleszteni a fogalmakat.
Kacérkodó törleszkedései, mosolyai és sértődéseí már csak titokzatos ösztönéle
tének reflexei; oly mélyre süllyedt vágyak mozgatják, amelyekre már nem is
emlékezik, mégis benne élnek még a sejtjeiben, az Idegeiben. a vérében.

"Haza!... Haza!. .." rikácsolja berzenkedő papagáj módjára, üde szájának
egyenletes gyöngyeit vicsorgatva, és nagyratágult félelmesen üres pupillákkal néz
mereven kifelé, a kerten túli messzeségbe. "Haza!... Haza!.. ." marja körmeit
kétségbeesett erővel az izmos férfrkarba, miközben zöld szemében vészes hullám
zással tombol a megveszekedetten habzó titokzatos tenger. S amikor a férfi csitítva
próbálja megsímogatní a kezét, prüszkölő vad rikácsolással húzza el előle. "Majd...
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majd..." - biztatja gyöngéden, bár maga sem bisz már ebben a maidban. de
az asszony ösztöneit sem csaphatja be; most már egész testében rángatózva,
gyűlölködő lndu.attal taszítja el simogató kezét. "Most!... Most!.,." - hörgli
eltorzult arccal, és vad índu'a.tal harap a símogatásra kész férfi kézbe. Testét
merevre feszítve, fejét hátraveti a vánkosan. Viaszosra sárgult arcából mintha
az élet utolsó szikrája is kihunyt volna; oly mozdulatlan, mint egy durcás szép
halott, aki már csak a szemfödőjére vár. Szólongathatja már a párja, még a szem
pillája scm rezzen, csak fekszik ólmos mozdulatlanságában,

Ilyenkor nincs rnít tenni, ki kell várni, amíg "elmúlik a bónáia". ül hát
mellette - magát kínozva - a melák nagy ember, akinek érzékeiben még élén
ken él közös életük, és kimondhatatlanul szenved félelmes közelségétől. szenved
otthoni magányától. Nézi a mozdulatlan arcon hirtelen megvonagló rubin kí
gyócskát, a pirosító nélkül is élénk-nedves száj érzékeny vonalát, megremegő

finom orrcímpáit ; itt fekszik ez a keskeny csípőjű, valamikor oly mozgékony
karcsú test az aszott vén múmiák, gyógyíthatatlan élőhalotlak között, éppoly
tehetetlen magára hagyottságában várva az öreg emberroncsok csőrös bögrejére
vagy az ágytálra. . . Az ő hajlékony testű, rugalmas kis Marinája, aki lázas
odaadásaiban mintha mindent sűrítve kívánt volna felhabzsolni a számára arasz
nyira megszabott létből.

Mély fájdalommal nyúlt a mozdulatlan kis kéz után, de az asszony oly esze
veszett sztlajsággal dühösödött valóságos fúriává, hogy habzott a szája. "Nem!. ..
Nem!..." vadult félelmesen féktelen gyűlöletbe, s a férfi csak állt előtte, magába
roskadt tehetetlenséggel.

Vera nővér megsokallotta a cirkuszt.
- Hallod-e, Marina? Elég legyen már akomédiából! - kiáltott rá zord szi

gorral, de az asszony rá sem hederítve tombolt tovább hisztériás felajzottságában.
Vera a valeriánás üveget hozta, s hiába fintorgott, krákogott, rúgott, szájába

erőszakolta, majd haragosan vert rá még mindíg szoborszerűen formás kis hátuljára.
- No, most azután nyughass már! - és elparancsolta ágyától a férfit. 

Várjon, amíg lecsillapszik, ilyenkor jobb, ha magára hagyjuk.
Kikísérte a hallba, s melléje telepedett a sza'.mafonatos székek egyikére. Hall

gattak. A férfi zsebkendőjével itatgatta homlokának verejtékét, majd cigarettára
gyújtott, de remegett a keze, amint felkapott fejjel figyelt fel Marina makacsul
ismétlődő, de lassan monotonná csöndesülő rögeszmés követelőzésére: Hazal, . .
Haza!. ..

Utólag mentegetőzve kínálta meg cigarettaval Verát, de keze még rnlndig
reszketett, amikor tüzet adott neki. A felvillanó lángnál hirtelen világosodott meg
benne felismerése a Vera leeresztett pillái mögött részvét leplében bújkáló. szá
rrntó asszonyiságának. Kiszámított, mű részvét ez; mélyre szíppantva a füstöt, az
5, leplezhetetlen ellenállását kémleli. Nincs mit kezdenie vele, fejezi ki ked
vetlen vállvonogatása. és a férfi igyekszik legalább gavallérfában kitenni magáért:
a szekottnak dupláját csúsztatja diszkréten fehér köpenyének zsebébe.

- Ugye továbbra is törődik vele, drága Vera?
- Tudhatná, hogy én csakis a betegeimért élek, - ereszti tüdejére a füstöt

Vera, és csupa bensőséges hivatásérzéssel toldja meg: - És vele különösen tö
rődni kell!

Persze, hogy tudja. Gondosan előkészített borítékaí pontosan ezt célozzák min
dig - a következő látogatásig. Marinának valóban szükséges a különleges bá
násmód, s ezt - meg kell hagyni - a soron kívüli juttatások ellenében meg is
adja neki a pillanatnyi előnyöket ravaszul felmérő, emberségével ügyesen sza
tócskodó Vera.

- Ma is, amikor soron kívül megfürdettern, láttam, hogy már megint fogyott.
Majd többet diktálok belé! - és biztató mosollyal hagyja ott a férfit, mert most
lép a hallba Pöschl nyanya fiatalabbik lánya. Kitárt karokkal szalad elébe.
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- Ma nincs kertben-kocsikázás, bánnennyire igényl! is a drága dédike l
Amúgy ls náthás kissé, ezért hagytam el tegnap a soron kívüli fürdetését. E hé
ten nem lesz fürdés!

A férfi -nem hallja, mit mond, de megfigyeli egészségesen vicsorgó erős fo
gait, szélesen széthúzódó, húsosan virító szájában. Egy párás növényházban va
lamikor látott rovarevő virág mohón vörös szírmaira emlékezteti: igen, igen, afféle
kancsókaszeTÚ teremtmény ez a Vera! A látogatási időben lesben állva szív fel
mindenfajta lehetőséget. S jót mulat a Pöschl lány ismerős rokonmozdulatán az
ismerős rokonborítékkal. miközben ellenséges idegenkedéssel méri fel Vera el
omlón terebélyes combját, amelytől még fájóbban kell emlékeznie Marina lá
nyosan rugalmas, finom formázottságára.

Bent már halkká csöndesedett az ellenállása, most már inkább csak önmagának
ismételgeti bús csökönyösséggel : Hazai, .. Haza!... és Vera a Pöschl cerele-t
befejezve biztatóan mosolyog:

- Már hatni kezd a valeríán. Pár perc múlva már bemehet hozzá, - és elé
gedetten simítja meg köpenyének immár két borítéktól is megzizzenő zsebét, De
rnárís fürgén siet a befelé Igyekvő csizmás Bujtások elébe, akik gondosan össze
kötözött dobozban meg kosárban hozzák végre a rég várt hazait.

- Bujtás mama örömében kiugrik a bőréből! Már a tegnapi soron kivüli für
detéskor is emlegette magukat! - és megint zörren köpenyének a zsebe, míg
Vera arca meg sem rezzen. - Legyenek nyugodtak, van gondom a drágámra,
ha nem jöhetnek, akkor sem szanved hiányt semmiben! - és fuvolázza tovább
ct megfelelő szöveget, mindegyíknek a maga matricáját, amivel magafelé fordít
hatja a rokonszenvüket és pénzes tárcajukat. Persze, ahol ezt üdvösnek ítéli,
némi politikai aláhúzással is fűszerezi hivatásának odaadásáról szóló ódáit : az
idősebb Pöschl-Iiúnak, aki párttitkár az üzemében, ügyes kis szemínárium; sze
melvénnyel, a csizmás Bujtásoknak. akik csak nehezen léptek be a téeszbe, az
egyéni gazdákodás egyéni büszkélkedéseit ecseteIve, Mihalekné lehervadt, régi
módi eleganciával öltözött éjjeliőr fiának (valamikor főbírói tisztséget viselt Bihar
ban) elismételgeti meséjét eltitkolni kényszerült arisztokrata édesmarnájáról. (aki a
valóságban háztartását vezette a báróéknak, így került közelebbi kapcsolntba a fiatal
bár.rval) - és így tovább. Pontosan kiszimatolva a hozzátartozók életmódját,
anyagi körülményeit és világnézetét ; szólamait mindenkor gondos előtanulmá

nyok alapján hangolta megfelelő hangnembe. És éles emberismerettel megfogal
mazott, lehetőleg négyszemközti intim vallomásait sűrűn rnazsolázta soron kivüli
fürdetésekkel és egyéb kötelességén felül teljesített gondoskodásaival.

A két Bujtás után Meller Janka néni menye került SOHa. A szerda volt a
napja. Esőtől fénylő hólyagkabátjában most is percre fordul be a kavicsos át
[árón, kezében az elmaradhatatlan szatyorral, melyben - Vera már kívülről

tudja - cítromot, narancsot, sonkát, sajtot meg házi sós süteményt hoz. mert
Janka néni nem állja az édeset. HIába magyarázza Berta aki édes süte
me.iyre áhítozik, - hogy a lustuló öreg szívnek .jobbat tesz az édes.

- De ha egyszer a sósat meg a savanyút szerétern l - és félrecsúszott száját
mohón tátja az üdítően savanykás narancs-girizdek elébe.

(Folytat juk)
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Nappalainkat követi az este, munkánkat a pihenés. Erőfeszítés és el
nyugvás úgy összetartozik az életünkben, akárcsak megfeszülő-elernyedőszí
vünk dobogása, föl-alá járó mellkasunk ritmusa. Az egyre feszesebbre rán
duló erőfeszítés: halálthozó görcs. Ellazító pihenés nélkül nem jöhet létre
az élet egészséges ritmusa.

A pihenés fölitatja a fölgyülemlett fáradtságot, s összegyűjtí-újraéleszti

energiánkat a következő erőfeszítésre, míg csak végleg el nem csöndesülnek
a halálban.

Az igazi pihenés azonban sokkal több testi erőgyűjtésnél. Nemcsak az
izmokból oldja ki a fölgyülemlett fáradtságot, hanem újrarendezi az egyen
súlyt is az ember és munkája között.

Nagyszerű toljesitrnényekre képes az ember: hatalmas célokat tűz maga
elé, s mindcn erejét összeszedve küzd azért, hogy elérje őket. Az elért
eredményeken méri le önmagát, s a siker élményében keresi boldogságát.
De önmaga zsákutcájába jut, ha görcsösen hozzátapad a saját teljesítmé
nyéhez, s ebben találja élete értelmét. A siker így gőgbe, a kudarc kétség
beesésbe sodorhatja. Aki hajszolni kezdi az eredményeket, az maga válik
asikervágy üzte vaddá.

A pihenésben leoldódik az emberről mindaz, ami rárakódhatott
erőfeszítése során: testének fáradtsága éppúgy, rnint önérzetének görcsei.
Ahogya Balaton vize letisztul egy-egy vihar háborgása nyomán, úgy tűnik

elő a nyugalomban a dolgok valóságos rendje: nem az ember van az ered
ményekért, hanem az eredmények az emberért. Annyit érnek csupán,
amennyire az ember javát szelgálják. Sem a sikerek, sem a kudarcok nem
végállomások az életünkben: az út mindenképpen továbbvezet, új küzdel
rnek és új remények felé.

A nyugalom csőndje segíti az embert két legfontosabb tevékenységében,
a megismerésben és a szeretetben.

Ha valamit meg akarunk ismerni, Iölkeressük, körüljárjuk, beléhatolunk
vagy megragadjuk. De ha erőszakosan próbáljuk birtokba venni, akkor ép
pen beavatkozásunk következtében elveszti eredetiségét, önnön valóságát.,

El kell csöndesednünk ahhoz, hogy a valóság közel engedjen magához.
Az igazságot nem lehet olyan egyszerűen megragadni. mint egy tárgvat.
Hiába rugaszkodunk neki, hogy birtokba vegyük, mégsem lesz a miénk,
ha mi nem engedjük át magunkat neki: öleljen körül, hatoljon belénk, ra
gadjon meg minket. Erőfeszítésünk az igazság megragadására csak a ráha
gyatkozásban vezethet célba.

Az elengedés nemcsak kényszerpihenő, rabszolgája az erőfeszítésnek, ha
nem fele, nemritkán jobbik fele az ember tevékenységének. Fele a földi
világnak is: a nappalok mellett az éjszakák, az erősek mellett a gyöngék,
a nagyok mellett a kicsinyek, a világ felszíne alatt a mélyrétegek teljes
jogú polgárai a míndenségnek,

Még lüktetőbb ez a ritmus a szerétet folyamatában. Aki szeret, az bár
mekkora feladatnak is nekirugaszkodik a másikért - mégis egyre kevésbé
tartja fontosnak teljesítményét, hisz növekvő szeretetében egyre jobban be
lefelejtkezik a másikba. Legnagyobb hódítása az, hogy maga meghódol,
legdrágább kincse az, hogy odaadhatja önmagát. Boldogan belemerül a má
síkba, hisz benne jobban otthon tudja magát, mint önmagában. A szeretet
növekedésének arányában egyszerre fokozódik a másikért mindenre kész
erőfeszítés, és a mindent odaadá ráhagyatkozás - elengedettségünknek új,
minden eddiginél teljesebb formája. Az egyesülésig erősödő szeretetben a
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kettő egyetlen mozdulattá lesz: a szeretet életfunkciója az odaadás, amely
az ember legnagyobb erőfeszítése és egyben eloldódása is.

Jézus életében 'egybedobban erőfeszítés és ráhagyatkozás. Az emberek
re irányul mindkettő - de éppoly határozottan ki is mutat a világból: "Ne
az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám". Szeretete az Atya íránt túl
csap minden emberi mértéken : a kereszten egybegyűjti egész életét, s végső

erőfeszítésével, mindenestül ráhagyatkozik az Atyára.
Halálával eloldódik a földi élet ritmusától. De nem a sír nyugalmába, a

semmi csöndjébe zuhan bele. Annak örök nyugalma veszi körül, Akire
~Qész életét összeszedve ráhagyatkozott. A Bárányt megölték - de Ö az
Örökkön f:lő, immár nem a földi életnek végül is halálos ritmusában, hanem
a föltámadás nyugalmában.

Akik vele élnek és halnak, azokat életük estéjén nem a végső kime
rültség altatja el, hanem a szeretet. Örök álomra, amely a legszebb valóság.

NICARAGUA ELNÖKE ÉS MANAGUA ÉRSEKE
Managua katedrálisának toronyórája 1972. december 23-án éjfél után 25

perckor megállt. Meredten szemlélte azt a szörnyű pusztítást, melyet a föld
rengés okozott a közvetlen közelében. Házak ezrei omoltak le romokká. Az ered
mény 10 (lOD halott, 20 OOO sebesült és 350 OOO ember tető nélkül. Nem derülhe
tett örömre, amikor meglátta a város érsekének kezében az ásót, mellyel holttes
teket, sebzett embereket ásott ki a romhalmazok alól; amikor hallotta irányító
és szervező intézkedéseit, hogy mentsék, aki és ami menthető. Feltűntek a fosz
togatók is, akik nemcsak épségben maradt üzletekbe törtek be, de az érseki
székházat is kiürítették, míg az érsek a romok áldozatait mentette. Amikor pedig
már nem volt miből adnia, előhúzta portól feketévé vált fehér reverendájának
zsebéből a míndíg magánál hordott kis könyvét, kivette belőle utolsó 2500 cordo
báját és odaadta, hogy élelmet vásároljanak a rászorulóknak.

A La Pen sa ezekkel a szavakkal fejezi be ezt a szomorú képet leíró cikkét:
"Büszkék vagyunk Obando érsekünkre. Hősies és önzetlen helytállásával a leg
nehezebb időben beírta nevét Nicaragua történelmébe". Am ez a "hősies helyt
állá," csak egy momentum, egy pillanatfelvétel· abból a hatalmas küzdelemből,

melyet az elnyomott nép érdekében végez 1968 óta a politikai, gazdasági dik
tatúra ellen, melynek egyik utolsó erőfeszítése volt, hogy szeptember 19-én fel
kérte Carter elnököt Somoza kormányelnök eltávolítására.

- Rövid leirás Nicaraguáról. Köztársaság Közép-Amerikában. A Kordillerák
2000 méterig magasodo hegyláncai osztják két részre. Balra terül el a Csendes
-óceán felé hajló partvidék, jobbra pedig az Atlanti-óceán határolja. Éghajlata
trópusi, a fennsíkon szubtrópusí. Növényzete ennek megfelelően változó. Oserd ők
borítják területének 52 százalékát. Értékes fafajok a mahagóni cédrus, cserjék.
amelyekből a perubalzsamot, az ipekakuanát (orvosság gyermekek számára) nye
rik. Főbb terményei a gyapot, kávé, bab, rizs, cukor, búza, de újabban dohány,
banán. Nemzeti jövedelmének kétharmadát a mezőgazdaság adja. A lakosság
nak 80 százaléka itt dolgozik. A többi 20 százalék a bányászatban keresi szűkös

kenyerét. Asványkincsei az arany, az ezüst, a wolfram és a vas. Am az ezekből

származó jövedelemnek a fele a külföldi tőkések zsebébe vándorol. Ipara kisüze
meket foglalkoztat, és elmaradott. Az ország területe 130 OOO km", bakóinak szá
ma 2 OOO OOO, s így a népsűrűség 15 fő egy négyzetkilométerre. Az analfabéták
száma kb. a lakosság fele.
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Nicaragua partvidékét Kolumbus Kristóf fedezte fel 1502-ben. Hamarosan
megjelentek a spanyol hódítók; 1519 és 1521 között leigázták az ott élő indián
törzseket, akkori vezérük Wicarao törzsfőnök volt. Csak 300 évvel későbben,
18Z1-ben szabadult fel, és előbb Mexikóhoz tartozott, majd a közép-amerikai
Ezyesült A1 lam ok tagja lett és maradt 1838-ig, amikor függetlenné vált. Az
Egyesült Államok többször próbálta magához ragadni az uralmat e terület felett,
é, fegyverES inlervenciójával megdöntötte Zelaya elnök rendszerét 1909-ben,
gazdaságilag ellenőrzése alá vonta, 1919-1::en teljesen megszállta. Sandino tábor
nok vezetésével nemzeti felszabadító mozgalom kezdődött 1927-ben, ami sikerrel
járt; az Egyesült Államok 1933-ban kivonta csapatait az ország területéről. Am
Sandino mindössze egy évig lehetett teljes jogú vezetője felszabadult népének,
mert 1934-ben meggyilkolták. Az új elnök Anastásio Somoza lett, az Egyesült
Allamok embere. Ekkor kezdődött el a Somoza család diktatúra-jellegű uralma,
me ly a mai időkben is áll, a közakarat ellenére. Az ország művelés alatt álló
területének 60 százalékán tíz ember osztozik, amiből Somoza részesedik a leg
nagyobb arányban.

És kicsoda Nicaragua érs-ke, Míguel Obando y Bravo?
Mindössze 52 esztendős, tíz éve püspök, nyolc éve, hogy Managua főpapja

lett, az ország érseke. La Libertad Chantales tartomány egy kicsi falujából szár
mazik. Már gyermekként magába szívta a szabadság szeretetét, látva a jogfosz
tott, a szegénységből kitörni nem képes népének küzdelmét. 24 éves korában
belép a szalézi rendbe. Itt találkozik Don Bosco szellemével, és ötvözi szabad
ságszeretetéhez azt a programot, melvet a nagy rendalapító olyan elszántsággal
tűzött maga elé és hagyott örökbe fiainak: élni a szegényekért, főképpen a sze
.~ény gyermekekért. Filozófiai és teológiai tanulmányait Guatemalában végzi a
••zalézíak Rómában lévő pápai egyetemének kihelyezett intézetében. Pappá
1958-ban szentelík. A rend iskoláiban 1962 óta igazgatóként működik. VI. Pál
pápa 1968-ban püspökké nevezi ki, majd két évvel később Managua érsekévé.
Somoza gratu'ált kinevezéséhez. és ajándékba egy luxusautót küld neki. Am ez
:3.7. ajándék nemcsak első, de utolsó is volt.

- Az olaj nem keveredík a vízzel. Moises Sandoval újságíró, mísszionárius
Maryknollból, 1974-ben felkereste Obando érseket. Látogatásáról így számol be:
"Kocsinyomoktól felszántott utcában van a »palotája». Olyan ház ez, melyet a
polgárság legszerényebb jövedelemmel rendelkező rétege épít magának. A szom
szédban kakasok kukorékolnak. Előző'eg telefonon akartam bejelentkezni. Am
illetékes helyen gondoskodtak róla, hogy a vonal rossz legyen és ,nem akadt' sze
rclő, aki megjavítsa",

,.Egy alkalommal a Katedrális téren beszélt az érsek - folytatja az újságíró.
- Beszédének alaptémája az igazságosság volt. Alighogy fellépett a szószékre,
al: áram 'kikapcsolódott'. A hangerősítők felmondták a szolgálatot, így szavait
csak a közvetlenül előtte állók hal Ihatták. Mért ez az ellenséges megmerevedés,
kérdezte Saridoval. Mert az olaj nem keveredik a vízzel, válaszolta valaki".

Azóta a dolgok rosszabbá váltak. Az egyház egyre növekvő nehézséggel áll
szemben, hogy szavát hallathassa. A vezető vallásos civil katolikusokat, akik
VIdéken szétszóródva felelősségük tudatában dolgoznak és beszélnek, nyilván
tartja a nemzeti gárda, sokat közülük megfenyegetnek. másokat elhurcolnak,
börtönbe vetnek, megkínoznak. H~ valaki szót emel a szociális igazságosság
mellett, arra rögtön rásütik, hogy kommunista. A Nicaraguai Antikommunista
Szervezet, metynek elnöke maga Somoza, megfenyegette az érseket és a vele érző

papokat. Repülőgépekről a roplapok milliói hullanak le, melyeken előre jelzik a
fehér kéz borzasztó erejét, mely a papok százaira fog lesújtani.

- A nicaraguai állam és az egyház közti feszültség kialakulásának elindító
állomása a harmadik világ 18 püspökének üzenete 1967. augusztus 15-én volt,
mely sürgette az egyházat a nemzetközi financtőke láncaiból való kíszakadásra,
az onállos.ágra, hogy az evangélium szellemét szabadon hirdethesse. A második
állomás a Medelinben (Columbia) összeült latin-amerikai összpüspöki kar kon
ferenciája 1968 augusztus-s-szepternber hónapokban. Az itt véglegesített záródo
kumentum alapgondolata: az egyház a világ sója ma is. Alapvető feladata, hogy
Krísztus tanítását érvényesítse mindenhol, üdvözítse a ma és minden idők em
berét. A népek joggal várják igaz ügyeikben az egyház védelmét. - Am a do
kumentum kitér konkrét feladatokra is: a társadalmi problémák közt az ifjú-
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ságnak a tanuláshoz, a nőknek a férfiakkal való egyenjogúsításához. az ipari
és agrárproletároknak a megélhetéshez, a kistermelőknek a piaci biztonsághoz
való reményre és [ogra, az értelmiségnek pedig alkotói lehetőséget hangsúlyozza.
Fontos követelménye továbbá, hogy az új társadalom építésében az egész népes
ség részt vegyen, kiváltképpen a népi osztályok' jól funkcionáló struktúrákon
keresztül érzékeny és aktív részvételt kapjanak. Elismeri a dokumentum, hogy
a' latin-amerikai állapotok előcsalták az "erőszak kísértését". Szól a nagy nyil
vánossághoz is: a múlt tesz bennünket Iatín-amerilcaiakká ; a jelen döntés elé
állít bennünket, a jövő pedig útkeresés és a cselekvés feladataként jelentkc::ilc
számunkra. Mint koresztényeknek meggyőződésünk, hogy Latin-Amerikának ez a
történelmi szakasza elválaszthatatlan az üdvösség történetötöl. és éppen ezért
magunkénak érezzük szorongásait és reményeit. Küldotésünk, hogy előmovdítsi.t:

e hatalmas földrész társadalmanak teljes felemelkedését. Összeegyeztethetetlennek
tartjuk gyengén fejlett helyzetünkkel mind az erőforrásoknak él ft'gyverkezési
versenybe való fektetését, a túlzott bürokrá-íát. a fényűzést, a hiva l'rodó költe
kezést. mind pedig a társadalom rossz irányítását.

Nicaragua érseke vállalta ezt a programot. A dokumentum megjelenése után
fennen hangoztatta: medelinista vagyok, Azt akarom, hogy az egyház l'Ji~8ra

guá oan úgy rnunká.ja az evangéliumot, ahogyan a II. vatikáni zsinat és a mede
lini konferencia megjelölte.

Erre a nyilatkozatra hamarosan jött a vád, hogy az érsek politizál. Ö pedig
így válaszolt: "Amikor gyakorlattá akarom váltani az egyház álláspontját, azt
moridják nekem, hogy politizálok; amikor a munkásság részére igazságos bérért
kiáltok, amikor azt mondom, hogy nem szabad eltiporni és megolni az ernber
szernélyi méltóságát, már belekontárkodorn a politikába. De nem szabad elfelej
teni, hogy az ilyen politizálás, amikor az egyes ember javát és a közjót követe
lik, a pap számára kötelező. Ez feladata még akkor is, ha abból súlyos prob
lémák származnak."

És származtak, elsősorban az érsek számára. 1972-ig több püspökkari kor
levél jelent meg, melyek az evangélium szellemének érvényesítéséért fordultak a
kormányzathoz a közjó érdekében, és a "nem hallgathatunk" jelszóval többször
figyelmeztették a kormányt feladatára, éppen a medelini határozatok alkalmazá
sára. Mire megindult egy gyalázó karnpány az egyház ellen, bevezették a cen
zúrát a papság beszédeire, mínden sajtótermékére és tevékenységére.

1977. december elsején tiszteletteljes, de kemény tartalmú körlevelet jelen
tetett meg a püspökkarral egyetértésben Obando érsek. Részletesen felsorolja
benne az igazságosság megsértését, bebizonyítja, hogy terrorállapot van az ország
ban, és jogtalan az egyházi intézmények használatba vétele, valamint több sze
mélyelhurcolása és elítélése. Ugyanezen hónap végén újabb körlevél a kormány
zatot a polgárjogok teljes semmibe vétel ével vádolja. Tömegével tűnn-ek el éjje
lenként az emberek, az állami funkcionáriusok a legelképesztőbb visszaéléseket
követik el. Felsorolja a nyilvános botrányokat, ahazárdjátékok üzelmét, q pros
titúciót, a kábítószerek nagymérvű elterjedését; és mindezelmek elősegítői azok,
akiknek míndezt meg kellene akadályozníuk. Beszél az áremelésről, a választói
joggal való manipulácíóról, a sajto- és szólásszabadság lábbal való tiprásáról ...
Ezek után ne csodálkozzék senki, ha a fiatalság arra az elhatározásra jutott,
hogy nincs más kiút, csak a fegyveres felkelés.

Bár az 1977. december elején kiadott körlevél megjelenése előtt tett már a
kormányzat látszólagos engedményeket nemzetközi nyomásra, nem tudta meg
állítani a gerillák egyre megújhodó és növekvő támadásait. Októberben az érsek
közvetítő szerepre vállalkozott a diktatúra vezetői és a felkelők között. Mun
kája azonban eredmény nélkül maradt. Kirobbantak a diáktüntetések. melyek
hez csatlakozott a nép, a klérus és a szerzetesség is. Miként a polgárok közül,
az CS soraiból is sok szernélyt letartóztattak. A püspökkar 1978 elején újabb
körlevélben tiltakozott a brutalítások ellen, és leszögezte: az egyház a nép mellett
áll, a szegények, a jogfosztottak oldalán.

A helyzet egyre bonyolultabbá vált, míg végül is kitört a perzselő nyár vé
-gén egy sok értéket elégető, embertömegek életét pusztító szörnyű polgárháború,
rnelyért a szembenállók óriási árat fizettek, de legnagyobbat a legszegényebbek.

A Freiburgban megjelenc5 és baloldalisággal semmiképp sem vádolható
Chm~ tn der Gegenwart írta 1978. október l-i számában: "A közép-amerikai
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Nicaragua diktátorának, Somoza tábornoknak nemzeti gárdája vérbe fojtotta az
úgynevezett sandinisták fölkelését. Az ország katolikus egyháza, amelyhez a
másfél milltónyí lakosság 98 százaléka tartozik (noha csak nagyon kevés a gya
korló hivő közöttük), egyértelműen a fölkelők oldalán állt és álL A nicaraguai
papság - számol be róla a Frankturter Allgemeine Zeitung tudósítója - élesen
bírálta a Somoza diktátort nyíltan támogató' Carter USA elnök hallgatását, azt
»rnegvetésre méltónak» nevezte és Carter emberi jog politikáját mint 'puszta
farizeizmust' ítélte el. Az Egyesült Allamok éppúgy, mint a Német Szövetségí
Köztársaság a legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere Nícaraguának.
A nicaraguai egyház feje Míguel Obando Bravó managuaí érsek, a Somoza csa
patok elől külföldre menekült és Costaricában kért menedékjogot, A német kato
Iikus nagygyűlésen olvasták fel a már' hosszabb idő óta száműzetésben élő

Erneste Cardenainak, a neves pap-költőnek táviratát, amelyben anyagi és szel
lemi támogatást kért a felkelők számára. Freiburgban hatezer aláírást gyűjtöttek

össze Somoza ellen. Az ősi múltú Leon városának (püspökséget 1534-ben ala
pították) püspöke, Manuel Salazar Espínoaa szintén a legélesebb szavakban kelt
ki a diktátor és szoldateszkája elle~ »A kormány azt fogja mondaaí, hogy mi,
püspökök kommunisták vagyunk. Azt a borzalmat azonban, amit a kormány
katonái véghezvittek, nyíltan meg kell bélyegezni. A világ nem mehet el szó
nélkül Nicaragua vértanúsága mellett,» A német egyház azonban csak habozva
nyílik meg az ilyen kérések iránt, míközben például a libanoni egyház segély
kiáltásai messzemenő meghallgatásra találnak."

(K. F.)

NA'PLÓ

Tíz ÉVE HUNYT EL MIHELICS VID

Nehéz volna Mihelics Vid arcképéhez bármit hozzátenni Doromby Károly, Saád
Béla és kivált Szígetí Endre kitűnő tanulmányai után. Nagyszerűen megrajzolták
ők a "professzor úr" életútját, kijelölték a magyar katolicizmus történetében
betöltött helyét és szerepét. A harmincas években egyike volt azoknak, akik
megérezték, hogy a hazai katolikus egyház csak úgy teljesítheti küldetését, ha
minél hamarább elszakítja azokat a szálakat, melyek a világi hatalomhoz kötöt
ték. Meglehet, nem a legszerencsésebb irányban kereste s vélte megtalálni a ki
bontakozás model.ljét, mégsem lehet vitatni, hogy a felismerés maga helyes volt,
s találkozott a kor legjellemzőbb s legfontosabb erővonalaival, törekvéseível.

Mihelics Vid politikai szerepléseíben, véleményeiben és megnyilatkozásaiban
olykor volt némi naivitás, hisz nem volt igazi politikus Ő, eszméit többnyire
olvasmányai orientálták, de épp hatalmas olvasottsága révén lehetett - már mint
a Vigilia szerkesztőségének tagja - az egész magyar katolikus közvélemény egyik
irányítója "Eszmék és tények" című rovatában, melyben valóban ablakot nyitott
a világra. Rendkívüli érzékenységgel és bölcsességgel ismertette hónapról hónapra
a világegyház legérdekesebb - olykor vitatott - eseményeit, de szívesen kalan
dozott a kultúra, a gazdaság és a szociológía területén is. Sok nyelvet beszélt,
így valóban tájékozott volt szinte minden fontos kérdésben. Nem volt színes
tollú író, sosem engedett az esszé csillogásának - szerkesztő korában pedig
szinte üldözte is azt -, ám míndig hiteles, egzakt és pontos tudott lenni. író
asztalán halomban álltak feles borítékjal, melyekben a fontos vagy annak érzett
lapkivágásokat őrizte, s így nem volt olyan feladat, melyet meg ne tudott volna
oldani.

Nem volt színes tollú író - mondom - ám annál színesebb, érdekesebb
egyéniség volt ő maga. S aki tanulmányt vagy akár emlékezést akar írni róla
szükségszerűen szembetalálja magát a róla szóló anekdótákkal, legendákkal, hi~
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teles és kevésbé hiteles történetekkel, melyek mélyén majdnem mindig azok ki
mondott vagy kimondatlan, szemérmesen palástolt büszkesége rejlik, akiket ba
rátságára érdemesített. Mert nem volt barátkozó természet, szívesebben húzódott
vissza hatalmas íróasztalának bástyái közé, ahonnét lelátott anagyvilágra.

Amíkor megismertem, még két másik asztal is volt a szobában : Ijjas Antalé
és Radó Políkárpé. Itt írta Ijjas roppant látomásokban és fantasztikus színek
ben bővelkedő novellált, cikkeit, a. kisasztal mellett pedig Radó professzor ja
vítgatta épp esedékes hírfejét. Titokban - azt hiszem - mindegyik mcsolygott
a másikon, de mert mindegyikük mestere volt a maga szakterületének, ez a szoba
mégis olyan volt, mint egy féltett rezervátum, s hírét még csak fokozta, hogy
csak a kiválasztottak kicsiny csapata léphette át ajtaját.

A Vigilia szerkesztőségí értekezleteit, amíg Sík Sándor élt, a piaristák rend
házában, az ő rendfőnöki szebájában tartották. A főszerkesztő mellett ott üldögélt
Mihelics Vid, Rónay György és Doromby Károly, A "professzor úr" - mert
Mihelics Videt ez a név illette - ritkán szólt, de mindig okosat. Mondatait
majdnem mindig ezzel a rá oly jellemző szócskával kezdte: "kérem", S ez a "kérem"
maradt a szavajárása akkor is, amikor Sík Sándor halála uán ő lett a lap felelős

szerkesztője. A bevezető szó nem változott, szernü vege azon ban igen: emlékezetem
szerint ekkor már vastag szarukeretes okulárét viselt, s akire az alól rátekintett,
miközben ugyancsak szokása szerint lebiggyesztette alsó ajkát, biztos lehetett ben
ne, hogy cikke nem jó, vagy legalábbis átdolgozandó. Kérlelhetetlen szerkesztő

volt. És bámulatra méltóan alapos. Minden szám minden egyes cikkét - a
kivétel Rónay György "Az olvasó naplója" című rovata volt - végigolvasta,
némelyiket többször is. Ceruzát vagy tollat tartott kezében, s zord kérdő- és
felkiáltójeleket rajzolt a margóra. A verseket nem nagy lelkesedéssel lapozgatta:
sosem titkolta, hogy nem kenyere a költészet, holott fiatalabb korában értékes
tanulmányokat írt az irodalom köréből is, s mint a Katolikus SzérnIe szerkesztője,

fontos részt vállalt a fiatal katolikus irodalom elismertetésének korántsem kötinyű

munkájából. Ekkor már Doromby Károly ült mellette, akihez olykor odafordult,
s "édes fiacskám" kezdetű körmondatokban tájékoztatta terveiről.

Felelős szerkesztő volt - a szó minden értelmében. Sokat tett az egyház és
az állam megértésének, közeledésének előmozdításáért, s bölcs cikkeiben, jegyzetei
ben míndíg érezni lehetett, hogy együtt él korával, érzékenyen reagál annak minden
fontos és megoldásra váró kérdésére. Munkatársaitól ugyanannyit követelt, mint
saját magától, s mert igen magasra rakta a rnércét, az embernek néha volt olyan
érzése, hogy nem tud megfelelni a várakozásnak. Ilyenkor azonban, mintha meg
érezte volna a rejtett ellenállást, hirtelen hangot változtatott, széket húzott a
magáé mellé, s angyali türelemmel, sorról sorra haladt végig a kifogásolt kéz
iraton. Előbb-utóbb mindenki beleesett a csapdába: s javított, fogadkozott, mint
II rajtakapott kisdiák. Ma is féltett ereklyeként őrzörn néhány régi sárgult pa
pf rlapon szerkesztői megjegyzéseit, korrekcióit. Nem voltak könnyű órák, amiket
kaptunk tőle, de rengeteget tanulhattunk minden mondatából. Kevesen ébresztettek
rá hozzá hasonló alapossággal a leirt szó felelősségére, arra, hogy katolikus lapban,
katolikus szellemiségben írni - hivatás.

ÉLetében az "Eszmék és tények" a lap hónapról hónapra visszatérő szenzáció
ja volt, az olvasók egyik kedvelt rovata. Két-három napig írt egyet-egyet. Ilyen
kor megközelíthetetlen volt, csak akkor oldódott valamelyest, amikor megérke
zett otthonról - mindennap, télen-nyáron. hőségben és fagyban gyalog járt be
a szerkesztőségbe, rendszerint pontosan negyed tízre - az elkészített piszkozattal,
melyben számtalan, az avatatlan számára kivehetetlen, megfejthetetlen javítás,
betoldás rejtőzött. De ő megállás nélkül, minden szó, minden kifejezés árnyalatára
ügyelve, fennhangon diktálta, majd legvégül ezt modta: "kész", s elmosolyodott,
mint egy gyermek. Mert következetesen szígorú, sokat követelő szerkesztő volt
ugyan, de a gyermek lelkét őrizte magában. Ezért is szerette annyira, ha tréfál
köznak vele. Élvezte a viccelődést, s szenvedélyesen szeretett játszani. A munkaídő

végén gondosan kezet mosott, s gyors léptekkel sietett a sakktáblahoz. melyen el
lenfele már felállította a bábukat. Ha a sakkozásnak szentelte volna életét, nagy
mester lehetett volna abban is. Míg a játszma várható alakulását latolgatta,
halkan dudorászott, s ha baljós fellegek gyűltek - mert olykor azért ilyesmire
is akadt példa -, "ó, popoj!" sóhajjal nyugodott bele kikerülhetetlen végzetébe,
Még ennél is izgatottabb volt, ha a szokásos ultipartik valamelyike zajlott. Öva-
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tosan, de kitűnően játszott. 'Kis patkó alakú búkszájába vigan rakosgatta alkonyatkor
a nyereséget, s komor ábrázattal számolta elő a veszteséget. Ilyenkor ismét bíggyess
tett, s .Jcöszönöm uraim" felkiáltással távozott.

Azokban az években a hosszú ebédlőasztalnál két turnusban ebédeltek a szer
kesztőség és a kiadóhivatal munkatársai. Tizennyolc éves koromban kerültem a
kiadóhivatalba, s úgy hozta szerencsém, hogy a "második asztalv-nál ülhettem.
Rendszer ínt a professzor úrral szemben, Mellette Szígetí Endre ült. Ök kettea
voltak ennek az asztaltársaságnak legsziporkázóbb, legérdekesebb alakjai. Mín
denről tudtak, ami a világbari történt, s aki kinyitotta a fülét, az asztalnál néha
többet tanulhatott, mint egy egyetemi órán.

Akkoriban szerda délutánonként volt az "expedició": az Új Ember válogatása
és csomagolása a postai vonalak szerint. A professzor úr a "nyalók" brigádjá
ban dolgozott eleinte, azaz a címszalagokat ragasztotta az egyéni előfizetőknek

küldött lappéldányok jobb felső sarkába, Az összetolt asztaloknál üldögéltek a
kíszárnolók és kötözők, s úgy emlékszem vissza, remek hangulatban ment itt
a munka, A professzor úr néha-néha vágyakozva figyelt arrafelé, egészen addig,
míg egy szép napon bejelentette, hogy ő is kötözni fog inkább. Eleinte bizony
nehezen engedelmeskedett neki a fránya kötél, olykor a kezét kötötte be ax
újság helyett, de fogcsikorgatva újra meg újra nekirugaszkodott, mert rettentően

élvezte a társaságot, a harsány nevetést és a vicceket. Ezek az estébe nyúló
dé' utánok akkortban feleithetetIenek ,voltak, részben azért, mart a professzor úr
a maga természetes demokratizmusával és kedvességével középpontjává vált az
ugratásoknak.

Szinte hihetetlen, hogy már tíz éve halott. Mostanában is várjuk, hogy ne
gyed tíz tájban nyílik az ajtó. s bevonul a szebájába. A Vigilia munkatársai
ma is úgy dolgoznak, hogy magukon érzik tekintetét. Jaj,' csak sikerüljön pon
tusan, jól fogalmazni! S egy szerenesés mondat után: ez talán a professzor úrnaki
is tetszett volna!

Halála előtt néhány hónappal dedikált képet ajándékozott nekem. Valahány
szor itt ülök íróasztalomnál, mindig magamon érzem a tekintetét: "Csak ponto
san és az igazat, fiam",

SIKL GÉZA

..ALKALMI" ORATORIUM·

Dittersdorf a maga korában a
XVIII. század második felében - jóval
népszerűbb művész volt, mint Mozart
vagy Haydn. Tipikus "konformista":
élete nagy öröme volt, hogy elnyerte a
nernességet, s zenéje is magán viseli
a kor átlagízléséhez való alkalmazkodás
jegyeit. A nagy művészek hatalmas
hullámverése után mindig ott tornyo
zódnak a náluk kisebb tehetségekéi is.
Ok könnyen és hamar elsajátítják azt
a formanyelvet, melyet az óriások éle
tük során csikartak ki a sorstól. Ditters
dorf, aki jeles hegedűművész volt, ma
gától értetődő könnyedséggel kezdett
zenét szerezni, midőn kedve úgy tartotta,
s csak természetes, hogy sikere volt.

Eszter című oratóriuma, mely most
magyar lemezen is megjelent - a ki-

tűnő előadói teljesítmények okolhatják
talán a megjelentetés tényét, más aligha
-, az ószövetségi történet egyéni fel
dolgozása. Eszter könyve amúgy sem kí
nált a zeneszerzőnek olyan drámai
alapanyagot, mint amilyet például Han
del talált más ószövetségi könyvekben.
Dittersdorf így hát nem is ragaszkodott
a történet logikájához, hanem egyes része
ket kiragadva főként a lelki változások hű

séges ábrázolására helyezte a hangsúlyt,
azt dolgozta ki jeles zenei invencióval, de
igazán nem mélyen és megrendítően,

Persze erre nem is lehetett túlságosan
sok ideje. Hiszen 1772-ben értesült ar
ról, hogy késel Bécsbe érkezése miatt
elmulasztotta a nagy zenei eseményt:
Gassmann oratóriumának bemutatóját. A
királyi karmester azonban Dittersdorf
nak is felajánlotta, próbálközzék az új
műfajjal, s nem kellett sokat kérlelnie.

'Dlttersdorf: Eszter (Hungaroton SLPX 11745-6x)
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Amint Grabócz Mártának a lemezt kí
sérő szíries, érdekes kisérő szövegéből

megtudjuk. Dittersdorf hamarosan a bé
csi opera lelkes hallgatója lett: kíván
esi volt, hogyan lehet szintetizálni a
kórust és a szólistát, aztán sietett haza,
s az elkészült szövegkönyvet - kikötése
az volt, hogy sok kartétel legyen benne
- megzenésítette. Néhány csiszolás, al
kalmi bemutató után Bécsben is elő

adták, s a jelek szerint aMozarthoz
mostoha II. József császár tetszését is
megnyerte. Nem is kell csodálkoznunk
ezen: a kor sohasem az újítót, a nagy
művészt érti meg, annak ízlése olykor
századokkal is előbbre mutathat. A siker
rendszerint azokat kíséri, akik egy-egy
elődjük korszakos eredményeit aprópénz
re váltják, s azzal jól kereskedve tal
Iérakat kovácsolnak belőle. Igy tett
Dittersdorf is, aki Handel drámai ví
zióit alkalmazta a kor nyelvéhez és íz
léséhez. Nemcsak ő tett így. Százada az
oratóriumok százada is volt, s a legtöbb
zeneköltő nem azzal az áhítatos tiszte
lettel, kísérletező izgalommal nyúlt a
műfajhoz, mint Haydn tette az Évsza
kokban és a Teremtésben, hanem· a jó
mesterember médjára felhasználták egy
-egy tégláját, megoldását. Igy épült bele
maga az oratórium a korstílusba. így
tett meghatározója a korízIésnek. (S ez
arra is figyelmeztet, hogy egy-egy kor

TájékoJ:ódás

A GONDOLAT KIADO újdonságai közül
ajánljuk Bakay Kornél monográfíáját a
magyar államalapításról, mely a Magyar
História sorozatban jelent meg. Ismerteti
a magyarság 800-900 évvel ezelőtti törté
nelmének eseményeit, nemegyszer régészetí
leleteIc dokumentáris bemutatásával, vala
mint a keresztény hit elterjesztésének és
az egyházszervezésnek problernattkáját, kü
Iönös tekintettel a X-XL század magyar
templomépitéseire. - !'- francia szoctológía
kiváló egyéniségének, Pierre Bourdieu-nek
könyve, A társadalmi egyenlötlenségek új

ratermelödése többek közt kitér a vallási
tudat kialakulásának és továbbélésének kér
désére is. A szerző radikális felfogása
azonban vitatható megállapításokat sz ül
mind a vallással általában, mind a keresz
ténység gyakorlati magatartásával kapcso
latban, amiket a hivő - mert talán jobban
ismeri, és éli hitét - nem tud osztaní. 
Hevesy Iván, a képzőművészet, a film és
a fotó szerelmese egy kötetet kapott Az
új művészetért címmel, melyben e három
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kutatásakor sosem csak a nagy alkotékra
kell összpontosítanunk a figyelmet, ha
nem a "köznyelv" alakítóira legalább
annyira.)

Dittersdorf Eszterének egyik partitúra
-másolata az OSZK Kézirattárában ma
radt fenn, s ennek alapján készült a mű

lemezfelvétele. Még egyszer szerétném
megjogyczní, hogy e felvétel aligha volt
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat leg
sürgősebb adóssága. Mindenesetre nagy
szerű alkalmat kínál, hogy megcsodáljuk .
Szekeres Ferenc tévedhetetlen stílusis
meretét, a Budapesti Madrlgálkórus ki
egyenlített, szép hangzását, az árnyala
tokra is ügyelő. pontos előadását és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar fényes vo
nóshangzását, dinamikus előadásmódját.

Míndez persze nem jelent leülönös új
donságot. Annál nagyobb örömmel re
gísztrálhatjuk, hogy egy eddig is igen
tehetségesen készülődő oratóriuménekes
nemzedék végérvényesen beérett immár.
A nagy feladatokat megoldott Kalmár
Magda, a puritánsásában is nagvvonalú
Tokody Ilona, Takács Klára, Buday Lí
via, Horváth Lajos és Káplán Györzy
az új nemzedék teljes [ogú képviselői,

s reméljük további alkalmakat kapnak
majd oratóríuméneklésí tehetségük bizo
nyítására.

(R. L.)

témakörb<"íl irt cikkeit válogatta össze Krén
Katalin. Hevesy Ivánnak fontos szerep ju
tott a két világháború között a magyar
kultúra szellemi útkeresésében. Cikkei, kis
esszéi talán éppen ezért hatnak inkább
tiszteletreméltó jóllehet találó nró
bátkoz ásoknak, egy történelernkönyv kísza
kitott lapjainak. --' A Tfpustanok és sze
mélylségvonások cimú tanulrnénygyűjtemény

az emberi tipusok feldolgozásával és krí
tikájával foglalkozik. Szerepelnek a kötet
ben többek közt Kretschmer és Sheldon
típustana. Pavlov két tanulmánya, Jaensch
és Jung elemzései. Halász László és Mar
ton L. Magda - az anyag válogatót, gon
dozó! - kitűnő előszóban értékelik a tí
pustanok [elentöségét és értelmezését, a
modern tudomány nézeteit a tí pcl ógrár-ól,

Jean Piaget Szimbólumképzés a gyer
mekkorban című munkája az utánzás, a
játék és az álom szerepét tisztázza a kis
gyermek életében, mintegy a lelki élet, a
gondolkozás kialakulásának tényezőit vizs
gálva. Alapvető mü, szűlőknek, pedagógu
soknak, kisgyermekkel foglallwzóknak ér

demes megismerni.
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József Vas: Les Origines de Iri eélébration de Noél, Dans cet apercu histori
que, l'auteur fait eonnaitre comment la Iéte de Noél pour eommé~orer la nais
sance de .Iésus fut introduite dans la vie de l'Eglise au Ive sieele. L'auteur
précise aussí Jes motifs qui firent adapter a l'Eglise la date du 25 décembre
pour ce jour de féte. - Prof. Tamás Nyíri de I'Académie de 'I'héologie catho
lique de Budapest: L'Homme centré sur lui-meme et le péehé. Dans son essaí,
l'auteur examine la tendance de l'homme il tout rapporter a soí, son moí consti
tuant son unique point de référence solide dans l'univers. Puis il traite de la
structure du "moi". Fínalement, a Ja suite de saint Augustin, il reprend l'analyse
du mystere du péché et affírme que, considéré dans son essence, le péché réside
toujours dans 'cette attítude de l'homme qui ne porte intérét qu'á luí-méme,
sans tenir compte de Dieu ni de son prochain. Par suite de cette "aversio a
Deo", la communion de I'homme avec son Créateur se trouve rompue, il se
fait prisonníer de son propre moi et n'est plus il méme de remplir la destina
tíon a la quelle il est appelé par Dieu. L'homme est réduit a un état de détresse
sans issue. C'est il cet homme incapable de se sauver que " ... la bonté de Dieu
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été maniiestés, il nous a sau
vés, non il. eawse des oeuvres de justiee que nous aurions faites, maís selon sa
miséricorde, par le bapteme de la régénération et le renouvellement du Saínt
Esprit, qu'il a répandu sur nous avee abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa graee, nous devenions, en espérance, hérttfe'l's de la
vie éternelle" (Tite' 3: 4-7). - Prof. Ferenc Tomka du Séminaire archídíocésaín
d'Eger: Le Baptéme des nouveau'-nés dans la vie eeclésiale. Poun son Intérét
statistique, nous relevons le passage suivant de I'artícle: "Les 60,5% des enfants
nés en Hongrie recoívent le baptéme de l'Eglise catholique; cela signífíe qu'Il
n'y a guere d'enfants qui, nés dans des familles se déclarant jadis catholiques,
ne soient pas baptisés. (En 1949 ou la population enregistrée comme étant
"sans religion" était de 0,1%, 67,8% de la populatíon se sont déclarés membres
de l'Eglise catholíque. En supposant que la proportion des catholiques n'aít pas
baíssé depuis 1949 - ce qui évidemment n'est guere admissible - les 89,2%
des enfants de la population "catholique" seraíent baptísés l) En revanche, pas
rnérna un tiers des enfánts baptísés n'arrive il faire sa premiere communion et
la majorité d'entre eux recoít pratiquement une éducation athée, En admettant
les nouveau-nés au baptérne, l'Egíse s'appuie sur la foi et la conduíte de vie
chrétiennes des parents dans l'e-ipérance que ces derniers éleveront chrétien
nement leurs enfants baptísés, Cependant on se dernande si les faits ne cont
redisent pas d'une facori flagrante cette démarche de l'Eglise?" "Dans la
plupart des eas, le pasteur n'est pas en mesure de s'assurer de la sincéríté de
la profession de foi des parents ainsi que de la loyauté de leur engagement
d'élever chrétiennemcrit leur enfant. Dans son ínstructíon, le corps épíscopal
rappelle que, dans les conditions llctuelJes de la pastorale, l'attitude de l'Eglise
doit rester celle de la confiance accordée it l'avance; et ceci méme si cette
attítude exposs davantage l'EgJise au risque de donner suite it des demandes
de baptérno formulées sans engagernent séríeux. Si, toutefois, l'Eglise accepte
de courir les risques de cctte option, c'est qu'elle donne priorité au témoígnage
qu'elle désire rendre par la il J'amour du Bon Berger." - Dans son étude,
La Catéciiise bibl'iaue des tuiultes, István Gábor Cselényi soul lgno l'Imn-rtance
que l'Ecriture Sainte présante comme base de l'initiation it la foi chrétienne.
De plus, l'auteur met en garde le catéchets de ne pas avoir recours a la Bible
~omme a un flortlege de text-s doctrinaux fournissant les références nécessaires
a nos príncípes de foi, mais bien plutót comme il un livre de vie qui sert de
guide mérne au croyant d'aujourd'hui aux prises avec ses problemes, - Prof.
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Béla Csanád de l'Académie de Théologie catholique de Budapest: Nos Parois
ses apres le Con ci le. Dans son article, l'auteur rappelle que dans cette période
post-conciliaire, on voit de nouvelles institutions se constituer fl tous les éche
lons de I'organísation ecclésiale, tels que conseils paroissiaux, pastoraux etc.
Ces organes, prévus par les décrets conciliaires, permettent aux fideles, en tant
que membres du Peuple de Diéu, de traduire en actes la part de responsabilité
qu'Ils ont il assumer dans cette communion qui est l'Eglise.

Dans ce numéro, le lecteur pourra lire Ja nouvelle de Gábor ThuTz6 et cell e
de Leontine Szili, le récit de Péter Héáeroori d'aprés une histoire de la rnytho
logíe hindoue ainsi que les poernes de László Székely, László Kálnok1l, JánolI
Bárdosi Németh et Béla Csanád.

INHALT

József Vas: Entstehung des Weihnachtsfestes. Der Autor schildert die Um
stánde die dazu führten, dass Christi Geburt am 25. Dezember geteiért wírd,
und befasst sich auch mit der Phí lologie der Benennung des Festes. - Tamás
Nyíri: Egozentrismus und Sünde. Der Autor fasst sein Essay wie Iolgt zusammen:
"Der seinem transz.endentalen Engagernent treue Mensch klammert sich nicht
an diesseitige Absicherungen. Er setzt sein Vertrauen in Gott und bedankt dank
baren Herzens die kaum erhofften Erfolge und die bitteren Erprobungen seines
Lebens. Der mí t Offenheit denkende Mensch bejaht die Wirklichkeit, gebraucht
fröhlichen Herzens die Güter der Erde, seine Liebe verpflichtet ihn zur Arbeit
fúr die Anderen, und Frohmut strahlt aus seiner Person. Er erkennt, dass níchts
natürlich und selbstverstándIch ist, und dass sein Leben eine unverdiente Gabe
ist, das Glas klares Wasser ebenso wie das Stück frischgebackene Brot. Die
Freude und die Dankbarkelt führt ihn auf den Weg seiner Bestimmung, Niemand
kann sagen, mít welcher Mühe und Not er aus dem Widerspruch seines Le
bens herauskommen kann. Wenn unser Leben am Kampf zwíschen Egozentrtsmua
und Offenheit auch nicht untergeht, können wir nur nach dern Tode das Leben
erhoffen, wo wir vorbehaltlos aus Gott leben. Die Christen sind dieser Wende
bewusst und vertrauen ihr, Die durch die Taufe im Tode Jesus begraben wurden,
leben bereits in der festen Überzeugung, dass ihre Egozentrlsmus ein mal zu Ende
geht und sie durch die Seele Jesus zum neuen Leben auferstehen werden. Als
námlich .die Güte und Menschensfreundlichkeit Gottes... erschien, rettete er uns
nicht auf Grund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbrachten, sondern
nach seinem Erbarmen durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des
Heiligen Geistes. Ihn hat er in reicher Fülle über uns ausgegessen durch Jesus
Christus, unserern Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben
würden gemass der Hoffnung auf ewíges Leben' (Tit 3,4-7)." - Ferenc Tomka:
Die Sáugtíngstaufe im Leben der Kirche. Der Autor schreíbt unter anderen:
,,60.5 Prezent der in Ungarn geborenen Kinder erhalten eine katholische Taufe;
das bedeutet, dass es in den Familien, die sich einstmal als katholisch bekannten.
kaum Kinder gíbt, die nicht getauft waren. (Im Jahre 1949 námlich als nur 0,1
Prozent der Bevölkerung offiziell als ausser-kirchlich in Evidenz gehalten wurde,
bekannte sich 67.8 Prozent dieser Bevölkerung als katholisch. Wenn wir voraus
setzen. das der Prozentsatz der Katholiken seit 1949 sich nicht verminderte 
dass offensichtlich eine kaum akzeptable Voraussetzung ware - auch dann sind
89,2 Prozent der Kinder der ,katholischen' Bevölkerung getauft!) Andererseit erre
iehi kaum ein Drittel der getauften Kinder die erste Kornmunion, und ein grosser
Teil dieser Kinder bekommt praktisch eine atheistische Erziehung. Es scheint,
dass hier ein Widerspruch zwíschen den theologíschen Prinzipien einerseits, und
der Praxis andererseits besteht. Die Prinziplen würden namlich besagen, dass
die Kirche nur im Bewusstsein des Glaubens und des religiösen Lebens der
Eliern, und in der Hoffnung einer kommenden christlichen Erzíehung die
Sáugltnge tauft." - Andererseits "kann der Seelsorger meistens nicht feststellen,
ob das Versprechen der Eltern zu einer Christlichen Erziehung wirklich aufrichtig
ist. Einer Instruktíon des Epískopats entsprechend müssen wir also im veraus
Vertrauen schenken und die Aufríchtígkeít voraussetzen. Diese pastorale Haltung
macht es zwar weítgehend möglích, dass die Kinder ohne reale Gründe getautt
werden, doch gibt diese Taufe ein echtes Zeugnís von der Liebe des Guten
Hírten", - István Gábor Cselényi: Biblische Katechese für Erwachsene. Der
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Autor schreibt über die Heilige Schrift als wíchtíges Mittel zur Begründung des
Glaubens, und stellt fest, dass der Seelsorger doch nicht nur reine Theorien und
Exegese vermitteln so ll, sondern von der Heiligen Schrift ausgenend so argu
mentieren, dass er auch die Problemen der heutigen Glaubigen beantwortet. 
Béla Csanád: Un sere Kirchenrate nach dem Konzil. "Die Verpflichtung einer
gegenseitigen Verantwortung rief die Kírchengemeindenrate ins Leben. Nicht
eine rnodrsche Tendenz wurde hiel' verfolgt, sondern die Verwírklíchung einer
wichtigen Verpflichtung vollzogen die von dem gemeinschaftlichen Charakter der
Kirche starnrnt."

Im Literaturteil: Erzáhlungen von Gábor Thurzó und Leontin Szili, eine Ge
schichte der hinduistischen Mythologíe von Péter Hédervári, und Gedichte von
László Székely, László Kálnolty, János Bárdosi Németh und Béla Csanád.

CONTENTS

In his essay on the orrgin of Christmas, József Vas describes the celebration
of December 25, the development of the holiday on the basis of Christian tradi
ticns, and by means of history and Ilnguistícs. - Tamás Nyíri: Egoism and
sin - concludes as follows: "A man faithLuI to his commitment to transcenden
talism does not cling to carthly safeguards. His trust reposes in God, he faUs
on his knees before Him, Iull of gratitude, and thanks Him for the almost
unexpected success and bitter trials encountered on the course of his life, even
for hIS failures. A man wíth an open mí nd approves of all realities, he us es
joyfully the fruits of earth, his love comrní ts him to work for others, his
personnality eradiates serení.y. He has realized that nothing is to be taken for
garanted, that his existence is an undeserved gift offered to him like a gla6$
of pure water or a sli ce of fresh bread. A feeling of joy and gratitude leads
his way towards his destination. Yet, even though our life does not perish
with the struggle between egoism and open-rnindedness, a different life where
man lives unreservedly of God can only be expected after our death. Christians who
are aware of this turn, and put their faith in it. Those who are
buried in Jesus' death, live now in the certainty that their egoism will
cease to exíst one day, and in the Spirit of Jesus they will be restored to a
new life. - Ferenc Tomka: Infant-baptism, in the Roman Catholic Church.
The article among others, says: "In Hungary 60.5 newborn children 'were chris
tened by the Roman Catholic Church; which means that there are hardly any
children - among the descendants of families who have ever confessed them
sclfes to be Catholic - who would be unbaptized. (Namely, in 1949, when as
little as 0,1% of the population of Hungary were registered as undenomlnatíonal,
07.8% of the population declared themselfes to be Catholic. Thus, if we assume
that the rate of the Catholic believers has not falien back since 1949, 89,2%
of the Catholic population is christened.) However, not even one third of the
baptized children goes to the first communion. and many of them are gíven
a practícally atheist education. Is not there a striking contradiction between
the theorv of theology and religious practice? We know very well that when
the Church christens the baby, it relies on the faith and religíous way of life
of the parents, and does so in the hope that it will receive a Christian edu
ca tíon, The pastor is, in most cases, not able to tell if the profession of faith
of the parents and their promíse to bring up the child in Christian spirit,
was genuirte or not. The ínstructions of the Episcopate provide that confidence
should be ntaced in the par-nts and their candidness should be takert for gran
ted. - Gábor István Cselényi: Biblical catechesis for adults. Cselényi outlines
the foundations of Christian faith. He states that the Scrinture is an important
ínstrument for the introduction of people into Christian life. Nevertheless, ,.the
pastor should not teach the Bible as a subiect matter; he should much rather
draw from the Bible answers to the problems of bellevers of today." - Béla
Csanád in his article: "Our paríshes after the Council" writes: "The obtiaation
of mutual reponsabil lty has established the development of the conciliatory
system. This is not just a modern trend but the fulfltrnent of an obli aation
rooting in the community character of the Church." - The fiction part included
short storíes by Gábor Thurzó and Leontin Szili,
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BACH, C. Ph. E.
- Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Oratórium 3 szólő-

hangra, vegyeskarra és zenekarra (Darvas) 120,-
- Die Israeliten in der Wüste. Oratórium 4 szólóhangra,

vegyeskarra és zenekarra (Darvas)
- Magnificat, 4 szólóhangra, vegyeskarra és zenekarra

(Darvas)

B4CH, J. Chr.
- Magnificat, kettőskórusra és zenekarra, contínuo-kíséret

tel (Fodor)

DONIZETTI, G.
- Ave Maria, szoprán szólöra, vegyeskarra és vonós

zenekarra (Nagy)
- Míserere, per 7 solí, coro e orchestra (Darvas)

HAYDN, J.
- Messe in B (Theresienmesse) (Nagy)

HAYDN, M.
- Graduale, női- vagy gyermekkarra és kiszenekarra

(Sulyok)
- Lauda Sion, vegyeskarra és zenekarra (P. Eckhardt)
- "Nunc dimittis". Graduale négy énekszólamra és hangszer-

együttesre. continuo-kísérettel (P. Eckhardt)

KODALY Z.
- Laudes organí, Fantázia egy XII. századi szekvenciára,

vegyeskarra és orgonára
LISZT F.

- Christus. Oratórium szoprán, alt, tenor, bariton és basszus
szólóra, vegyeskarra. zenekarra és orgonára (Darvas)

- Férfikari míse orgonakísérettel (Sulyok)
- Missa choralís, szoprán, alt, két. tenor, bariton és

basszus szölóra, vegyeskarra és orgonára
- Missa coronationalis, szoprán, alt, tenor és basszus

szólóra, vegyeskarra. nagyzenekarra és orgonára
(Sulyok)

- Der 13. Psalm, tenor szólöra, k6rusra és zenekarra (Papp)

PERGOLESI, G. B.
- Salve Regina, per contralto e archi (Darvas)

VANHAL, .J. B.
- Te Deum, vegyeskarra, két kürtre, vonósokra és orgonára

(P. Eckhardt)

WERNER, G. J.
- Missa festivalis e brevis, szólőhangokra, vegyeskarra,

orgonára és vonószenekarra (Révész)
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-;--- - - - - - - --~----------------------------,

KŰRUSMŰVEK
Cavalll: Laetatus s um ; Ma~nificat

Schütz: Deutsches Ma gnifi cat
Zielenski: Offertorium XXX.
P eklel: Magnum nomen DominI

Resonet ln laudibus
Marenzio: Scaldava il so l ; Ahi, dispietata morte!

Ma per m e lasso I '
Az ELTE Bartók Béla Enekkara, Andor Eva,

Kincses Veronika, Jablonkay Eva, SeregéJJy Ka
talin, Fülöp Attila, Nagy János, Polgár László,
Vtl! Endre - ének Vezényel: Baross Gábor

Az ELTE Eg ye1('mi Koncertzenekara
SLPX 12019 ára: 70,- Ft

Liszt: A-dúr zongoraverseny
Magyar Fantázia
VIII. Magyar Rapszódia

Jandó Jenl! - zongora
Magyar AJJaml Hangversenyzenekar
Vezényel: Ferencsik János
SLPX 12024 ára: 70,- Ft

Cbarpentier: Te Deum - két kórusra és két
zenekarra

Bach: 50. kantáta "Nun ist das Heil und die
Kraft"

Kalmár Magda, Tokody Ilona, Takács Klára,
Budai LívIa, Füiöp Attila, Keönch Boldizsár,
Kováts Kolos, Begány! Ferenc - ének
Veszprém Város Vegyeskara, A Budapesti Fil
harmónia! Társaság Zenekara
Vezényel: Zámbó István
SLPX 11907 ára: 70,- Ft

L!szt: Karácsonyfa
12 zongoradarab - négykezes változat

I. füzet: Zsoltárt énekeljetek t, Ű szent éj . A
pásztorok a jászolnál, Jöjjetek, hivek I
n. füzet: Tréfásan, Harangjáték. Altatódal. Ré
gi provánszi karácsonyi dal
III. füzet: Estharang, Hajdanán, Magyaros, Len
gyeles; Vnnep! polonéz - zongorára, négy kézre
Tusa Erzsébet és Lantos István - zongora
SLPX 11843 ára: 70,- Ft
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