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Paskallászló püspök

"FELTÁMADÁSÁVAL ISTEN HATALMAS,FIÁNAK
BIZONYULT"
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Emlékezés arra a napra, amikor a Názáreti
Jézus, aki Poncius Pilátus helytartósága idején keresztre feszítve meghalt, harmadnapon a
halálból életre támadt. A kereszténység a húsvéti eseményre épül, a húsvéti esemény hirdetésével indult el, hitvallásának középpontjába tartozott mindig Jézus feltámadása. Tanúsítja' a Szentírás, hogy az apostolok elsősorban nem szép tanrendszert vagy ideológiát,
emelkedett erkölcsi elveket vagy életbölcsességet, földi előnyöket 'vagy anyagi javak elérését hirdették. Tanításukban egyetlen személyről szóltak, a Názáreti Jézusról;' életének eseményét emelték ki: meghalt, de feltámadt a halálból. Bár együtt éltek Jézussal, mégiscsak
feltámadásának fényében értették meg életét, tetteit, tanítását. Felismerték, hogy benne
Isten örök életet adó titka jelent meg közöttünk. Különbözö szavakkal, "de mindig ugyanezt
az örömhírt hirdették. Szent Pál a rómaiaknak írt levelében egyszerüen, tömören foglalja
össze húsvét tartalmát, amely egyben indokolja Jézushoz való ragaszkodását és Jézusnak, a
Megváltónak a hirdetését is: "Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke
szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult" (Róm 1,4).
A húsvéti esemény annyira a középpont volt, hogy enélkül az apostoli tevékenység is, a hit
is elveszíti létjogosultságát: "Ha pedig Krisztus nem támadt fel; nincs értelme ci mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem" (l Kor 15, 14).
A katolikus egyház most kiemelkedően üli meg húsvét ünnepét, mert a megváltás 1950.
évfordulójára meghirdetett rendkívüli jubileumi szentévet 'zárja be. A szentévnek nem 'az
volt a célja, hogy elfelejtett igazságra emlékeztessen. Húsvét mindig is a legkiemelkedőbb
ünnep volt. Ellenben minden kor a saját gondolkodásmódja és kérdésfelvetései szerint reflektál a húsvéti titokra. A szentévalkalmul szolgált arra, hogy korunk gondolkodásmódjában, problémalátásában állítsuk magunk elé az egyház kétezer éves hagyományában
élő hitet. A szentév húsvéti bezárása ilyen rövid reflexiókra késztet.

A szentév torténelmi évfordulóra utal. Kiemeli, hogy Jézus feltámadása történelmi esemény
. volt. Korunk gondolkodásmódja sokféle árnyaltsággal fejezi ki a történetiség tartalmát, így
Jézus feltámadásának a történetiségét is. Nem azért, hogy kételyt támasszon, hanem hogy
rriélyebb dimenzióba helyezze el Jézus feltámadásának 'eseményét és tartalmát.
Jézus feltámadása történelmi esemény olyan értelemben, hogy megtörtént tényt állít
elénk, amely elhelyezhető a történelmünkben: halálát követően harmadnapon feltámadott:
majd negyven napon át megjelent elsősorban tanítványainak. Amint földi élete a történelemben játszódott, feltámadása is történelmünk meghatározott idejéhez kapcsolódott. A
történelemtudomány viszont a maga módszereivel nem tudja a történelmi események köié
sorolni. Nem maradt ránk semmiféle tárgyi bizonyíték, amelyből a feltámadás eseményét
igazolni lehetne. A valószínűséget sem tudja állítani, mert olyan egyedülálló eseményről
van szó, amely sem előtte, sem utána nem következett be. Ellentmond a konkrét: emberi
tapasztalatnak is. A Szentírás sem tár elénk olyan tárgyi igazolást, amilyet a történelemtudományok módszere megkíván. Jézus előre kiválasztott tanúknak jelent meg és nekik,
elsősorban az apostoloknak, saját személyükben kellett tanúskodniok feltámadásáról.
Ha pedig Jézus feltámadásának belső tartalmát nézzük, az teljes mértékben túlmutat az
emberi történelmen, nem sorolható a történelmi események közé. Test szerinti feltámadása
nem előző földi életének a folytatása volt, nem a mi életkörülményeink között él tovább.
Jellegénél fogva az eljövendő életet tárta fel. Feltámadása bepillantást enged jelen körül-
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ményeink között arra az életre, amely teljes egészében túl van a halandó élet keretein. Ha a
jelen történelemhez kapcsolódott volna feltámadása, nem is tartalmazhatta volna Isten
üdvözítő titkának mélységét. És ha valaki az eljövendő élet dimenzióját nem tudja elfogadni, azt a tárgyi bizonyitékok sem tudnák elvezetni Isten üdvözítő titkához.
Kriszius feltámadásának hirdetése az apostolok korában sem lehetett könnyu feladat, talán még nehezebb volt, mint korunkban. Akkor is ellenkezett a tapasztalattal, ha nem is
hivatkoztak természettudományos indokokra, mint napjainkban. Akkor is átutalták a fantázia világába, ostobaságnak tekintették. Annál is inkább, mert egészen másfajta életstílust
kívánt meg a feltámadás elfogadása, mint ami a közfelfogásban szerepelt. Ennek ellenére is
oly sokan elfogadták az apostolok tanúságtételét. Jézus feltámadásában a legmélyebb
egzisztenciális kérdésekre kaptak választ, és Isten üdvözítő akaratát ismerték fel.
Mindenekelőtt feltárta az emberi lét igazi távlatát. Isten nem a mulandó, halálra rendelt
létre teremtett bennünket, hanem az élet teljességére hív. Az élet legnagyobb kérdései közé
tartozik a halál. Keressük az élet értelmét, az értelmes élet alapjait. A személy igazi méltóságához az értelmes élet illik. Sokféle válaszadás született már a történelem folyamán. De a
halál, a megsemmisülés ténye előtt valamennyi elveszíti a maga súlyát. Hiába a tárgyilagos
megállapítás, hogy az élethez hozzátartozik a halál is; s amilyen természetes az élet, olyan
természetes a halál is. A halál megsemmisítő ténye ugyanis elveszi az értelmes élet alapjait.
Jézus feltámadása túlmutat a földi élet keretein: a halál nem a végső szó a személy életében.
Átmenet az élet teljességébe. Nem azért; mert a természet felismert törvényeiböl következne, haném mert Isten üdvözítő szeretete részesít Jézus feltámadásának az életében. Jézus
feltámadása az emberi élet igazi reménysége.
A feltámadás új élete túlmutat a jelen élet keretein, de mégsem valami egészen különbözö. A jelen élet folytatása annak teljességébe. Éppen ez a folytonosság ad komolyságot és
tartalmat minden napnak, minden cselekedetnek, az egész életnek. Az eljövendő élet remé- .
. nye adja meg igazán az értelmes élet alapjait, mert a jelen kiteljesedése lesz a jövő is.
Húsvét titka ugyanakkor belső értékváltozást teremt a lélekben. Nem a külsö látszat, a változékony emberi vélekedés, az ösztönösség az értékjelző. Hanem elsősorban az, amit ki-ki a
szívében hordoz. Nem a külsó magatartás látszata, hanem a belső lelki érték válik fontossá.
Irányadóvá Jézus földi életének a példája, tanítása lesz, mert az ő feltámadása életünk reménysége. A közfelfogássalszemben átértékelést eredményez. Még a sikertelenség, szenvedés, elhagyatottság, megalázottság, sőt a halál is belső értéket mutat, nem emberi meggondolásból, hanem a Krisztushoz tartozás tudatából.
A húsvéti esemény sajátossága, hogy jelentése nem szembeötlően tárul elénk. Aki meri
átadni magát Jézus személyének, meghallja szívében a húsvéti titok szavát, kezdi mindjobban meglátni ennek a mélységét. A hit önátadása vezet a világosságra. Sok küzdelmet kíván
meg, mert a hivőneknapról napra meg kell küzdeníe hitéért a világ ellentétes benyómásai
között. Aki mindezt vállalja, mindig meggyőzőbbenéli át a húsvéti örömhírmélY~égét.
ft kívülálló nem tudja elfogadni húsvét tényét, értetlenül áll Jézus személye előtt, átutalja
a mitológia vagy a pszichológia területére. A történelmi visszaemlékezés azonban egy tényt
állít elénk: A húsvéti esemény hatása jelen van a történelemben. Krisztus feltámadásának
ereje (Fil 3, 10) valóságosan működik a történelemben. Ezt a tényezőt a kívülálló is érzékeli.
Krisztus feltámadásának az ereje ott él a Krisztus-hivök közösségében. Ha nem is mjnden
egyes tagjában érzékelhető közvetlenül, de a két évezred számtalan olyan személy életét
mutatja nekünk, akikben észrevehetően - még ha emberi gyengeségekkel együtt is - ott
müködött Krisztus feltámadásának az ereje.' Akik az eljövendő élet reményében értékessé
alakították teljes életüket. Az eljövendő élet reményében önzetlen áldozatossággal szolgálták embertársaikat. A krisztusi tanítás szerint élve, személyiségüket értékesen kibontakoztatták. Az élet nehéz helyzeteiben sohasem veszítették el reményüket, lelki erejüket. Még a
halál ténye előtt sem a félelem élt a szívükben, nem az élet tagadása miatt, hanem az élet
teljességének a várásában. Lehet sorolni a helyzeteket, ahol ez ai erő megnyilatkozott. És a
kívülálló, ha tárgyilagosan értelmezi az életet, a közösséget alakító tényezőket, észre kell
hogy vegye: Krisztus feltámadásával új tényező lépett be a történelembe, amely ma is hat azokban, akik hittel átadják magukat Krisztus személyének. A benne hivőknek megadja az értel-

mes élet alapját, az erőt a rossz elleni küzdelemhez, a reményt a próbatétben, az indítást
ahhoz, hogya közösség is minél emberibbé legyen.

A jubileumi szentév a történelmi múltra irányította a figyelmet, amelyben Jézus feltámadásának ténye áll a középpontban. Korunk ~ülönösen érzékeny a történelmi igazolásokra. Jézus
feltámadásának a tényét közvetlenül nem szemlélhetjük, de tapasztaljuk Jézus feltámadásának az erejét, amely ott müködik a hivők lelkében, ott müködik a történelemben közel kétezer esztendeje. A szentév rámutatottJézus feltámadásának valódiságára, melyet korunk
embere is ugyanúgy befogadhat; és aki befogadja, annak az a megtisztelő feladat is osztályrészül jut, hogy életével tanúskodjék Jézus feltámadásáról és feltámadásának az erejéről.

Galambosi lászló

Krisztus koronázása
Hol a rigót kővel dobják,
Istenfiát káromolják.
Káromolják, ostorozzák;
tövisekkel koronázzák.

Miért kellett meghalnia?!
Jajong a lúd. A vadliba
szemjeddre deret hamvaz.
Kölyöknyulat fog a farkas.

Barlangokból kibukkanák,
forrásokra félve hajlók
rettegik a szögcsattogást.
V élik, vérbe hull a palást.

Hempergeti! Hóba nyomja:
morogva.
Jaj! a vesztes mit se hall már.
Üres a tél, rablott kaptár.

Megkínzott fej mellre horgad.
Egyik lator nyögve borzad.
Másik lator fohászkodva,
békélten néz lándzsásokra.

Pribékeké minden utca.
Posványos a csorda kútja.
A barmokat leigárva
terelgetik csontkarámba.

Homálykalit a Nap körül.
Rózsa szakad. Ártó örül.
Hevernek a rigátollak,
asszonytérdek roskadoznak.

Hiába a teli jászol,
hegyről hegyre rogy a pásztor.
Báránybunda hullámozva
világol. Ég kilenc gyertya,

Asszonytérdek roskadoznak.
Tanítványok botladoznak.
. Fénypólyában Bölcsek Bölcse,
süllyed csorba szikladlbe.

Konclesőkre ront

Kilenc gyertya gyászezüstbe.
Lepelben a Világ Tükre.
Kenyér, hal, ha szaporodna,
siratóknak mégse jutna.

243

Mégse jutna, csak a pribék
markolhatna. soha a nép.
Csak a hóhér lakhatna jól.
Jég zuhog aharangokból!

Gólya készül berki rétre,
szivárványba lebegése
habot vet, ha fordul szárnya
Ablakot tár a Nap Háza.

Hátunk veri, arcunk veri;
a bitókat pikkelyesi.
Hol a rigót kővel dobják,
Istenfiát káromolják.

Nád a tóból halkan kortyol.
Halász iszik kulacs-holdbol.
Kalászon hált, pipacspárna
mögött pirul tarisznyája.

Káromolják hajlékunkat.
Szívkelyhünkön prémes ujjak;
marcangolnák három felé,
hogy görbedjünk csizmák elé.

Mintha dongne lakodalom,
énekel a sokadalom.
Koszorúba kit foghatnak?
Kalácsokkal kit fogadnak?

Tolvaj, zsivány ne lapuljon;
ne üssön rést! Meglakoljon!
Ne sorvadjunk! Vermek mélye
ne fojthasson feketébe!

Billeg bimbók billentyűje.
Krisztus szirmot hint a [übe;
becézgeti homlokunkat,
hessegeti nyomorunkat.

Szabad Kriszius száll a mennybe,
csókolgatja naplemente.
Esthajnali csillag várja
.aranyozott zsámolyára.

Hessegeti! Magasztaljuk.
Paripáját szerszámozruk:
Sugarakban hailadozva
fürkészünk a csillagok ra.

Ne görbedjünk csizmák elé,
csikánk szökjön hazafelé.
Iparkodjunk anyánk elé,
gyámolító keze közé.

Gondos Urunk oltalmazzon!
Vendégelje Boldogasszony!
Élő többé ne éhezzenl
Sridetendo ne vétkezzenl

Virágbomlik pirkadatbál.
Húrok bongnak. révész hangol.
Fölragyognak márványmartok.
pálmalombbal intő partok.

Ártók Jétust ne bolygassák!
Kardok közé ne szoritsákl
Oltsa belénk gyöngéd titkát!
Gyötrelmek ne szomorűsákl

Báránybunda hullámozva
világol. Ég kilenc gyertya.
Sugarakban hailadozva
táborozzunk csillagokra!

A SZERKESZTÖSÉG KÖZU: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabváÍtynak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel
egyrésztmegkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik'a szerkesztőséget
akéziratmásolás többlet-költségeítöl, - Kéziratokat és Illusztráciékat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.- Szerkesztöségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.

Gál Ferenc

AZ EMBER ÉS A OÜN
A bűn, bűnhődés, bűnbánat, kiengesztelődés ismert emberi fogalmak. Összefüggésben állanak az ember személyes jellegével, személyes kapcsolataival és erkölcsi felelősségével. Közelebbi meghatározásuk azonban attól függ, hogy kinek mi a világnézeti felfogása az emberről. A vallás, nevezetesen a kereszténység az embert mindig úgy tekintette, mint Isten teremtményét, aki értelemmel és szabad akarattal rendelkezik, alávetve a Teremtő által meghatározott erkölcsi követelményeknek, és aki felelős tetteiért. A bűn itt úgy szerepel, mint
túlkapás, jogtalanság és annak a rendnek a megzavarása, amely egyensúlyban tartja az ember szabadságát és a Teremtő uralmát, s amely az embert örök célja felé irányítja. A vallástól elszakadt világnézet azonban az embert mint az evilági fejlődés legmagasabb pontját
szemléli, azért kizárólag alulról magyarázza a személyességet, a szabadságot, a lelkiismeretet és a szellemi értékeket. Szerinte az erkölcsi rend a természetnek, illetve az emberi közösségnek és hagyománynak az alkotása, a személyes felelősség is megmarad az ilyen evilági keretek. között. Nem is annyira bűnt emlegetnek, mint inkább hibát, vétséget, törvényszegést, s azt nem úgy értelmezik, mint az ember személyes felelősségének eredeti elemét,
hanem mint a természetből, a kultúrából, a társadalomból, a történelemből és a tudatalatti
világbóllevezetett jelenséget. A nevelés, a törvény, a felelősségre vonás valójában nem a
személyes szabadságot tételezi fel, hanem az ember alakíthatóságát, s ezeknek az a céljuk,
- hogy az embert megtartsák vagy visszavezessék a társadalomtól elfogadott és igazságosnak
tartott életkeretbe.
Nem kétséges, hogy az életnek ez a szekularizált felfogása befolyásolja a vallásos ember
önértelmezését, a felelősségről, bűnről, bűnbánatról vallott felfogását, Végső fokon az válik
kérdésessé, hogy emberi kapcsolatainkon túl el kell-e fogadnunk az Istentől való függést,
továbbá, hogy a jó és a rossz viselkedés terén számolnunk kell-e egy világfeletti szankcióval. A keresztény hitnek lényeges tartalma az, hogy a személyes Isten saját életközösségébe
hívta meg az embert, itt jelölte meg végső célját, mint örök életet, tehát a vele való kapcsolatban helyet kap minden személyes követélmény és megnyilatkozás: a tisztelet, az engedelmesség, a kérés, a hála, a szeretet, a sértés és a kiengesztelődés is. A bűntudat kikapcsolása vagy átértelmezése együtt jár a Teremtő és a teremtmény viszonyának félremagyarazásával, ami a gyakorlatban az ember abszolutizálásához vezet. Hogy ez a hajlam meglesz
az emberben, arra a kereszténység megalapítója már kezdetben gondolt, arnikor a rnindennapi írnánkba beleszőtte a kérést,' hogy .,bocsásd meg vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk az elleriünk vétőknek". Más' helyen pedig azt ígérte meg, hogy az' Isten Lelke,
_egyéb adományai mellett, a bün.jelenlétéröl'ís meggyőzi a világot (Jn 16, 8).

Antropológiai szempontok
Amint láttuk. 'a bűn szónak van bizonyos vallási színezete, ezért a használata érthető módon
leszűkült, de a "bűnözés" a-világi társadalomban is olyan megbélyegzett viselkedést jelent;
ami veszélyezteti a közösséget, s amitől meg kellene szabadulni.Sokszpr emlegetik azt a
megállapítást, hogy a bűn és az engesztelés tudata 'állandó belső tényezője a vallásoknak. A
jelenségeket azonban nem szabad egy nevezőre hozni, mert legtöbbször lényeges különbség van közöttük. A természetvallásokban a bűn a mágikus követelmények és szertartások
be nem tartása, a tabuk megsértése, a közösség hagyományainak semmibe vétele. A sokistenhitben az istenek a természet erőinek felnagyításai vagy-titkának kifejezései, tehát itt
névleg már szó lehet az istenek megsértéséröl; de az etikai bűntudat ritkán jut kifejezésre.
Abátt~rb.en ott a determinizmus.és f<ltalizmlls,_aIm~JLnemteszi lehetövé az emJ>ernek_mi~t

szabad, autonóm személynek az értékelését. Különben maguk az istenek is alá vannak vetve valamilyen végzetnek. A keleti vallásokban sem az erkölcsi rossz szennyezi be a lelket,
hanem az anyaggal, a testiséggel való érintkezés, és a lélekvándorlásban ettől kell megtisztulni. A görög tragédiák sem erkölcsteológiailag nézik a bűnt, hanem úgy, ahogy az a sors
kegyetlenségében és a' korlátozott emberi létben megjelenik. Az ember léte szerint szerencsétlen lény, és helyzetéből nincs is kiút. Az európai irodalomban ezzel szemben a sorstragédiát felváltja a bűnnek és az erénynek az összeütközése. A tragikus has nem a végzet
áldozata, hanem mások bűnének a következményeit hordozza.
A kereszténység emberképe az istenképből táplálkozik. Formailag a primitív vallásokban
i~ ez a helyzet, de azzal a különbséggel, hogy ott az istenek nem transzcendens, más létrendben levő lények, hanem emberi tulajdonságok felnagyításai vagy a természet erőinek
megszemélyesítései. A kereszténységben az ember Isten teremtménye; tőle kapta a tudatot,
amely lényegében a szellemi lélekhez kötődik. Ezért az embernek úgy kell értelmeznie
magát, mint valláserkölcsileg felelős személyt. A személyi méltóságot a szabad döntés, választás, a következmények felismerése alapozza meg, s ebből a szabadságból ered a felelős
ség. A személyes szabadság csak a szellem megnyilvánulása lehet. Ahol a szellemi lelket
kétségbe vonják, ott nem is beszélnek igazi értelemben vett szabad akaratról. Az anyag bármilyen biológiai síkon determinált marad. A szellemnek az az ismertetője, hogy nyitott az
igazságra, a szellemi értékekre és a végtelenre. Mindig töltekezni akar, mert soha nem elég
önmagának. Amennyiben viszont reflektál önmagára, felismeri létének korlátait, valahonnan való származását és a vágyat, hogy kikössön valamilyen teljességnél. A jó és a rossz
megkülönböztetését az Abszolútumnak és a tőle való függésnek a felismeréséhez kell kötnünk. A gyakorlatban ezt a felismerést, illetve ennek kifejezését befolyásolják a testi adottságok, a környezet, a hagyomány, s más lélektani és szociológiai tényezők, de egészen nem
homályosítjákel. Ezért van az, hogy az ember a primitív kultúrákban és vallásokban is méIyebb volt, mint vallása vagy világnézete.
A szabadság jó vagy rossz felhasználása biztosítja vagy gátolja a személyiség kialakulását.
Az· ember éppen szabadsága miatt önmagának a feladata. Nemcsak abban az értelemben,
hogy válhat valamivé és valakivé, hanem hogy köteles válnia. A jó és a rossz erkölcsi megkülönböztetése nemcsak az egyes tetteknél játszik szerepet, hanem az élet egészének az értékelésében is. Az ember nem egyszerűen tárgya és függvénye a névtelen lélektani, gazdasági, társadalmi és kulturális erőknek, hanem tudatos alanya, hordozója és formálója, aki
maga is oka a világban levő feszültségeknek, megosztottságnak, elidegenedésnek, vagy akár
a megvalósult haladásnak, örömnek és békének.
A bűn tehát az élet benső tartalmát, a humánumot is veszélyezteti. Még jobbankitűnikez
akkor, ha az embert a teremtés és a megváltás rendjében szemléljük. Az ember személyes
méltósága végső fokon az Istennel fennálló kapcsolatból adódik. Az ember eredetében'
Isten képmása, és arra kapott hivatást, hogya vele való életközösségben elérje örök célját,
. létének és életének kiteljesedését. Így az ember eredete és célja egyaránt a titok világába
vezet, s éppen ez a bizonyítéka a benne levő szellemiségnek. Könnyű belátni, hogy nemcsak kérdés vagyunk magunk számára, hanem egyenesen megoldatlan kérdés: több tellenék tőlünk, mint amit teszünk, látjuk a jót, és a rosszat tesszük; vágyódunk az igazságrá és
boldogságra, s állandóan szembe kell néznünk a véggel, a megsemmisüléssel. Az ember
olyan lény, akinek a kérdéseire csak Isten adhat választ. Hiszen a kérdések átnyúlnak a
transzcendens világba.
Az emberi személyt testi valóságában kell elfogadnunk és értelmeznünk. Önmegvalósítása függ az élettani, szociális, kulturális, lélektani és gazdasági feltételektöl. A közösségben
végbemenő szellemi kölcsönhatás erkölcsi szituációt is teremt, s annak lehet tisztító vagy
bénító, felemelő vagy lefelé húzó hatása. A bűn is az emberektől és a közösségtől kialakított
rendben és struktúrákban testesül meg. A külső rend és a közszellem is lehet bünös, és így
korlátozhatja az egyén megismerését és szabadságát. Ezért a felelősség kérdését nem lehet
tisztán elvont szabályokból megállapítani. Itt tehát olyan kérdések merülnek fel, hogy az
egyén hogyan függetlenítheti magát, hogyan ismerheti fel az igazságos tárgyi rendet,
mennyiben győzheti le tévedéseit? A keresztény kinyilatkoztatás az ember egész történel-
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mén végigvonuló áteredő bűnről; a világ bűnéről is beszél, amely éppen az egyénnek a közösségbe való szellemi beágyazottságát fejezi ki. Sőt még tovább megy akkor, amikor a "gonoszság titkát" emlegeti, amely munkálkodik, és akárhányszor uralkodik a történelemben
(2 Tesz 2, 6). Nem csoda, hogy a vallásokban mindig jelentkezett a megváltás gondolata és
óhaja, illetőleg felsőbb hatalmak engesztelésének szükségessége. A bűn ilyen fokú jelenléte közel hozta azt a meggyőződést, hogy az emberi élet valamilyen átok alatt nyög.
A kereszténység hirdeti a bűn "transzcendens" vonásait. Legalábbis abban az értelemben, hogy az ember elleni vétség egyúttal Isten elleni bűn is, mert az életet szabályozó
erkölcsi követelmények a teremtő Isten akaratából származnak. Itt tehát megvan az alap a
lelkiismeret értékeléséhez. az erkölcsi rend kötelező erejéhez, a magasabb szankcióhoz és a
bűnbánathoz. De egyben megvan az igéret a megváltáshoz és a bűnbocsánathoz is. A szekularizált életfelfogás ellenben az embert teszi meg az értékek alkotójának és végső mér-:
tékének, ezért a bűnből is törli az Istenre való utalást. A bűntudatban és a lelkiismeret
szavában inkább lélektani gátlást lát, vagy régi korok naiv hagyományát, amitől pszichológiai eszközökkel meg lehet és meg kell szabadulni. Megokolásul rendszerint azt hozzák
fel, hogy a bűntudat idegességhez; az' önbizalom elvesztéséhez vezet, és korlátozza az ember
nietzschei értelemben vett kibontakozását. A bűn hangoztatása magával hozza a "keskeny
út" és a "szűk kapu" képzeteit. s ezzel az ember megfosztja magát a jogos élvezettől, a
szabadság kiélésétól. Biztos, hogy ennek a felfogásnak is akadnak követői, sőt sokan talán
hálásak is érte, de a bűn transzcendenciájának feláldozásával fel kell áldozni a vallás alapvető tételét is, és az ember örök kérdését, hogy az életnek van-e végső értelme és célja.
Vagy el kell fogadni az anyag körforgásának egyetlen tételét, ahol az igazság keresése, a
szeretet, az egymásért hozott áldozat, a boldogságvágy és minden erkölcsi erőfeszítés nem
több, mint a növények tavaszi virágzásának valamilyen magasabb áttétele, és mindenestül
pusztulásra van ítélve. Ahogy Shakespeare, Dosztojevszkij és akármelyik nagy író bemutatja a bűnt és a nyomában járó tragédiát, mindig megérezzük a szellem vergődését, és nem
csupán az érzelmek hullámzását. A színskála természetesen sokkal gazdagabb, mint hogy
egy-két utalással érzékeltetni lehetne. Mennyire másképpen éli meg a bűnt például Camus,
mint Sartre vagy Simone de Beauvoir, pedig mindhárman Isten nélküli világban érzik
magukat. ·Az egyik azért tagadja Istent, mert úgy érzi, hogy a bűn nála is hatalmasabb, a
másik kettő az emberi problémák hangoztatása ellenére is bezárkózik öncélúságába, és
elsiklik az élet egzisztenciális mélységei felett. A lelki vívódás megzavarná az ember nyárspolgári nyugalmát.
Mindenesetre nehéz eldönteni, hogy az egyes emberben a jónak és a rossznak, a búnnek
és az erénynek, az önkénynek és a lelkiismeretnek mennyire van erkölcsi és személyi
dirnenziója, de az nem vitás, hogy a közösség életében ez a feszültség állandóan jelen van.
Akik nem használják a vallás nyelvét, azok meglátják a "tisztességnek", a "jóérzésnek", az
"emberinek" a veszélyeztetését.

a

A bűn a kinyilatkoztatás fényénél

Az az isteni közlés. amit a kereszténységben kinyilatkoztatásnak nevezünk, nem elméleti
megállapítások sorozata vagy rendszere, hanem Isten és a világ konkrét kapcsolatának
-bemutatása. A kinyilatkoztatás kerete az üdvtörténet, amely azt mutatja be, hogy Isten szavával és tettével belelép az emberiség életébe, történelmébe, és azt akarja célhoz vezetni.
Olyan célhoz, amely méltó a teremtő Istenhez és az emberhez, az ő teremtményéhez; Az
üdvtörténetnek feltűnő dialektikus feszültsége, hogy a közeledő és ígérő Isten mindig
szembetalálja magát a be zárkózó és visszautasító emberrel. A történelem a természetfölötti
hivatás ellenére a bünbeeséssel kezdődik, s a bűn mint széles folyam árad ki az emberiségre. Az idők teljességében Krisztus a bűnbánatra való felhívással kezdi működését, és a végén a kereszten kell megtapasztalnia a bűn történelmi erejét. Az üdvtörténet azonban mégis a remény megalapozása és bemutatása lett. Az Ószövetségben a jövő az ember minden
tévelygése ellenére ebben az ígéretben csillan meg: "Bűneidre nem emlékezem többé" (Iz
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43, 25). Az Újszövetségben pedig Jézus nem abban látja küldetését, hogy a gyarló emberre

rápirítsa bűneit, hanem hogy meggyőzze Isten atyai irgalmáról, aki "úgy szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3, 16). Az ember tehát egy dráma föszereplöje, de úgy,
hogy minden gyengeségével együtt az irgalmas és megértő Istennel áll szemben,
A Szentírásnak a bűnről szóló tanítása nem a végletek szembeállításából keletkezett.
Vagyis nem úgy, hogy a sugalmazott szerzök, a próféták vagy Jézus Krisztus megéltek volna
egy rendkívüli történelmi süllyedést, és kétségbeesett kiáltással figyelmeztettek volna a
bűn végzetes következményeire. Nem, a bűn olyan emberi valóság, amely minden rombolásával sem tudja megakadályozni Isten tervét és győzelmét. Akik Isten nevében ostorozzák a
bűnt, azok igazában nem a bűnt, nem a törvényszegést látják, hanem sokkal inkább a bű
nös embert, akit jobb belátásra kell bírni, meg kell téríteni. Még abüntetés hangoztatása is
ezt a célt szolgálja. Csak innen kiindulva lehet feltenni a sokat hangoztatott kérdést, hogy
miért engedte meg Isten a bűnt, amely annyi szenvedést, szornorúságot okoz, és amit neki
is büntetnie kell, esetleg örök kárhozattal? Miért kéll az emberi drámának ilyen buktatókon át a kifejlet felé haladnia? Nem az a látszat, hogy ebben a teremtésben az ember mindenképpen a vesztes fél, és csak úgy érheti el célját, ha megkönyörülnek rajta? Nem ez a
gyökértelenség okozza-e, hogy átcsap a másik végletbe, és nem akar elismerni semmiféle
függést? A Szentírás is rámutat arra, hogya bűn végső mozgatója mindig a kevélység
(Ter 3, 5).
Ha ezekre az ellenvetésekre válaszolni akarunk, akkor a bűnt úgy kell beállítani az Isten
és az ember kapcsolatába, hogy semmit ne áldozzunk fel abból az istenképből, amit a kinyilatkoztatás elénk tár. Isten elgondolásai, tervei, vagy akár az a türelme is, amellyel elviseli az ember bünösségét, kifürkészhetetlen titok számunkra, de az emberhez való viszonyát azért legalább annyira megismertette, hogy a hit eligazodik rajta. A viszony lényege,
pedig az, hogya szeretetből kiindulva az embert értelmes partnerré tette, s így akarta felemelni magához, saját életében, örökkévalóságában részesíteni.Ehhez szabadságot, szabad
rendelkezést kellett adnia az embernek, hiszen a személyes értékek kicserélődése enélkül
elképzelhetetlen. Bár azt is tudomásul vesszük, hogy Isten a maga végtelenségében elég
önmagának, személyes szeretetigénye a Szentháromság belső életében tökéletes kielégülést
. talál, de a szeretetben mindig van valamilyen túlcsordulás: mindig többet akar adni, és
mindig szélesebb körben akar kitárulni. A teremtmények személyes szabadsága ennek az
előzetes, ingyenes, adakozó szeretetnek az ára. Szoktuk emlegetni azt a tételt, hogy ha Isten
vállalni akarta az emberrel' a szeretet kapcsolatát, ahhoz vállalnia kellett a szabadság rizikóját is. Ez csak azzal a megszorítással igaz, hogy a rizikó vállalása nem valamilyen remélt,
bizonytalan eredmény fejében történt, hanem a szeretet belső mélységéböl tört elő. Isten
nem egy létező valakinek a szeretetére pályázott, hanem embert alkotott, aki az éi műve, és
aki szabadságát is úgy hordozza, mint az ő teremtménye. Más szóval az ember olyan
teremtmény, aki útban van a szeretet felé, annak teljesedése felé, illetve egész élete olyan,
hogy meg kell tanulnia válaszolnia a Teremtő felhívására. A keresztény tanítás soha nem
kételkedett abban, hogy az ember akkor éri el célját, ha életével, vagy életének végső, döntő elhatározásával ,)gen-"t mond Teremtőjének. Ezt az igent azonban nem lehet kikényszeríteni. A szabad döntést csak a szabadság engedélyezésével lehet kiváltani. Amit mi kegyelemnek és gondviselésnek nevezünk, az nem más, mint a szeretet titokzatos légköre, amely
vonz, bátorít, megvilágosít, és amely a szabad kibontakozás fejében elnézi és elviseli a botlást is. Az ember kiteljesedéséhez hozzátartozik, hogy tanuljon tévedéseiból. felsüléseiből.
szenvedéseiböl, Nem nehéz megérteni, hogy az ilyen távolabbi kibontakozás előfeltétele az
a természet, amelyben élünk, amely vonz és taszít, örömet és szenvedést okoz, kiszélesíti
látókörünket és ugyanakkor korlátokat szab. Végső fokon ez a természet nagyságunk és
kicsiségünk hordozója. Csak ilyen létezési módban élhetjük át, hogy meghíyást kaptunk
egy magasabb rendű, szellemi világ értékeihez. és hogy életünk végső értelmét is ott kell
keresnünk.
Filozófiai síkon a "homo viator'vnak, a földi vándornak a képét senki nem rajzolta meg
szemléletesebben, mint Gabriel Marcel. Meglátta azt is, hogy a szeretetnek milyen szerepe
van ezen a vándorúton. Nemcsak annak, amely az emberek között szövödik, hanem annak
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az átfogó, titokzatos szeretetnek is, amely aiét esékenységével is megbirkózik. A bűn is
ennek a vándorútnak a jelensége. Az ember mohó, türelmetlen, elragadtatja magát a szenvedélyektöl, megijed a természet kegyetlen megnyilatkozásaitól, és nem embertársai segítségével, hanem azok feláldozásával keresi boldogságát. A bűn tehát mindig ellentmond a
kettős szeretetnek, mindig megsebzi őket, de nem lehet tőlük független tényező. Erkölcsi
rosszasága csak abból érthető, hogy semmibe veszi a legnagyobb értéknek, az isteni vagy az
emberi személynek a jogát, érzékenységét, méltóságát. Az erkölcsi rosszat nem fejezi ki teljesen az a megállapítás, hogy a bűn megzavarja a tárgyi rendet, hiszen ez a tárgyi rend csak
a teremtő és üdvözítő Isten akarata lehet. Az ő elgondolása és hatása - természetes és természetfölötti erők formájában - akkor is benne van a világban, ha nem gondolunk rá, vagy
nem akarjuk elismerni. Ahogy az ember a maga titkos vágyaival, reményével, vagy akár elégedetlenségével és kétségbeesésével is mindig egy kimondhatatlan felsőbb lénybe kapaszkodik, illetve annak tesz szemrehányást, úgy az erkölcsi felelősség megélésében is jelentkezik a függőség tudata. Ezért lehetséges a megtérés és a jóvátétel.
Az sem kétséges, hogy a bűn minden rosszasága ellenére magasabb javak kiváltója is
lehet. A sértett felet felhívja az igazságosság, a türelem vagy a megbocsátás tetteire, a bűn
elkövetőjében pedig alkalmat szolgáltat az utólagos magába szállásra és az igazi eszmény
keresésére. Természetesen rossz irányba is terjeszkedhet személyes hatása: okozhat botrányt, felidézheti a bosszúvágyat és a megtorlást. De mivel Isten előre látta az ember gyarlóságát, őbenne a bűn elsősorban az irgalom és a gyógyítás megnyilatkozását váltja ki. Az
egész üdvtörténet ennek a bizonyítéka. Amellett a szankció is érvényben marad. A kinyilatkoztatás beszél arról, hogy a teremtményi szabadság elmehet egészen a bűnben való megátalkodottságig, ahol önzésében lehetetlenné válik a személyes szeretetkapcsolat, s ezt
nevezzük a cél elvesztésének, kárhozatnak. Az ítélet nem bosszú, hanem annak véglegesítése, amit az ember választott: a személyes értékekre és a végtelenre kitárulás helyett meg
kell elégednie unalmas önmagával.
.
Kettős megállapításhoz jutottunk el tehát: egyrészt a bűn felismerhető a természet rendjében, másrészt viszont Isten a kinyilatkoztatásban hozzásegített, hogy még jobban felismerjük az üdvrend természetfölötti összefüggésében, mint az élet kibontakozását gátló
tényezőt, mint a szeretet ellentétét. Ez utóbbihoz még hozzátehetjük: az ószövetségi ki nyilatkoztatásban Isten először megismerteti magát, kiválaszt, meghív, megjelöli a célt, felajánlja segítségét, s a törvényt, a követelményt azokhoz intézi, akik már hittel elfogadták őt,
akik már hordozzák ~ szővetséget. Aki innen tekint vissza a bűnre, az igazat ad a prófétáknak, hogy az már nemcsak engedetlenség, hanem hűtlenség és eltávolodásaz élet forrásától. A bűn a halál útja (MTörv 30,15-18).
Jézus az idők teljességében jött el (Gal 4, 4), ami a természetfölötti utalásokon kívül azt is
. jelenti, hogy az üdvtörténetnek ez a helyi és időbeli adottsága alkalmas volt arra, hogy
Isten bemutassa találkozását az emberrel, mégpedig minden kornak, fajnak, népnek és kultúrának. Ezért különleges jelentősége van annak, hogyan találkozik Jézus a bűnnel. A vá-.
lasz azonban nem egyszerű, mert ő nem filozófus, nem elméleti ember, hanem egyetemes
Megváltó, és mindig a konkrét embert szólítja meg. Abban az időben Júdea és Galilea, ahol
Jézus működött, nincs különös erkölcsi süllyedésben. Inkább a törvény betűjére épült szigorú erkölcs és puritanizmus jellemzi az életet. Akadnak visszaélések, gyilkosságok, házasságtörések, csalás, rablás, d'e Jézusnak nem kell olyan ostorozó hangot használnia, mint
Ózeásnak, Jeremiásnak vagy Ezekielnek. Ő inkább csak a farizeusok képmutatását és a gazdagok szívtelenségét kárhoztatja. Amikor egyesek valamilyen csapásban vagy szerencsétlenségben Isten büntetését látják, azt feleli, hogy azok nem voltak bűnösebbek, mint a többi ember (Lk 13,2). Az ő kora tehát olyan volt, mint a többi korszak. Az ő tanítását és magatartását nem valami szörnyű eltévelyedés váltotta ki. Bár megtéresre szólítja fel az embert,
a megtérésnek azonban sokkal inkább pozitív tartalma van: el kell fogadni Isten országának örömhírét, amely őbenne érkezett el, de ehhez a hithez az embernek ki kell lépnie
önmagából, illetve önzéséból. és alkalmassá kell tennie magát egy magasabb szellemiség
befogadására..
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A bűn megítélésében Jézus három 'új vonást hoz. Az első az, hogy a törvény betűjének
aggodalmas elemzésévelszemben rámutat a lelkület szerepére. A gonosz gondolatok és elhatározások a szívből törnek elő (Mt 7, 21). Jobb belátásra, új döntésre csak azt lehet bírni,
aki kimozdult kényeímének vagyelőítéleteinekbástyái közül, s akinek van szeme a látásra
és füle a hallásra. A bűn következményeit legjobban azokkal szemben hangsúlyozza, akik
nem ismerték fellátogatásuk idejét (Lk 19, 44), és akiknek a szíve úgy megkeményedett,
hogyembertársuk nyomorát sem akarták meglátni (Mt 25, 42). János evangéliuma szerint
Jézus a sötétség- és a világosság ellentétét alkalmazza az emberre. Aki nem fogadja be a felülről jövő világosságot, az sötétben marad. Tehát nem elég a törvény, a figyelmeztetés,
hanem megváltásra, kegyelemre, belső megvilágosításra van szükség. Ezért nevezi magát a
világ világosságának, és tesz ígéretet, hogy aki őt követi, az nem jár sötétségben (Jn 8, 12).
Innen érthető az az ismételt felhívás is, hogy a tévelygőt vissza kell vezetni a helyes útra, és
mindig késznek kell lenni a megbocsátásra.
A második megállapítása az, hogya bűn elleni küzdelem nem reménytelen. Nála ez sem
elméleti megállapítás, hanem az üdvtörténeti helyzet kinyilvánítása. Az ember bünét és a
gonoszság titokzatos hatalmát saját személyének és küldetésének világánál nézi. Ő azért
jött, hogy megmentse a világot, s ehhez meg is van a hatalma. Nemcsak bűnöket bocsát
meg, hanem a tékozló fiú példabeszédében rávilágít a bűnbánat mindent kiengesztelő és
helyreállító erejére is. Istennél a megbocsátás az atyai öröm megnyilvánulása, nem a fölényes könyörület osztogatása. Ahhoz, hogy a szív átalakuljon, az embert meg kellett szólítani, vonzani és reményre hangolni. De az irgalom hangoztatása nem bagatellizálja el a
bűnt. Nagyságát nelp lélektani elemzéssel mutatja ki, hanem azzal, hogy rámutat következményeire: a bűn veszélye abban áll, hogy elszakítja az embert Istentől, az élet forrásától,
kizárja Isten országából, aminek birtoklása egyetlen célja az életnek. Ha valaki ezt elveszti,
annak csak a "külső sötétség" marad. Tanításának hitelét a saját élete adta. A fÖldi embert
őseredeti meghatározottságában, a teremtő Istennel való kapcsolatában mutatja. Ez a kapcsolat annyira szoros és szent, hogy ott tudatos bűnnek nincs helye. Őbenne azonban a
Teremtő-teremtmény kapcsolat isteni személyisége miatt átmegy az Atya-Fiú kapcsolatába,
s ezt kifelé úgy tükrözi, mint az ember vallási tudatának mintáját és teljességét. Az ember
meghívást kapott arra, hogy Isten gyermeke és örököse legyen. Ezt pedig azzal tanúsítja, ha
megteszi az Atya akaratát. Tőle, mint Fiútól azért idegen a bűn, mert mindenben az
Atyához méri magát, s ezt a módszert adja át követőinek. A bűn igazi természetét, súlyosságát és következményeit csak az fogja fel, aki a hitben felismerte az élet kibontakozásának
. egyetlen és megfellebbezhetetlen útját: Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5, 48).
.
Hogya bűn és a bűntudat, illetve a bűnbánat mennyire része. az ember természetfölötti
hivatásának, arra még jobban rávilágít a harmadik siempont, az egyháznak adott ígéret:
Krisztus azért árasztja ki a Szentlelket, hogy meggyőzze a világot a bűnről, az igazságról és
az ítéletről (Jn 16,8). Az igazság az, hogy ő az Atyához ment, tehát szemünk elé tárta az élet
végső értékét és célját; az ítélet az, hogyamegváltás elvben már legyőzte a gonoszság hatalmát, tehát az embernek megvan a lehetősége az erkölcsi győzelemre. A bűn pedig végső
fokon az, hogy őt nem fogadják el mint az Atya küldöttét, aki pedig azért jött, hogy mértéke
legyen tetteinknek és forrása a reményünknek. Csak ilyen keretben kaphatunk ösztönzést
arra, hogy visszavonjuk tévedéseinket, jóvátegyük hibáinkat. Ha az egyház a Szentlelket
ilyen célzattal kapta meg, akkor beszélnie kell mind az igazságról, mind az ítéletről, mind a
bűnről, s meg is van hozzá a karizmatikus ereje. A jogrend megelégszik azzal, hogy az
-ember tettét a törvényhez méri. A vallásnak átfogóbb a feladata: az embert kell szembesítenie teremtő és megváltó Istenével, aki a bűn elleni küzdelmet és a megtérést az ember
erkölcsi tökéletességének eszközévé tette. A "bűn teológiája" éppen attól kapja komolyságát, hogy része marad az evangéliumnak, az örömhírnek.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE
JELENITS ISTVÁNNAL
Felkészülés a szeretetre
Jelenits István teológus, tanár a budapesti
piarista gimnáziumban, és a biblikus tárgyak előadója a piarista rend hittudományi
föiskoláján: A Vigilia 'régi munkatársa, még
1951-ben Sík Sándor föszerkesztösége idején kezdett publikálni a lapban. Betű és lélek címü kötete 1978-ban jelent meg a Szent
István Társulat kiadásában. Ő állította össze
Pilinszky János prózájának hagyatékából a
Sriig is. olaj című kötetet, amely 1983-ban a
felújított Vigilia-Könyvek sorozatának elsö
darabja volt. Ugyancsak az ö szöveggondozásában készül a halott költö prózai írásainak egy teljesebb gyűjteménye, A mélypont
ünnepélye címmel, amely a Szépirodalmi
Könyvkiadónállátnapvilágot.
.

*
- A hit, ha jól értelmezem, a legalapvetőbb
emberi képesség. Kimerülése maga a halál.
Eltékozolhatá. tönkretehető. Lehetséges' azonban, hogya hit kicsirázzon. felnőjön és teremjen. Ilyenkor mondjuk valakiről: megérett a
halálra. Ezért gondolom én, hogy hit nélkül
vagy a hit képessége nélkül nincsen ember.
Nincsen emberi élet. Ki merné bizonyossággal
kijelenteni valakiről, hogy nem hivő, vagy valamely magról, hogy az nem fog kicsirázni?
Ahhoz persze, hogy az elvetett mag kikeljen,
önmagában a mag kevés. Sok egyéb feltételnek kell meglennie. De ahhoz is, hogya hit
megmozduljon. Melegíthet lsten óvó tenyerének napja, ha nincs jó talaj, ahova gyökerünket eresszük. Ez a talaj pedig számunkra a közösség, vagy végső esetben egy-egy ember.
Ahogy szeretetünk képessége embereken keresztül válhat valosággá, úgy hitünk is csak
emberi kapcsolataink gyökerén nőhet föl
Istenhez.
- Azt gondolom én is, hogyamögött, amit
a teológiában szoros értelemben hitnek
szoktunk nevezni, ott van egy tagabb embe-

ri nyitottság. Személyes kapcsolatokra való
képesség. Igény is, vágy is arra, hogy az ember személyes kapcsolatokra lépjen, és
ezekben kiegészüljön. Nyilvánvaló, hogy az
ilyen emberi közösségek alapozzák meg a
hitet. Ezekböl nö ki az a figyelem, amely
már nem emberre nyílik, hanem Istenre.
Nem könnyü, nem is lehet pontosan megmondani, hogy ez mikor válik már Istenre
nyíló érdeklödéssé. Biztos, hogy éppen ezen
a ponton is érezhetö az Evangélium igazsága, ahol Jézus a szeretettel kapcsolatban
mondja el újra meg újra: aki azt állítja, hogy
szereti Istent, de felebarátait nem, az hazug..
Más és más képben visszatérő gondolat ez
az Evangéliumban. Így van mindez a hittel
is. Aki nem igyekszik odafigyelni a másik
emberre, az az Isten iránt sem tud érdeklödni. Ha hivönek mondja is magát, és az
Istenre vonatkozó igazságokat 'keményen
igyekszik az élete középpontjába állítani, hite akkor sem lesz igazi, élö kapcsolat Istennel. Nem lesz személyes mélységet hordozó
dialógus. (Persze én abban is hiszek, hogy
az elmeszesedett és elfásult hitet az Isten oldaláról induló beavatkozások adott pillanatban megpróbálják újra meg újra áttörni, és
megint elevenné tenni. A már elfásult és
megkövült hit sem teljesen reménytelen.)
. Az Evangéliumban éppen akkor, amikor az
ítéletról beszél Jézus, azt mondja: Éheztem
és ennem adtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Akik hallják, azt kérdezik: Mikor
láttunk téged? Ő így felel: Amit egynek a
legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.
Bizonnyal egyoldalú ez a beállítás, de valami nagyon fontosat sarkít ki Isten szándékából. Isten fia emberré lett, és elvegyült az
emberek között. Nemcsak a szeretetben, hanem a figyelemben, a megértésben is igaz,
hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, azt neki tesszük. Tehát akkor vagyunk az ég közelében, ha egymás közelé-
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ben, is igyekszünk lenni. Ez föltétlenül így
van.
- A hivő és nem-hivő megnevezésen nekem
áthallik a keresztény és pogány máig tartó téves megítélés is, és .minden olyan megkülönböztetés - akár a fehér ember és fekete ember
-, amelyik a világot mesterségesen és erősza
kosan megosztja. A politikai praktikum és
praktika. Legnagyobb veszélyét abban látom,
hogy az egyént szerepbe kényszeriti. A szerepek pedig a mindenkori hatalom szigorú dramaturgiája. szerint sziniátékká, drámává szerveződnek, amiben aztán lehet békés párbeszédet folytatni, de lehet, sőt kell - ha a dramaturgia úgy kívánja - másokat megítélni és elítélni is.
- Hiszek abban, amiről az Evangélium ír,
és Jézus beszél, hogy egyszer majd ő választja
ketté az emberiséget. Csak jobbra és balra lehet akkor állni, senki sem marad középen.
Ez az egyetlen komoly kettéválasztás. Ott készülődik: ez a világban és bennünk is, körülöttünk is; Ennek a határvonalai semmiképpen sem azonosak azokkal, amelyek a látható világban. csoportokra osztják az embere-'
ket. Még azokkal sem, amelyek a hivők és
nem-hivők táborát jelölik. Rahner óta beszélünk anonim keresztényekről.A teológiában
sok kérdést vetett föl ez a fogalom. Azért
látnunk kell, hogy valami nagyon fontos dologra nyit rá Rahner, amikor azt mondja,
azok közott is, akik nem jutottak el odáig,
hogy Jézus Krisztusban a megtestesült Igét,
Isten Fiát fölismerjék. nagyon sokanegyüttmüködnek vele, bár más néven tisztelik.
U~anakkor a hivő, az egyházban élő ember
száináraál~~ndóanadott a kísértés, hogy hi. te valahogyan kíüresedjék, Hiába van akkor
-ezen a csoporton belül élő kapcsolat, amelyik őt Istenhez vagy Jézushoz kösse, számára, nem realitás többé. A valóságos csoportok titokban alakulnak. Diákoknak széktam
m~dani: az emberi élet egy kicsit olyan,
mmt aza fajta kártyajáték, ahol nem ismerik egymást a partnerek,- majd a. végén az
ütéseik együtt számítanak, de sokáig nem
tudják, hogyan is tartoznak össze.
.
.-. Az elidegenedett ember a magányát gyakran próbálja úgy beállítani, úgy értékelni,
mintha az a termékeny csönd állapota lenne;
igazi lehetőségünk a világ és lsten közelségébe
kerüln ünk. Erről beszél számos vallási vonat-

kozású bölcselkedés is, és az üdvözülést e
magányos út eredményeként ígéri, amikor is
megjelenik az egyéni üdvözülés fogalma. Embert a magánynál, a csak önmagának való
életnél nagyobb átok és szégyen nem suithat.
Viszolygást kelt hát, ha ezt magatartásként.
magabecsülésként kezelik. Nincs olyan ép érzésű ember, aki önmaga advözüléséért csak
egy lépést is tudna tenni. Ez több a kozmopolitizmusnál. ez univerzális stréberség. Van is
manapság nyüzsgés a maradandáság, a halhatatlanság, vagyis a halál köriil. Nem lsten kegyelmét, hanem valamifajta istennek a kegyeit
keresik. Hadd hivatkozzam én is Jézusra aki
mint Isten ~em és mint ember sem a mag~ üdvösségéért cselekedett.
- Az üdvösség úgy, ahogy Jézus elénk állítja, önmagában sem magányos valami, hanem az élő Istenne! való találkozás. A Szentháromság közösségébe való belépés. Tulajdonképpen ebben a közösségben máris
benne vagyunk a kegyelem kimondhatatlan .
és kifürkészhetetlen áramai révén. Az üdvösség éppen az, ami láthatatlanul és tapasztalatilag soha nem egészen realizálható
módon, de itt van, itt munkálkodik bennünk és körülöttünk, és egyszer csak nyilvánvalóvá válik. Isten él bennünk és mi
Istenben. Őbenne tartozunk össze ~gymás.
sal is. Tehát ha az üdvösség szót keresztény
módon.értjük, akkor a magányos üdvösség
fából vaskarika. Ez természetes. Ugyanakkor érdemes másik oldalról is elindulni
ennek ,a kérdésnek a vizsgálatakor. Nemes
Nagy Agnesnak A szomj című verse: "Ha
húsevő növény lehetne testem, / belémszívódnál illatomba esten" stb., amely most a
gimnáziumi szöveggyűjteménybe is belekerült, ezzel a sorral zárul: :,Szeretsz, szeretlek.
Mily reménytelen." Hallatlan élesen fogalmazza meg azt a tapasztalatot. hogy a pusztán emberi szeretet valahol mindig beleütközik a saját határaiba. Ellehetetlenül. Eléje
nemcsak az irigy sors, a társadalmi határok
a szerelmeseket egymástól távol tartó erők
építenek gátakat, hanem a szerelem természete is, ami azt jelenti, hogy egy ponton túl
odaadhatatlan az ember. Mindig is titok ma. rad számunkra, akit nagyon szerétünk. akit
senki sem és' semmi sem tart távol tőlünk.
Nem föltétlen ellenséges titok, de idegenség. Nos, én azt gondolom, hogy Istennel
kapcsolatbap oldódik föl az embernek a

tétlen Isten igazságát és közlendőit. Biztos,
végső magánya. Őbenne találkozunk egymással is. Úgy, ahogy Pilinszky annyiszor hogya sokistenhivő vallások Istent is férfimegírta verseiben, - annál a bizonyos ke- nak vagy nőnek gondolták el, és az istenek
rekasztalnál nincs első és utolsó. Ott oldó- - között is elképzelnek szerelmet. Ezt a nagy
alapvető emberi tapasztalatot belevetítik az
dik föl ez a "Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen" sorral jellemzett tapasztalás. istenek életébe. Az Ószövetség monoteizrnuEgyedül azért, mert Isten van, és őkörülötte sában Isten nem férfi, túl van a nemek kürajzik ki a szeretet, s -ezért nem reménytelen
lönbségén. Ahogy a többi emberi kategóriát
végül is az emberi szeretet. Feléje tart és
meghaladja, a nemekre osztottságon is fölül
benne teljesedik ki. Azt hiszem, az üdvösség áll. Még akkor is, ha az Ószövetség úgy beilyen módon értendő. Gabriel Marcel úgy fo- szél róla mint Atyáról. Ő se nem férfi, se
galmazta, hogy Isten a toi absolu. Az abszo- nem nő, vagy egyszerre férfi is és nő is. Nalút te. Nem tudom egészen pontosan, hogy gyon érdekes, hogy amikor a teremtéstörténet azt mondja: Isten a saját képmására teő ezt gondolta-e, de én mindig azzal egészítem ki, hogy azok az emberek, akikkel mi
remtette az embert, akkor rögtön hozzákapcsolatban vagyunk, tegezhetök, és vissza teszi: férfinak és nőnek. Tehát nem a férfi
Isten képmása, hanem az ember, aki vagy
is t'egeznek minket. De ők nem' toi absolu.
Nemcsak olyan értelemben, hogy nem abférfiként vagy nőként él. Az élete éppen a
szolútumok, hanem nem válnak egészen te- férfinak és a nőnek az egymásra találásavé. Ha tegezzük is őket, ott sötétlik bennük ban, szerelmében, hűségébén válik úgya letegezhetetlen. Isten az abszolút te, akivel ahogy teljessé. Az Ószövetség alkalomadtán
szemben, akinek színe előtt mi is abszolút - rnondjuk azt - asszonyi kategóriákkal is
én-né válunk, .és aki körül úgy születik meg beszél Istenről. Például a prófétánál szerebelőlünk a mi, hogy az is maradéktalanul
pel: hogyha az anya elfejtheti egyetlen gyeregymásra ragyog, és sehol nem maradnak mekét, én nem felejtelek el téged, nevedet a
átvilágítatlan, közölhetetlen sötétségek vagy
tenyerembe írtam. Jézusnak szintén van hanémaságok az emberben.
sonló mondata, - amelyikben a vajúdó
asszonyról beszél. Amikor annak eljön az
- Az előbb mondottakkal egyetértek, mégis
órája, kínlódik és szomorú, mert nagyok a
feltűnőnek tartom, hogy az egész keresztény
fájdalmai, de átmosolyog a könnyein és
témakörben a férfineműség uralkodik. Isten
örül, hogy ember születik a világra.Jézusatya, a Szentlélek Jézus nemzoie, Jézus pedig
nak, akinek nem volt felesége, testvére,
fiú. Alig van meleg, közvetlen gesztusuk a nő
szeme volt arra, hogy az asszonyt ebben a
höz, az asszonyhoz. Számunkra, hogy egészhelyzetében meglássa. Az a csodálatos, hogy
séges utódaink szülessenek e földön, fontos a
a saját eljövendő, közelgö szenvedését és az
maga teljességében megélt szerelern. A szereövéire váró szenvedést hasonlítja a vajúdó
Iemre persze nincs kategória, nem irányítható,
asszonyéhoz. Azt hiszem, hogy az asszonyoknem rokonítható. Megközelítésére kevésnek
hoz, a nőkhöz való kapcsolata is sokkal gazbizonyul a humánum, a demokratizmus, a
dagabb volt, mint rni azt sejthetnénk. Az
logika, bármilyen vallás stb. Szétszakitva vievangéliumokból kiviláglik, hogy körülvetszont égi és földi egységét - lelkiségre és testék őt az asszonyok. Hallatlan tartózkodástiségre - rögtön kezelhető lesz: eddig jó, onsal szólt hozzájuk, mégis egészen az övék tunan ban; ekkor jó, akkor bűn . . . Márpedig az
dott lenni. Nyilván az ő emberségében -ha
embernek egy bizonyos életkorig nincs naember lett, vagy férfinak vagy nőnek kellett
gyobb, és nincs is más egészséges lehetősége
lennie - Istennek az egyetemességéből is
mint a szetelem teljessége, hogy kiléphessen
fölragyogott valami. Úgy tudott odafordulni
önmagából, és megsejtse, megérezze az egyetea körülötte lévő asszonyokhoz, hogy azok a
mességet. A szerelem gyönyörű és fájdalmas
magukénak érezték. mert látták, nem idefelkészülés a szeretetre. Nem hiszem, hogy ősi
genként fordul hozzájuk, hanem testvéri
egységblek átélése nélkül lehetséges volna elszóval, nagyon meleg és igaz szerétettel. Ebjutni az igaz szeretetig.
ből az Evangélium, ha keveset mutat, az
- Azt gondolom, kicsit félrevezetnek ben- csak annak köszönhető,hogy ennek megnünket a szavaink, amelyek voltaképpen ragadására, szóvátételére egyszeruen nem,
szemléleti formákat tükröznek, és nem föl- voltak szavai.'

- Jézus nem írt. Az evangéliumokat emberek írták. 6k viszont kultúrájuk meghatározottságában éltek és alkottak. Ahhoz tehát,
hogy tanításaikat' maradéktalanul megértsük,
ismernünk kell életszemléletüket. [elképiségüket, erkölcs üket stb. Például az Ószövetség és
az Újszövetség kultúrtörténeti szintjén a nő,. az
asszony mindenképpen értéktelenebb teremtménya férfinál, ezzel szemben a mi világképünkben az értéke központi helyen áll.
Földrajzilag közelebbi példával élve: állítsuk
egymás mellé Goethe Faust-ját és Madáchnak
Az ember tragédiájá-t, látnunk kell e két mü
vagyis két kultúra szinte áthidalhatatlan
szemléleti különbségét. Faust a ráció embere,
okoskodásában mégsem boldogul, Mefisztó
csábítására letér útjáról, és a nőben leli meg
boldogságát, ám ennek nagy ára van: végül
örök kárhozatra jut. Ha beszélhetünk pesszimista kifejletről, akkor itt igen. Madách az
emberpár bűnbeesésétől indul, ahol Ádamot
az Isten ítélete kényszeríti arra, hogy próbálja
fölmérni a kettejük, vagyis az emberiség jövő
jét. Lucifer ebben segíti őket, a végső pont
mégis, ahova eljuthatnak, tulajdonképpen a
kezdet. Ádám szárnyaló kivagyiságából, hogy
úgy mondjam, Éva ölébe hull vissza. Az ember tragédiája szerint földi pályánkon tehát
az asszony az, aki innen is van és túl is a ráción. Így látva, Goethe' életfelfogása közelebb
álla Bibliáéhoz; mint Madáché, holott Az ember tragédiájá-nak története biblikusabb.
- Ez hallatlan érdekes kérdés a biblikus
szemével nézve. Tudniillik a Bibliában valóban van olyan szemléleti elem, amelyik mondjuk - asszonyellenes. A rációt félti az
asszonytól. Mindattól, amit az asszony személyesít meg. De mindez nem tartozik az
Ószövetség alaprétegéhez, hanem annak a
hokma kultúrának a része, amelyet az izraeliták Egyiptomból vettek át, és amelyik átkerült a görögökhöz is. Az éden-történetet, a
paradicsomi elbeszélést nézve kétségtelen,
hogy az asszony az, aki szakít először a fáról,
és ő áll szóba a kísértővel. Azért a Biblia elbeszélése szerint is az igazi vétek Ádámé.
Úgy lehetne mondani, hogy itt az asszony
érzékenyebb a rosszra és a jóra is, Isten dolgaira meg a Sátánéra is, -rebbenékenyebb
a férfinál. Rosszra is csábítja a férfit, jóra is,
aki viszont lomhább, nagyobb a tehetetlensége és döntéseiért a felelőssége is. Döntéseibe jobban beleragad, ha egyszer a rossz
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mellé állt, kevésbé hajlamos, hogy megbánja. A bűnbeesés történetében az asszonynak
és a férfinak a szerepe csodálatosan kiegyenlítődik. Emberi részről valóban az
asszony a kezdeményező, mégis nagyobb felelősség hordozója a férfi, ami ugyanakkor
nem jelentékteleníti a másik szerepét se
ilyen, se olyan módon. Ennek az Egyiptomból érkező hokma kultúrának - hokma bölcsességet jelent - a bölcs ember ~olt mint
müveltségi magatartásnak az eszménye. Félt
az asszonytól. Ez lecsapódik a Bibliában,
ugyanakkor, ha háttérben is, hatalmasan jelen vannak a nagy imádkozó asszonyok,
akiknek a sora Máriáig vezet. Megjelennek
ők, akik a kegyelemre érzékenyebbek a férfinál, éppen azért Isten titokzatos szándékainak szolgálatára kaphatóbbak. Anyaként,
feleségként ott állnak a férfi mellett, és ha .
közéleti szerepe a férfinak van, azt az ő tevékenységük készíti elő, határozza meg
mélységét s magasságát. Az Evangéliumban
van az a kedves jelenet, amikor az asszony
Jézust hallgatva magasztalni kezdi az anyját,
és azt mondja: boldog a méh, amely téged
hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál.
Megérzi, és zsidó logikával érzi meg, hogy
egy férfi, Jézus, ha ilyen tündöklően tud beszélni, és tanúságot tenni az igazságról,
azért lehetséges, mert nagyszerű asszonynak kellett lennie, aki őt beszélni és a világban tájékozódni tanította, aki mellett gyerekkorát töltötte. Ezek a Bibliában is jelzik
ennek a bizonyos szemléletnek a jelenlétét,
amely az asszony szerepét nagyon komoIyan veszi. A katolikus egyház életében ez
folytatódik a Mária-tiszteletben. Nagyon érdekes Hans Urs von Balthazámak egyik írása, amelyik arról beszél, hogy amilyen mértékben hajlandó a legújabb korban az egyház megfeledkezni Máriáról, vagy kicsit szégyellni a Mária-tiszteletet, olyan mértékben
válik pusztán férfias síírgölödéssé és agyaskodássá a teológia, és az egyházi intézményes élet. Elillán belőle a kegyelemre nyíló
figyelem és bensőség, és cr szeretetnek a
csak asszonyok által megragadható vagy jelenvalóvá tehető rnélysége és varázsa.

kell
ben
len,

Végigtekintve elmúlt kétezer évünkön, azt
látnom, hogy itt az egyetemesség köntöséegy kultúra harca folyt más kultúrák elamely népek arculatát akarta eltörölni.
Meggyőződésem, hogy még a magyar pogány-

lázadások sem a kereszténység, hanem az agresszív idegenség ellen zajlottak. Jézus ebben
is példa, aki dimenziókat kötött össze: eget és
földet, Istent és embert, múltat és jövőt. Ezzel
megadta a lehetőséget arra is, hogy különböző
arculatú világok. fordulhassanak egymás felé.
Tudjuk, hogy minden egészséges kultúrának
éppen nem a másik fölé kerekedés a vágya,
hanem nyitottság amannak befogadására, és
készség iinmaga átadására.
- Valamit még bele kell számítanunk ebbe. Az utóbbi száz esztendőben világszerte
elterjedt a technikai civilizáció, amelyik az
álegyetemességével el akarja borítani, v~gy
mint elavult valamit, föl akarja számolni a
régi kultúrákat. Megdöbbentő bizony, hogy
ezek a törekvések tovább élnek. Nemcsak
mint a múlt csökevényeí, hanem úgy látszik,
mint az emberi létnek a nagyon is fontos tényei és adottságai. Harcuk annál keserűbb,
minél kevésbé tudatos vagy szavakba öntött. A kereszténység nem innen van ezeken,
hanem túl van rajtuk. Nem föld alá nyomja
vagy megtagadja vagy kiseprűzni próbálja,
hanem meghaladja az ellentéteket. Valóban
nagyon fontosnak gondolom az emberiség
jelene és jövője szempontjából is J~zu~
Krisztust, mindazt amit ő jelent. Történelmi
és emberi szempontból is. Másfelöl viszont
azt gondolom, hogy az egyház életében
most nagyon fontos szakaszhoz jutottunk el.
Történelmének kezdetén a kereszténység
kilépett a zsidóságnak a köréból, és lassan
szót tudott érteni a görög és a római világgal, és később egészen átitatta azokat, közbén maga is átitatódott azok sugallatától.
Ezután egy nagy határátlépéssel kontaktust
talált a népvándorlás népeivel. Most viszont
az európai kereteket kell hogy meghaladja.
Nem úgy, hogy megtagadná azt a kétezer
évet, ami ide kapcsolja, de úgy, hogy ezeken
a kereteken túllép. Még mielőtt a modern,
technikai cívilizatorikus életforma megsemmisítené vagy föld alá nyomná, kapcsolatokat kell hogy keressen az emberiség
többi nagy kultúrájával. Akkor fogja majd a
saját, eddig fölszínre nem hozott kincseit is
sokkal gazdagabban föltárni, és maga is fölfedezni. Hiszen Szerit Pálnak a kolosszeiekhez írt leveléből tudjuk, hogy Krisztust
. azért küldte Isten, hogy. mindent őbenne
foglaljon össze. Nemcsak egy népnek, egy
kultúrának a megváltására küldte, hanem

azért, hogy az egész emberiséggel értsen
szót, és hogy szótértö közösséggé váljék kö-'

rülötte az egész emberiség.

- Az egyház tulajdonképpen örülhet anna~,
hogy megszabadult. sőt felszabadult azok alol
a földi, hatalmi terhek alól, amik eddig lenyúgözték, és amelyeknek oka minde,n bizonn~al
történelmi szűkségszerüség volt. Igy kell hmnem, mert ezt az egyházat a magyarság mint
egyetemes eszmék hordozóját, mint Anyaszentegyházat tisztelte és védelmezte .- sok~zo.r
minden földi, politikai érdekén, meg kulturaján és a testvériességen is átlépve.
- Biztos, hogy okunk lehet az örömre.
Szent Pál írja, amikor gyönge vagyok, akkor
vagyok erős, és ha dicsekedni kell, gyöngeségemmel dicsekszem. Az egyház is, a ~e
reszténység is, amikor az intézményes bIZtonságait elveszíti, akkor nyilván közelebb
kerül a rendeltetéséhez. Ezt mégsem egyszerű átélni. A gyöngeségnek is megvannak
a kísértései. Ószövetségi képpel szólva, a
bibliai Józsefnek a sorsa akkor van Isten
tenyerében, amikor testvérei v~re,~be lökik, vagy amikor Egyiptomban Dorton?e kerül. Utólag ezt ő is így látta, akkor megsem
lehetett egyszerű elfogadnia. Talán valamit
máris észlelünk abból, hogy az egyház vagy
a kereszténység veszteségei által, azzal, hogy
emberi pozícíókat veszít, gazdagabb lesz.
Közelebb kerül ahhoz, amit mifídig is szolgálni akart. Figyelmesebben igyekszünk
szétnézni, és valóban annak az útjait keressük, hogy úgy tudjunk az Evangéliu.mr::,>1
szólni, kit-kit lelkiismeretének legmelyen
érintsünk. ne az ellenkezésnek vagy idegenkedésnek a mechanizmusait mozgósítsuk
benne. Úgy vigyük elé Isten igazságát, mint
ami az ő legmélyebb igazsága is, ami neki
szóló, számára üdvösséget ígérő igazság.
Mindemellett azt is számba kell venni, hogy
valahol mégis meghúzódik a saját életünkben az emberek életében, a világ életében
is, kidisputálhatatlanul, a rossznak a misztériuma. Nemcsak az egyház ügyességén
múlik hát, hogy az Evangélium hogyan jut
el az emberekhez. Minden ügyesség, minden igazság közben ott van benn~nk, é~
ahogy bennünk, körülöttünk is, egy csomo
tehetetlenség, amit lassan világít át a fény.
SZÖLLŐSI ZOLTÁN

2.55

if'

Tuz Tamás versei

Komor litánia
Uram kertek alatt szökdösöm Hozzád
udvarodba bebocsátani méltoztassál
elmondanám Neked az elmondhatatlant
nyelvemet mozditani méltoziassál
csak magamra gondoltam idáig
múltamat feledni méltoztassál
savanyúcukrot szopogattam édes malagaszőlőt
más ízekre tanítani méltoztassál
összegázoltam gyönyörű vetésed
igf;lzítani rajta könyörgöm méltoziassál
pénzem után szaladtam az égre föl sose néztem
minden lépésem re ügyelni méltoztassál
mert arcátlan vagyok vágyam is kócos
mosdatni [ésűlni méltoztassál
alaktalan vagyok minden tekintetben
mértéket venni rólam újfent méltoztassál
törleszteném ha tudnám roppant adósságom
negyedét harmadát elengedni méltoziassál
lefagyott gyümölcseimet dermedt rózsáimat
új nyárba szoktetni méltoztassál

Megszépült napjaim
Március kozepén, mint minden évben, a lombos verandán ez a madár elképeszt
Schönberg-i szomorúságával. Egyfolytában kísérletezik' üveghang-glisszandoival.
Félig-nyitott csőrével sír, faggatózik. Annyi ereje sincs, hogy rányissa szemét a tavasz
különös látványaira. pedig nem kalitkában szűletett, nem a dúc sötétjében turbékoló
galamb. Nem is tudom, milyen madár. Gondosan elrejtőzik, de a szabad ég alatt gyakorol, Zenét szerez; teremt, a 12 hangú skálán leitozik. Amihez ér a szárnya, dal lesz
abból.
.
Irigylem s utánozni szeretném, de nekem csak írótollam van s a hangom, ó Istenem, hat évtized keserű levében ugyancsak kicserződött. Lesimítom hajam, ami még
megmaradt az átláthatatlan bazsalikomillatú időkből. Azt hiszem, álmodom. Lepereg
rólam a jelen, áthidalom a korszakokat, szines rongyokkal ékesítem vénségem kalyibáiát, két térdem közé szoritok mindent, ami szép: fe nyőilla tot, madárdalt, Schönberget, megszépűlt napjaimat.

Vas József

A ~ELTÁMADÁSl-KÖRMENET
A feltámadási körmenet "paraliturgikus" szokás, mert nem tartozik a szoros értelemben
vett liturgikus cselekmények közé. Ennek ellenére kapcsolatban van az evangélisták, főkép
pen Márk (15,42--47) és Lukács (24,1-10) elbeszélése alapján keletkezett, két nagyheti szertartással: Jézus temetésével és feltámadásával.

A FELTÁMADÁSI KÖRMENET A GÖRÖG KATOLIKUSOKNÁL

Hogyan végezték a húsvéti srcrtartasokat? Mind a két keleti szertartású egyház a görög szöveget vette alapul azzal a különbséggcl. hogy az ortodoxok 1955-ben kizárólag görögből fordították Ic Jézus temetési és feltámadási szertartását; a görög katolikusok pedig az 1964. évi
új kiadásukat görögből és ószlávból készítették. Érthető tehát, hogy nemcsak stiláris,
hanem tartalmi eltérések is találhatók közöttük.
aj Jézus temetési szertartása a görög katolikusoknálnagypénteken délután a vecsernye
végén van. Az oltár előtt álló pap a fejérc és a vállára teríti azt a téglalap alakú, vászonból
készült leplet (oszlávul: plascsenica), amelyen a sírban fekvő Jézus képe látható. Ezt az Úr
temetési menetének emlékére, ünnepélyes körmenetben, énekszó kíséretében körülhordozza, helyi szokás szcrint a templomban vagy a templomon kívül. Utána pedig a templom
alkalmas helyén felállított szcntsírba helyezi és a szerit asszonyok jó illatú fűszereit jelképező. tömjénnel megfüstöli. A sírba tétel szentbeszéddel zárul.
hj Jézus feltámadási szertartását húsvétvasárnap, az éjféli istentisztelet végén tartják. A
pap 'ünnepélyes egyházi öltözetben megtömjénezi a szentsírt, majd vállára veszi a halotti
leplet és az ikonosztázis északi oldalajtaján megy be az oltárhoz annak emlékére, hogy
Jézus feltámadása előtt a mennyország ajtaja zárva volt előttünk. A szentlepel oltárra helyezésével Jézus feltámadási szertartása véget ér. .
ej A húsvéti körmenet közvetlenüJutána van és ezzel az ősi feltámadási énekkel kezdő
dik: "A te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok éneklik a mennybcn, és minket is
méltass a földön, hogy tiszta szívvel énekeljünk és dicsérjünk téged". A pap kezdi el, mert ő
képviseli az Úr feltámadását hirdető angyalt. A szentélyböl indulnak el, 'Vert Jézus feltámadása előbb volt ismert az égben, mint a földön. Gyertyafény és egyéb.kivilágítás mellett
haladnak, hiszen a feltámadt Üdvözítőt is fény ragyogta körül. A csilingelő harangok szava
pedig az örömhír gyors terjedését jelenti, A körmenet a templom zárva lévő nyugati ajtaja
elött megáll, és megkezdődik a húsvéti utrenye vagy hajnali istentisztelet.
A pap áldást mond és elénekli ~ húsvéti tropariont (ének): .Krisztus feltámadt halottaiból ..."'·stb. Ezután a kereszttel megérinti a templom ajtaját, jelezve, hogy a mennyország
ajtaját is Krisztus keresztje nyitotta meg. Bevonulás után kezdődik a nagy ekténia, illetőleg
néhány ének és könyörgés, amelyekre a hívek: "Uram, irgalrnazzr-zal, az utolsóra pedig
"Add meg Urunk" felkiáltással válaszolnak. Az ekténiát Damaszkuszi Szent János húsvéti
kánonja követi, majd felcsendülnek a "pászka-sztichirák" (ünnepi dicséretek). Éneklés közben a hívek sorba állnak, a pap pedig csókra nyújtja nekik a keresztet és az evangéliumos
könyvet ezekkel a szavakkal: "Feltámadt Krisztus!" Mire azok egyenkint felelik: "Valóban
feltámadt!" (vö. Melles Emil-Srántay Srémán István: Görög katolikus szertartástan. Bp. 1942.
·77-78).
. Hol térnek el ezek a szertartások az ortodoxokétól? A tartalmi eltérések leginkább a
liturgikus szövegek (könyörgések, énekek stb.) kiválasztásában és mennyiségébenmutatkoznak. De vannak eltérések a cselekményben is, amely az ortodoxoknál jóval hosszabb.
Ezenkívül a görög katolikus fordításban gyakran fordulnak elö ószláv szavak és elnevezé-
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sek. 'Mindezek .ellenére Jézus temetési és feltámadási szertartása, valamint a húsvéti körmenet kezdettől fogva egységesebb volt a keleti, mint a nyugati egyházban.

A RÓMAI KATOLIKUSOK FELTÁMADÁSI KÖRMENETE
1. A római liturgia és nyelve. A nyugat-római birodalom fennállása idején a római liturgia
csak Róma városának volt a szertartása. Itália északi részén, valamint Galliában és Hispániában más liturgiák terjedtek el. Ezeket gyüjtőnéven gallikán liturgiának szokás nevezni,
bár voltak közöttük kelta és gót eredetü szertartások is. A gallikán liturgia részeinek legrégibb szövegét különféle VII. századi gyűjtemények (Expositio Missae, Sacramentarium
Gallicanum, illetőleg Missae Gothicum stb.) őrizték meg számunkra. Ezek használata körülbelül a IX. század végéig tartott. Nyilván azért, mert a népvándorlás utáni új Európa országaiba Rómából küldtek hithirdetőket, akik mindenütt a római liturgiát honosították meg.
Így aztán a gallikán rítus lassankint kiszorult a. használatból. Manapság mindössze két maradványát ismerjük: a mozarab és az ambrozián liturgiát. Az előbbi a spanyolországi Toledóban, II. Orbán pápa 0088-1099) óta már csak a székesegyház úgynevezett mozarab kápolnájában hangzik fel vasárnaponként. A Szent Ambrus milánói püspök nevét viselő ambrozián liturgia pedig Milánóban van szokásban és a legújabb kritikai kiadását XI. Pius pápa
0922-1939) készítette el ottani könyvtáros korában.
A római liturgia legrégibb szövegeit három Sacramentarium (Misekönyv) tartalmazza. A
Leonianum, amelyet a felfedezője Nagy Szent Leóról (t 461) nevezett el, nem liturgikus
használatra készült és csak a VI. század első felében keletkezett. A Gelasianum. amely Gelasius pápa (t 496) nevét viseli, egész Galliában elterjedt. A Gregorianum, amely Nagy Szent
Gergely pápa (590-604) liturgikus reformjai alapján összeállított miseszövegeket tartalmaz,
. eljutott Nagy Károly (768-814) udvarába is, aki a frankoknál szokásos miseszövegekkel egészítette ki, és egész birodalmában kötelezővé tette.
A római liturgia nyelve szinte kezdettől fogva latin volt egészen a II. vatikáni zsinatig. Kivétel ezerhatszáz év alatt csak egyszer fordult elő, 880-ban, amikor a pogányságból megtérő, Morvaországban és Pannóniában lakó, régebbi kultúrájú szlávoknak VIII. János pápa
(872-882) megengedte, hogya Cirill és Metód által ószlávra fordított római liturgiát használják. De alig száz év múlva XIII. János pápa (965-972) ezt is visszavonta.
2. Jézus 'temetési és feltámadási szerianása. Ennek Radó Polikárp (Enchiridion, II. 1209 és
1237) szerint Nyugaton két, egymástól lényegesen eltérő prototípusa volt, egy korábbi és
egy későbbi. Hogyan végezték őket?
aj A középkor első felében a korábbi típus gallikán ercdetü, és Kelet közvetítésével került át Nyugatra' a IX. század folyamán. Ennek cselekménye is, akárcsak a görökkeletieknél,
a kereszt körül összpontosul. A későbbi prototípus Nyugaton keletkezett és Szent Ulrich
(890-973), a kalandozó magyarok ellen harcoló augsburgi püspök életrajza említi először.
Itt a cselekmény középpontjában az Oltáriszentség áll, és szertartása a következő:
Ulrich püspök (vö. Migne: Patres latini ... 135. k. 1020-21) a nagypénteki csonkamisén (az
előre megszenteltek liturgiáján) a hívek áldozása után megmaradt szentostyákat nem tette
vissza a szokott helyre, hanem mindcn ünnepélyesség nélkül a székesegyház Szent Ambrusrói elnevezett kápolnájának az oltárán helyezte el. Mintegy elrejtette a hívek elől. Ezt nevezték Jézus temetésének. Húsvét napján pedig a papi zsolozsma "prima" ncvű reggeli
imájának elmondása után, néhány papja kíséretében', bement a Szent Ambrus kápolnába
és misét mondott a Szentháromság tiszteletére. Mise végén ünnepélyes egyházi öltözetben
átvitte az Oltáriszentséget a Keresztelö Szent Jánosról elnevezett kápolnába, ahol papjaival
együtt elmondta a zsolozsma "tertia" nevű imáját. Ezt követően a papság és a hívek égő
gyertyákkal a kezükben ünnepelves mcnctbe fejlődtek. és a húsvéti antifónát énekelve
kísérték az Oltáriszentséget a székesegyház föoltárához, ahol a püspök megtömjénezte és
ünnepélyes szentrnisét mutatott be.
Látnivaló ebből, hogy az a színpompás. egész éjszakát kitöltő húsvéti vigília, amely Nagy
Szent Gergely pápa halálakor (604) még virágkorát elte, Nyugaton ekkor már nincs meg
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Jézus feltámadási szertartása előtt sem az egyik, sem a másik prototípusban. Valószínűleg
délután kezdödött és a sötétedés beálltánál nem húzódhatott tovább (vö. Katolikus Lexikon IV. 471; Vigilia, 1983/4.). A hozzá tartozó, Szentháromságról mondott szentmisét a X.
századtól kezdve áthelyezték nagyszombat reggelre. Ezen a napon ugyanis eredetileg nem
volt szentmise. Az viszont számunkra most mindennél figyelemre méltóbb, hogy Nyugaton
a két prototípusban bukkanunk rá a feltámadási körmenet első nyomaira.
hj A középkor második felében Jézus temetésének és feltámadási szertartásának Nyugaton keletkezett prototípusa kevés változást szenvedett, Bizonyítják ezt az úgynevezett latin'
országok (olasz, francia, spanyol, portugál) szertartás-könyvei. A keleti származású azonban
nagyon sok változáson ment át. Egy kézzel írott magyarországi Misekönyv tanúsága szerint
egészen más lett, mint amilyennek a prototípusa tükrében láttuk. A nagypénteki vecsernye-után, amikor eloltották az oltár gyertyáit, a pap magasba emelte a keresztet, amely mögött
ministránsok és gyászruhába öltözött asszonyok álltak. A lélekharang meghúzásakor mindenki meggyújtotta a gyertyáját és az "Ecce quomodo moritur ..." (Íme, így halt meg ...)
éneklése közben megindult az ünnépélyesen feldíszített és égő gyertyákkal körülvett sírhely felé, ahol a pap fekete drapériára tette a keresztet (Depositio crucis). Azután meghintette szentelt vízzel, megtömjénezte és gyolcsból készült "szemfedővel" Ietakarta, majd eléje
térdelt és rövid imát mondott (Adoratio crucis), miközben a hívek ajkán bánatosan zengett
az ének: "Sepulto Domino ..." (Eltemettük az Urat). A pap és a ministránsok távozása után
a hívek még sokáig a sírnál maradtak, és másnap ismét visszatértek (Visitatio sepulchri).
Ennek a típusnak feltámadási szertartását egy középkori papi imakönyv (breviarium)
őrizte meg számunkra. E szerint a hívek húsvét hajnalban gyülekeztek a szentsírnál, ahol a
pap felolvasta a Jézust kereső Mária Magdolnáról és a szent asszonyok látogatásáról szóló
evangéliumi szakaszt (Lk 24, 1-8). Utána felemelte a keresztet és háromszor, mindig magasabb hangon énekelte: "Pax vobis, ego sum ..." (Békesség nektek, én vagyok). A kórus
pedig hasonló módon válaszolta: "NoHte timere ..." (Ne féljetek). A szertartás azzal fejeződött be, hogy a pap a keresztet, a Te Deum éneklése közben, a főoltár közepére tette
(Elevatio crucis) és megkezdte a szentmise bemutatását.
ej Jézus temetésének és feltámadásának ezt a keleti származású szertartását az újkor
folyamán fokozatosan háttérbe szorította a nyugati prototípus. Ezt 1577. és a II. vatikáni
zsinat között Németországban és az esztergomi rituálé tanúsága szerint nálunk is ekként
végezték: nagycsütörtökön a pap a szentsír számára is konszekrált egy nagyostyát, amelyet
másnap a' csonkamise után az úrmutatóba (ostensorium) helyezett és fehér fátyollal
takart le. Ezután ünnepélyes körmenetben a szentsírhoz vitte, ahol a virágok és égő gyertyák közott lévő ernelvényre, trónusra tette.
Nagyszombaton reggel kezdödött a húsvéti vigília hosszú, négy részből álló liturgiája (vö.
Vigilia, 1983. április), amelyet V. Pius latin nyelvű Misekönyvéből (1570) kellett végezni - az alkalmatlau időpont miatt úgyszólván üres templomokban - egészen 1951-ig. Ekkor XII.
Pius pápa ebből a "tetszhalálhoz hasonló" állapotból újra életre keltette a húsvéti vigiliát. A
II. vatikáni zsinat pedig elrendelte, hogy a szertartása nagyszombaton estefelé kezdödjék.
Így a feltámadási mise már húsvétra esik, mert az őskeresztények nem éjféltől, hanem az
esthajnali csillag felkeltétől számították a napot.
De 1951 előtt csak a feltámadási szertartást végezték nagyszombaton estefelé. Mégpedig
az esztergomi rituálé szerint a következő módon: a harmadik harangszó után a pap és a
hívek zászlókkal és égő gyertyákkal Jézus sírjához mentek és térdre borultak. .Exurge ...",
kezdte a pap az ünnepi éneket, amelyet a kórus folytatott: "Quare obdormis, Domine?"
(Kelj fel, miért aluszol, Uram?). Ezután elénekelték a 138. zsoltárt. Ennek vége felé a pap
megtömjénezte az Oltáriszentséget, levette róla a fehér fátyolt, és a nép felé fordulva énekelte: .Resurrexi ..." (Feltámadtam ...). Közben a menet megindult a főoltár felé, ahol a
tanítványait koszöntö. feltámadt Üdvözítő szavai csendültek fel: "Pax vobis, ego sum"! A hívek erre már magyarul válaszoltak a húsvéti ének hitvalló szavaival: "Feltámadt Krisztus e
napon ...". Azután harangzúgás közepette kivonultak az utcára, ahonnan a diadalmenetét
tartó Üdvözítő a hívek sorfala közott haladva, ének- és zeneszó kíséretében tért vissza Atyja
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házába, az ünnepélyesen kivilágított templomba, hogya hófehér ostya kenyérszíne alatt
köztünk maradjon a világ végezetéig.
Visszatekintve újólag megállapíthatjuk, hogy Jézus temetését és feltámadását mint megváltásunk húsvéti titkát, a maga színpompás liturgiájával, mind a görög, mind a római katolikusok kezdettől fogva megünnepelték. Mégpedig a keleti szertartásúaknál feltámadási
körmenettel, a rómaiaknál pedig húsvéti vigíliával egybekötve. A feltámadási körmenet a
keleti egyházak liturgiájának szerves része, tehát nem "paraliturgikus" szokás. A római katolikusoknál azonban kevés helyen fordul elő. A mi feltámadási körmenetünk eredete Pázmány Péter koráig nyúlik vissza, és csak kiegészítő része, illetőleg függvénye Jézus feltámadási szertartásának. Ezért mondjuk, hogy paraliturgikus. Ennek ellenére megszüntetni
kár volna, mert tömegek hitvallása tükröződik benne.

Balázs Pál

KIENGESlTELönÉS ÉS BÜNBÁNAT
A megváltás jubileumi szent éve, valamint a

"kiengesztelődés

és a

bűnbánat

az egyház kül-

detésében" témakört megvitató VI. püspöki szinódus után miért és hogyan aktuális a d-

münkben megjelölt téma? Az egyházban örömmel valljuk, hogy Krisztusban "elnyertük a
megváltást, bűneink bocsánatát" (Kol l, 14), mert "Isten ... Krisztusban kiengesztelődött a
világgal, nem tartja számon vétkeinket ...", de ugyanakkor nagy felelősségként. s olykor
megoldhatatlannak látszó feladatként hat ránk az is, hogy Krisztus "ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát ... és tanítását" (2 Kor 5,18-19). A szentév és a szinódus után a megváltás
misztériuma és a bűn titka a maga valóságában közelebb került (vagy kerülhetett) hozzánk,
tisztább lett a kiengesztelődés és a bűnbánat fogalma is mint isteni ajándék, és mint létszükséglet az ember és az emberiség számára, de ugyanakkor világosabbá vált-az is, hogy
mindennek hirdetése, befogadása és gyakorlása mind az 'egyházban, mind pedig a világban
egyre nehezebb, sőt néha gyakorlatilag lehetetlen.

1. Miért probléma a

kiengesztelődés

és a bünbánat?

Höffner bíboros tartotta a szinódus első sajtókonfcrenciáját.' melyen összegezte az első
munkahét eredményeit. Igen figyelemre méltó, hogy a szinódusi atyák a probléma alapvető
okának megjelölésére szinte egyöntetűen visszhangozták XII. Pius pápának 1946-ban az
USA nemzeti kateketikai kongresszusához intézett rádióüzenetét, miszerint "a mai világnak
talán az a legnagyobb bűne, hogy megkezdte a bűntudat elvetését".'
A gyorsulóan változó világunkban jó ideje alapvető és lényegi változás következett be a
bűn megítélésében, és az embereknek a bűnhöz való viszonyában is. A korábbi évszázadokban maga a bűn nem jelentett problémát. Erezték.. tudták, számoltakvele az emberek. A
hangsúlyt - koronként változva - hol a bűnért járó elégtétel nagyságára, hot a bűnbánati
aktusok sokféleségére, hol pedig a részletes bűnvallásra tették. A pap szerepét szívesen
hasonlították a "bíró", vagy az "orvos" tevékenységéhez. aki "ítél" (azaz a feloldozás előtt
igazságot szolgáltat az elégtétel megállapításával), illetve "gyógyít" (mert a bűn elkövetése
által megsebzett embert az irgalmas szamaritánus módjára gondjaiba veszi).' Korábban
magát a bűnt sohasem kérdőjelezték meg.
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A mostani szemléletváltozás lényege abban van, hogy sokakban meggyengült, vagy már
el is tűnt a bűntudat." Sajnos nem arról van szó, hogy a bűn csökkent volna az egyének, a közösségek és a népek életében, hanem csak a bűn tudata; az, hogy létezik-e '
bűn, vagy hogy mit tartanak annak. Úgy tűnik, hogy maga a bűn gyakorisága és száma emelkedett, sőt félelmetes méreteket öltve már-már nemcsak az egyes személy, vagy
némely csoport, hanem az egész emberiség létét fenyegeti. A problémát az jelenti, hogy az
emberek nem érzékelik magát a bűnt, hanem csak hatásait: a fenyegetettséget és félelmet,
a szorongást és magányt, azaz a bűn keseru gyümölcseit. Ebben a helyzetben szinte
reménytelen eset a valódi okok felkutatása és a kiút megtalálása. Tehát nemcsak a "megelőző" állapot problematikus, hanem a "jövő" is.
A bűn elsősorban az ember Istennel fennálló személyes kapcsolatának megsértését,
Isten iránti hütlenségét jelenti. Nem beszélhetünk bűnről abban az értelemben, hogy az
csupán az emberek közti személyes kapcsolat megsértése, mert kétszeres ellentmondással
találnánk magunkat szembe: nem kapnánk választ a humanizmusra törekvés és a bűn
növekedésének ellentmondására, valamint a bűntudat eltűnésének problémájára. De nem
felel meg a végtelenre nyitott ember természetének sem. Ahol megszakad az eleven kapcsolat az Istennel, ott azonnal eltűnik a bűntudat és érthetetlenné válik a bűn fogalma is.'
Helyét valamilyen "perszonális és társadalmi relativizmus" veszi át. - Megtévesztő lehet
ugyan, hogya nyelvhasználatban továbbra is megmarad a "bűn" szó; csakhogy jelentése és
fogalmi köre lényegesen megváltozik.
A pluralista mentalitást magába szívó ember pedig megszokta il bő kínálatot, az összehasonlíthatóságot és a választhatóságot. A technikai, kulturális, szociális és politikai sokféleséggel együtt jelenik meg a mai ember szemében a vallás is, mégpedig a maga felekezeti és történeti sokféleségében. Könnyen tekinthető egyszeruen a különféle kultúrák a történelem során kialakult képzödményének, Választható a sok más "érték" között, de ugyanakkor semmibe vétele sem számít többé bűnnek, mert a "pluralista szernléletben" csupán
egy meghatározott kultúra részéről, vagy egy sajátos emberi magatartásformáról, illetve választási szabadságról, és nem többről van szó,s
A bűn továbbá feltételezi a felelősségtudatot és a szabadságot, vagyis hogy az ember döntéseiben és cselekvésében szabad legyen. Törekvéseinek középpontjába saját felszabadítása
kerül. Alapvetően bizalmatlan mindennel szemben, amely saját személyes szabadságának
vélt, vagy valódi akadályaként jelentkezik.' A szabadság ilyetén értelmezése a mi témánk
számára azért fontos, mert rávilágít a probléma gyökerére: ugyanis ahol Isten nem jelenik
meg többé világosan és érthetően, mint aki társa az embernek, ott nagyon nehéz megérteni
magát a bűnt is, mint ami "eltávolodás" az Istentől, vagy ami "hűtlenség" az Istennel szemben.!
A bűntudat eltűnésének okai között említést kell tennünk a korábbi erkölcsteológia
szűkre szabott koncepciójáról is. Sajnos a figyelem középpontjában a bűnök jogászí rendszerezése állt, és nem a Szentírás örömhíréből megismerhető Isten. A keresztény ember évszázadok során hozzászokott, hogy életét és cselekedeteit gyakorlatilag a bűnkataló
gusokhoz és az előírásokhoz mérje. Mentalitásban, gondolkodásmódban sokan eltávolodtak az evangéliumtól. Ezek számára lassan-lassan érthetetlenné vált a bűn igazi mívolta,
meggyengült, vagy teljesen eltűnt a bűntudatuk, majd szükségtelenné vált számukra a
gyónás is, hiszen az Istennel való élő-eleven kapcsolatot elhomályosította az elmechanizált
praxis. A bűnteológiára leszükülö. a teljességből csak egy részt vállaló és müvelö erkölcsteológia és lelkipásztori gyakorlat hozzájárult a bűntudat csökkenéséhez, illetve eltűnéséhez.

2. Hogyan világít rá a

bűn

titkára a Szentírás?

A Szentírás alapjaiban ismeri a bűn realitását, noha nem ez a sajátos témája, hanem az
Isten dicsérete és megdicsőülése. A Biblia nem beszél közvetlenül és elsödlegesen a bűn
ről, mégis szinte minden lapján említi valamilyen formában.

261

AZ ÓSZÖVETSÉGI NÉP alapvető élménye volt, hogy Isten kizárólagosan a maga kezde-

ményezéséből kiválasztotta őket, és szővetséget kötött velük. A szövetségkötésben szemé-

lyes és felbonthatatlan kapcsolat jön létre Isten és a nép között, melyben az ember új hivatása az Istennel személyes relációban növekedni a teljesség felé. Ami ezt akadályozza, ami
ennek a növekedésnek nem felel meg, vagy ellene van, az a bűn. A prófétai igehirdetésben
úgy jelenik meg a bűn mint hűtlenség, mint a szövetségi hűség megszegése. A próféták ezt
sokféleképpen fejezik ki: Ámosz "hálátlanságról" beszél, Ozeás "hűtlenségről", lzaiás "önhittségről", Jeremiás pedig Istennel szemben való "ellenségeskedésről".
Egy másik, és valamilyen formában újra meg újra jelentkező bűn forrás, hogy az ember
olyan akar lenni mint az Isten. Maga a Szentírás is többször foglalkozik vele bemutatva
hamis és téves voltát. Az első leírás (Ter 3) egyenesen a "bűnbeesés" címet viseli.cs hamarosan újra találkozunk vele (Ter 11) a bábeli toronyépítés motívumaként. Az ember elvéti
helyét a létrendben és a szövetségben, s gőgjében az egyenlőség szintjére helyezkedik az
Istennel, mégpedig azzal a hátsó gondolattal, hogy "nincs rád szükségem". A szövetségben
kapott parancsokat nyűgnek és nem lényeges segítségnek érzi. Egyenlőségre törekvését
szabadságnak és-isteni képességek megszerzésének véli. Saját maga erejével akarja fölfedezni a .mindent". Többé nem kíván kapcsolatban maradni az Istennel, hanem "olyanná
akar válni, mint amilyen az Isten". Az eredményt igen jól szimbolizálja a Teremtés könyvének 3. fejezetében az első emberpárról szóló vers: "Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy
mezítelenek" (3, 7). A bűn elkövetése után rádöbbennek arra az új "valóságra", amit kiharcoltak maguknak. Elveszítették azt az eredeti emberi méltóságukat, amely kizárólagosan az
Istennel való egyetlen kapcsolatukon alapult. A mezítelenségük a tökéletes veszteségüket
szimbolizálja, amit a szégyenkezés, a megvetés, a tehetetlenség és a nyomorúság jelez. Ez a
kép jól kifejezi, amit az eredeti héber .Jiata't" jelent: "eltéveszteni a célt". A vétkező ember
tette előtt és még közben is csodálatos dolgokat álmodhat meg, de az a tragédiája, hogy a
valóságban az "űr", a "semmi", a "délibáb" felé szalad.
AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN a tékozló fiúról szóló tanítás (Lk 15, 11-32) kitűnő példát szolgáltat a bűn lélektanának bemutatására. Az eredeti állapotot az atya mondja ki a példabeszéd
végén az idősebb fiúnak: "Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied" (31). Ebből a
lét-élet és minden javak közösségéböl válik ki az ifjabbik fiú azzal, hogy kikéri örökségét;
vagyis nem kíván többé, "fiú" maradni, hanem saját maga urává akar válni. Követelésével
felbontja a szeretetközösséget és jogait követelve önállósul. Nem kíván többé bizalmon
alapuló kölcsönös ajándékozásban élni, hanern kizárólag saját magára akar támaszkodni.
Az atya tiszteli a fiú szabadságát, s nem akadályozza meg elmenetelét. A fiú csak ezután
döbben rá, hogy mit is veszített, és most már magának kelllevonnia a tanulságot. Ugyanabba a zsákutcába kerül, mint az első emberpár a Teremtés könyvének (3) leírása szerint.
Ő is elfecsérli az atyai ház földi paradicsomát saját önhittségének áldozatául válva. Arra
kényszerül, hogy sertéseket gondozzon, amely a tisztátalanság szimbólumaként bűnének
fizetségét fejezi ki. Önállóságra és szabadságra törekvése csúfot űz belőle: megszégyenítő
szolgaságra kényszerül. Mindez a sok nyomorúság felnyitja szemét ... megoldást csak az
atyai házba való visszatérés hozhat a számára.
A bűn, bűnbánat és kiengesztelődés titkára Krisztus kereszthalála ad elégséges választ.
Arra a kérdésre, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia a kereszten, bárhonnan is közelítjük meg, csak azt a választ kaphatjuk, hogya bűnökért. A bűnös emberiség nem tudta elviselni maga között Istent, kivetette ebből a világból, és keresztre szegezte az Isten Fiát (Jn
10, 30). Jézusnak.ebből a .Jciutasítésból" elszenvedett halálában a "bűn zsoldját" (Rom 6,
23) kell felfedeznünk. A. hosszú keresztút során Jézusnak végig kellett ízlelnie az emberi
halál minden mélységét, szorongását és keserűséget. A halál olyan magányosságba és borzalomba taszította, amely túl van az emberi halál érzékelhető jelenségén, és felülmúl minden emberr elképzelést. Kereszthalála és halálba vezető útjának minden mozzanata égbe
kiáltó ítélet a bűn fölött.
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3. Mi történt a szinoduson?
Beveze.tőnkben már

utaltunk Höffner bíboros sajtókonferenciájára, de ott csak az első és
problémakört, a bűntudat hiányát emeltük ki. A megoldást kereső felszólalásokban' még két igen fontos téma bontakozott ki, mégpedig a bűn személyes és közösségi jellege közti feszültség, valamint az a kérdés, milyen szolgálatot tehet az egyház- a kiengesztelődés területén.
.
A bűn közösségi és egyéni dimenziójával kapcsolatban Höffner bíboros megállapította,
hogy "bizonyos eltolódás mutatkozik a társadalmi dimenzió javára. Ennek egyik oka a társadalmi igazságtalanságokkal szemben érzékennyé vált lelkiismeret. A szinódus mindamellett a bűnt mint személyes eseményt tárgyalja, ami épp személyes jellege miatt bír társadalmi jelleggel. A bűn kettős értelemben okoz elidegenedést Istentől, önmagunktól és
embertársainktól: egyrészt lerontja a társadalmi struktúrákat, másrészt ezeket a megfertő
zött struktúrákat újabb bűn forrásává teszi."?
. Hogy az egyház eredményesebben szolgálhassa a kiengesztelődést, fel kell fedeznie egy
összefüggést; mégpedig a mai világból hiányzó kiengesztelődés Ca konfliktusok és az egység hiánya), valamint a bűnbánat szentségének, azaz az egyház szolgálatának válsága
alapvető

között.!"

'

A csoportmunkák beszámolóiból is végig kiérződött, hogy nemcsak a bűn személyes és
közösségi jellege között van feszültség, hanem a kiengesztelődés szolgálatában is ugyanez a
probléma kísért. A kiengesztelődés szolgálata több elemből áll: a bűnbánat hirdetése, közös
imádság.a bűnbánat és bűnbocsátás kegyelméért, a bűnbevallás, a feloldozás, valamint a
jóvátétel, elégtétel vagy penitencia. Mindehhez kapcsolódhatnak bűnbánatijellegű, engesz'telő vagy vezeklő cselekmények, mint a böjt, az irgalmasság tetteinek gyakorlása, stb. A felsoroltak közül egészen nyilvánvaló, hogy több elemet mindig is közösségben használt az
egyház, mint például a bűnbánat hirdetését; más elemeket koronként változva közösségben
vagy személyre szólóan gyakorolt, mint a penitenciatartást is. Rendkívüli esetekben a bűn
bánat felindítása után általános feloldozást adott. Mindamellett a kiengesztelődés szolgálata maradt a .Jegprivátabb" szentség annak ellenére, hogy a II. vatikáni zsinat után a bűn
bánattartás új rendje nyitást jelentett a közösségi kiengesztelődés felé. szabályozta az általános feloldozás rendjét egy későbbi személyes gyónás kötelessége mellett. Már a szinóduson is' világos volt, hogy bizonyos elemek közösségibbé tétele igen kívánatos, és könnyen át
is megy a gyakorlatba, míg más elemek komoly vizsgálódás tárgyát fogják képezni, s valószínűleg személyes jellegűek maradnak. S itt elsősorban a személyes bűnvallásra gondolunk. Ratzinger bíboros szinódusi kómmentárjában erről a következőket mondta: "Az ember csak akkor tér vissza az emberek közösségébe, és válik valóban szociális lénnyé, ha a
vétek, az ember belső lénye nyilvánosságra kerül a gyónáskor. Egyedül a személyes gyónás
az igazán szociális tett. Azok, akik a szociális dimenziók ürügyén le akarják rombolni a személyes gyónást, hamis próféták. Kétségkívül lehet keresni a bűnbánat szentsége kiszolgáltatásának megfelelőbb módozatait. A lelkipásztori fantázia ma szükségesebb, mint valaha. Ha egyszerűen az általános feloldozáshoz menekülünk a rendkívüli eseteken túl, az
nem lelkipásztori fantáziára vall, hanem annak teljes hiányára. A tendencia a mai társadalomra jellemző elszemélytelenedés és kollektivizmus felé mutat."!'
4. A szinádus tanulságai
Mindenekelött Paskai László érsek szinódusi tapasztalatait, felszólalását és rádiónyilatkozatát'? kell fontolóra vennünk.. Lényegében valamennyi a bűnbánat és kiengesztelődés

szolgálatával foglalkozik mind inteIlektuális, mind gyakorlati-pasztorális szempontból.' A
cél, a bűnbánatban felszabadult, Istennel és embertársaival kiengesztelődött személy és
közösség, csak igen nehezen érhető el. Az egyház szolgálata egy bölcs és jóságos édesanyához és nevelőhöz hasonlítható. Bölcsességét a kinyilatkoztatásból meríti és a rnorálteológia erőfeszítéseivel Isten akaratát és tervét, mint szilárd és biztos tanítást közli min-
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denekelőtt

a katekézisben. De újra meg újra nevelésre és oktatásra szorulunk valamennyien, sajátos életállapotunknak és körülményeinknek megfelelően más és más módon. S itt
egy' nagyon fontos kőrülményre kell felhívni a figyelmet: Nevelésünk többnyire, értelmiintellektuális közlésen alapszik, melyet valamilyen ."parancs" egészít ki. A szinódusi felszólalásokból egy gazdagabb kép bontakozik ki. Egynémelyikükben magunkra ismerünk,
. mások viszont segítenek saját békétlenségünk felfedezésében és megoldásában. Felsorolunk néhányat a tanulságok közül: Az egyháznak, mielött a világban békét hirdet, meg kell
valósítania a belső kiengesztelődést. - Kiengesztelődésünk csak akkor lesz hiteles a kívülállók előtt, ha visszatérünk a forráshoz, megkérdezve. hogyan engesztelte ki Istent Jézus. Ki kell engeszteint a hatalomvágy" áldozatait, elő kell segíteni "észak" és ,:délH- (szegénység
és' .gazdagség), "kelet" és "nyugat" (a politikai ellentétek) kiengesztelődését.·- Meg- kell
valósítani akíengesztelödést az egészségügyvílagában, és a társadalomban hátrányos helyzetben lévők között is. - Szembe kell néznie a kereszténységnek múltjával, s ki kell engesztelödníe míndazokkal, akiket megbántott, vagy akiket nem tudott elfogadni. Különösen
fontos ez 'a zsidók tekintetében, hiszen nem feledhetjük a velük közös gyökereinket. - A
kiengesztelődés megannyi területének fölfedezése attól függ, hogykialakult-e ~ elszakítha- .
tatlan kötelék .a szív megtérésé ~s a világban való kiengesztelődés között? Fölfedezik-e az
emberek, hogy a bűnbánatban
való újjászületés ,valóságos húsvét az életükben?
,
Jegyzetek. 1. 1~3. okt. 6. vö. L'Osservatore Romano 1983. okt. 7. szinódusi melléklet (6)' IV. lap -2.
1946. okt. 26. - J. vö. José Ramos-Regidor: Il sacramento della penitenza. ELLE Di Ci, Torino-Leumann,
4. kiadás, 1.979. főleg a 145-248. lapok. - 4. vö. Nuovo Dizionario di Spiritualita.Paoline, Róma, 2. kiadás,
1979. 1183. lap és kk. - 5. vö. B. Haring. Il peccato in un'epoca di secolariuazione. Paoline, Róma, '],.
kiadás, 1975. főleg az 52--M.lapok. - 6. vö. P. Berger: Il brusio degli angeli. Bologna, 1970.- 7. vö. K. Rahner: Corso fondamentale sulla [ede. Róma, 1977. 128-BO.lap. - 8. vö. J. Ramos-Ragidor, Lm. 177-178:lap. -l}. L.l. jegyzetpont. valamint vö. Martini bíboros; milánói érseknek az 'első munkahét után a Vati, káni Rádiénak adott nyilatkozatával. - lD. L 9. jegyzetpont. - 11. VR nyomán. - 12.L'Osservatore Romano 1983.okt. T. szinódusí melléklet (6) III. lap; ÚjErnber 1983. okt. 30. l-3. lap; VR: okt. 31.

Remélni kell
Remélni kell, hogy jó vagy,
Mondjanak bármit rólad.
Csalódni, tudom, nem kell,
Bűnöm alól hát ments fel!

A rétre szirmot szárni;
Dalodban tisztán szálni.
Ezernyi hang éskép. kell,
Hogy Isten egéig érj fel!

Érezni kell de mélyen,
Túl minden szenvedélyen,
Szeremi mindig szebben,
Sviszintén hinni ebben.

Hiteddel emelj fel engem,
S akkorén ezerszer zengem:
- Mondhatnak bármit rólad Csak én tudom, hogy jó vagy.
PÉTERI ÉVA

2(>4

21. zsoltár
(Deus, Deus meus, respice.)
I

Istenem, Istenem, mért hagytál el engem?
esdekléserntol. panaszaimtól
messzire mért vagy?
Napestig hívlak, de te nem felelsz;
. hívlak éjjel, hallgatsz.
Pedig te vagy a szent,
ki himnuszaiban lakol Izraelnek.
Benned bíztak Atyáink,' bíZtak, s megmaradtak;
hozzád kiáltottak, s megmentetted őket;
rád hagyatkoziak; s meg nem szégyenültek.
De én féreg vagyok, nem pedig ember;

gúny célúíblája, nép megvetettje.
Gyaláz. aki meglát,
ajkát elbiggyeszti, s rábicceni fejével:
" Istenben bizott, mentse hát meg Isten,
segítsen rajta, ha úgy kedveli":
Anyám méhéből te vontál ki engem,
anyámnak mellén pihennem te hagytál.
Tied vagyok én kezdettől fogva, .
any.ámöle óta Istenem voltál.
El ne távozz tőlem gyötrelmeim közt,
maradj kozelemben; senki sem segít meg.
II
Bősz

bikacsordák vettek körül engem,
Básánbivalyai gyűrűbe fogtak,
bőgő, vad oroszlán tátja ráma torkát.
Kiöntötf.víz vagyok, széthullott a csontom,
szivem, minta viasz megolvadt bennem;
kiszáradt a torkom, akár a cserép,
nyelvem hozzátapadt szájam padlásához.
<,

Mert kopáialka ólálkodik rám,
.
latrok serege körülkerített. .
Kezemet, lábamat gúzsba kötötték,
halál porába hentergettek.
Megszáln!álhatnám csontom egyt61 egyig.
A körém cspdi,.ilők szájtátva néznek;
a ruháimon elosuozkodnak,
és sorsot 'vetnek öltözetemre.
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Uram, éntőlem ~et1flaradj hiít tállol;.
siess, megmentőm, megmentésemre.
Kard ne érje lelkem, eb foga né marjon;
oroszlán torkából szabadíts ki engem,
bivaly szarvától szegényedet vé4d meg.
Híred elteriesnem testvéreim közt,
magasztallak a gyülekezetben.
III

Kik Istent félitek, [elmagasztaliátok,
Jákob fiai, megdicsoitsétek,
Izrael sarjai, őt imádjátok.
Ügyét a szegénynek sohasem jitymálta,
el nem rejtette előle arcát,
és meghallgatta a hozzá kiáltát.
Téged dicsérlek a nagy gyülekezetben,
szavamnak állok
az istenfélők
.
. közt. .
Esznek a szegények s megelégszenek,'
az istenkeresők az Urat dicsérjék,
s él szivük örökké.
Megemlékszik róla mind az egész föld,
megtérvén az Úrhoz,'
mind a pogány törzsek elébe borulnak:
királyi hatalom csak őt illeti;
népeken országol.
Föld hatalmasai neki hódoljanak;
elébe borul mind; aki porba tér meg.
Lelkem neki él majd, népem neki szolgál.
Utódaidnak az Úrról beszél,'
.
és megvalásult. igazságáról
az új nemzedéknek.
SZEDÖ DÉNES fordítása

HIBAIGAztTÁS. 1984. februári számunk hátsó külső borítójáróllemaradt lapunk kék VIGILIA felirata.
Ugyanezen az oldalon Kabdebó Tamás: Évelő dma kötetéről Rónay László írt méltatást. írásának
második fejezetéből a nyomda hibájából az itt kurzívvalszedett kétsor kimaradt: .Kabdebó Tamás
elbeszéléseinek nincs pontosan körülhatárolhat6tere 'és ideje mintha -idegenkedne attól, hogy egyszeri,
csak-egyetlen élethelyzetre érvényes történetet mondjon el. - Vargha Kálmán Sik Sándor ésa Magyar
Irodalomtörténeti Társaság círnücikkében (a 139.lapon) olvasható .mondat helyes szövege a következő:
"A vezetőség minden tisztségviselőjepárttag volt, az akkori politikai gyakorlat szerint ez a követelmény(a, hibás' szedésben: következmény) volt hivatva biztositani a Társaság rnüködésében a marxista irányzat hegemóniáját." A következő lapon a Barta János beszámolójával kapcsolatban említett évszám
helyesen 1954 (és nem 1945, mint a szövegben olvasható).
.
.

EGY RÉGI MAGYAR PASSIÓ
A magyarországi iskolai játékoknak számbavétele, szövegemlékeinek összegyűjtése, a' magyar nyelvueknek kiadásra való előkészítése során 'érdekes passiótöredék került feldolgozásra. Egy gyakorlatlan kéz kissé primitív írással másolt kéziratából kiszakadt hat levél
Krisztus szenvedéstörténetéböl tartalmaz mondanivalója és költői szépsége miatt egyaránt
figyelemreméltó töredéket. A szétszóródott levelek a kolozsvári református kollégiumból
kerültek több más vegyes irattal együtt a volt Erdélyi Múzeum Egylet levéltárába, majd
onnan a kolozsvári Román Akadémiai Történeti Levéltárba. A szövegről még az 1960-as
. évek elején sikerült fotokópiát készíteni, mely jelenleg a MTA mikrofilmtárában található
(l84/X és 640/III).
.
. A levelek sorszámozása téves volt. A fényképezés is ezt a sorrendet rögzítette. Az össze-:
kevert leveleket azonban a két őrszó segítségével. valamint a történés folyamatát figyelve
rendezni lehetett. A csonka passió Júdás lelkiismeretfurdalásának manierista-barokk stílusban festett rajzával kezdődik. A szolgálólány és Péter apostol szóváltásával, Péter tagadásával, majd keserves megbánásával halad tovább' a cselekmény. Újszerű, hogy az evangéliumoktói eltérő ábrázolásban látjuk Pilátust. Nagy buzgalommal, kegyetlenséggel szorgoskodik Jézus keresztre feszítésén. Jézussal csak ezután találkozhatunk. Már a kereszten függ,
az Atyához fohászkodik; mellette a két lator, akik közül a bal oldali arra biztatja, szabadítsa
meg magát és őket. Jézus üdvösséget ígér, és meghal. Mária siralma emelkedett költői nyelvével, számos alliterációjával az Ómagyar Mária Siralomra emlékeztet. Az -,lPostolok egyegy versszakban Jézus csodás tetteiről, kegyelmes irgalmasságáról, az emberek üdvét szolgáló ténykedésről szólnak. Ezután a két szent asszonyt látjuk, amint asír felé tartanak,
hogy illatos olajjal kenjék be Jézus testét. Magdalénának azon való töprengésével. hogy ki
hengeríti majd el a sírról a követ, megszakad a passió..
Bár a szenvedéstörténet szerzöje az evangéliumokra támaszkodott, munkája távol áll a
nagyheti, a templomban énekelt passióktól. De- sokban eltér a katolikus és protestáns iskolákban szokásos előadásoktól is, melyekben általában a -szenvedéstörténetet recitálták el,
kiegészítve esetleg elötörténetekkel, Itt szinte teljesen hiányzik Jézus szenvedésének elmondása, bemutatása. Két rövid fohászáról hallunk mindössze és a jobb oldali latornak tett
ígéretéről. Bőven foglalkozik PiIátussal. Újszerű. és legszebb része a Máriának és az apostoloknak siralma.
A passió ismeretlen szerzőjének kétségkívül fejlett költői tehetsége volt. Meglepő nyelvének kifejező ereje, stílusának maniérista jellege. Jól tudott verselni, ügyesen mozgott a
Balassi-strófa versformájában. Tudatos szerkesztöre vall, ahogyan uralja azanyagot, válogat
a szenvedéstörténet mozzanataíban, elhagyva a szokványos fordulatokat, s helyettük újakat
víve színre.
.
A másoló helyenként rontott a szövegen. Sorokat hagyott ki (5., 14. versszak), betük
ragadtak bent a tollában. egy-két helyen rossz olvasat következtében értelmetlenné tette a
szöveget, máskor elrontotta aszótagszámot. Vétségei könnyen kijavíthatók, ezeket a szövegben kurziválással jelöltük. Minthogy a szerepnevek megértési nehézséget aligha okoznak,
meghagytuk eredeti, latin alakjukban. A passió ízes nyelvének néhány régi szavát a láp alján magyarázzuk. A szövegeta mai helyesírásban adjuk, de ügyeltünk, hogy az egykori kiejtés zamata megmaradjon.
.
Szólnunk kellene még a szenvedéstörténet eredetéről, keletkezési idejéről. A szereplök
neve után olvasható néhány utalás kétségtelenné teszi, hogy aszöveget előadták. Hogy hol
és mikor, nem ismerjük, A kézirat származási helye megengedi azt a feltevést, hogy a kolozsvári református kollégiumban. Dömötör Tekla, aki egy'dolgozatában (Történeti rétegek a
magyar népi színjátszásban. Ethnographia, 1957.267. l.) röviden megemlítette a darabot, a
XVIII. század közepéröl származtatja; "feltehetőleg a legrégibb az eddig ismert magyar
passió-szövegek közt" - írjá. Versformaja. régies nyelvezete, stílusának manierista, barokk
vonásai ennél is korábbi keletre utalnak.
.
VARGA IMRE
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JUdas
Oh, tűzzel tölt fészek, Talán reád nézek, Úgy tetszik, ugyan látlak,
Semmit nem távozol, Körüllern szikrázol, Vagykebelemben tartlak.
Rettenetes ~út füst Között fövő réz üst Szivem ablakán látlak.
.
,
De én mit-kesergek, Tovább mit rettegek Nagy nyomorúságimra?
Felkötöm magamat, Bűnnel tölt tagomat Amaz titkos ágasra,
Csak egy verset írok, Világon kit hagyok Örök gyalázatomras
Én Judás SkariotNem szerettem a jót, Uramat elárultam;
Én őt ilyen jónak (!)1 Hitetlen Stdáknak Harminc pénzen eladtam
Ím, magamat azért, Minthogy bűnöm2 rám ért, Ide [elakasztottam.

Ancilla

Ládd-é emez embert Az ajtófél mellett? Ez is Jézussal vala;
Szava elárulja, Hogy ő tanftványa - Hallga rá, amit szola.
Ezt is meg kell fogni, Meg is kell kínozni, Felelek rá, megmondja.

Sanctus Petrus ad ancillam
Te szolgáló leány,
; Mert őtet nem ismertem.
Engemet mért faggatsz. Én belém mit akadsz. Mert én biz nem vétettem,
Isten úgy segéljen, Tudtomra ő nincsen, Sem láttam, sem ismertem.

Pilatus ad famulos
Tedd le a vesszőket, Hozz nagy vasszegeket. Légy itt a keresztfával;
Mindenek nagy híven Itt álljanak készen Feszítő szerszámokkall
A kakas immár seál, Igen kukorékol, Majd fel tetszik a hajnal.

Luctus Petri
Mellem nagy hangosan Vtéstől dobbanjon Erre a kakasszóra!
Nagy bűnben merűltem, Vétkeimtől féltem, Jutottam mái napra;
Oh, búmmal töltözött, Bűnömmel öltözött Keserüséges óra!
Mely keserves szivvel, Síró könyves szemmel Én Uram rám tekinte.
Hogy bűnössé lottem, Rút vétekben estem, Szemeivel meginté,
Kivel jajkiáltást, Lelkemben óhajtást Keserűséggel hinte.
Ez-é lZ. bátor szü; Kit tőlem hallott ő.Magam igéretiben?
Ez-é az emberség, A megígért hűség Uramnak szükségében?
Jaj, ki bünné löttem, Bezzeg mélyen léptem A véteknek táriben.

l. A jónak a másoló rontása lehet, nem javítottuk, mert önkényesnek tünt volna. 2. A kéziratban: bünö
van.
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Pilatus.ad famulos
Ezt a nagy keresztfát, Kit magának talált, Vállaira tegyétek,

Akínok! helyére, A Koppasztóhegyre Véle kivitessétek!
Immár, hogy király4lött, E két tolvaj között Ötet felfeszítsétek.
Vond rá a keresztre; Lábára, kezére lm; ez szegeket veried;
Ne gondolj sebével, Kifolyó vérével, A keresztfát keverieds
Erősíts karodat, Köszörüld lándzsádat, Amellén általveriedi
Először ez

mérget, Spongyia ecetet Italára adjátok,
De öltözetivel ~ Ne vagdaljátokel- S~rs ezerint osztozzatok!
Én is a keresztre, Ö nevezetire. Ím, ilyeh szókat írok:

Názáreti Jézus, lsten fia6 Krisztus, A sidóknak királya,
Ki őtet keresi, E szokrál megleli, A keresztfán találja,
Mely sebbel, vérével, Királyi tisztivel Kinszenvedését állja.

Salvator ad Deum patrem
Én Uram, Istenem, Mért hagyál el engem Ez nagy kínszenvedésben?
Mért nem múlik tőlem Ez pohár előlem Ilyesedezésemben1 7
Szent atyám, úgy tetszett, ..... Szent akaratod végbe n.
Praedo a sinistris
Ha lsten fia vagy, Minket is el ne hagyj, Te magad is szállj alá!
Mit adod magadot. Királyi tagodot E nagy gyötrelem alá?
Szállj le te magad is, Magaddal minket is E kínból szállits alá!

Praedo a dextris ad socium
Gonosz mérges szádat, Káromló rút szádat Nem tudod-é béfogni?
Mert ő ez nehéz ként, Kit miránk bűnünk hint, Ártatlanul viseli,
Régi ocsmány vétkünk Hozta ezt minékünk, Ö bűntelen szenvedi.
Öldöklő lándzsákkal Mind éjjel, mind nappal Setét erdőket lestünk.
Mint az éh oroszlán Hegyen, völgyön, pusztán Mi is prédát kerestünk,
Sok ártatlan vérért Öntsük a bűnös vért, Mert immár kézben estünkl

Vajha e világra Élet jobbításra Egyszer visszatérhetnék,
,
Sok bűnt, kiben éltem, Kikben torkig ültem Vállamróllerázhatnék!
Hitben, reménségben. Keresztény életben Én is jámborul élnék.
Ne felejts el, Uram, Emlékezzél rólam A te stent országodban!

Kristus
Hozzám hittel ha lész. Ezennel velem lész A szép paradicsomban.
Halld könyörgésemet, Szent atyám, lelkemet Vedd kegyelmes markodban!
3. A kéziratban: Akinek van. 4. Királlyá - a szótagszám miatt jav. 5. mocskoljad. 6. A kéziratban:
olvasható; a szótagszám miatt jav. 7. esedezésben - a szótagszám miatt jav.
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Beatae Mariae luctus
Jaj, édes szülöttem, Én egyetlen egyem, Hogy immár halva látlak!
Sűrűn sebesűltél, Keresztfán meghültél,8 Mi végre tartottalak?
Én szivem megfakad,' Hogy tested megakadt, oh, vérben fagyott alak!
Nem beszélhetsz velem, elköltél előlem, Meghervadott szép orcád,
Tanítványid tőled Elmentek mellőled, Jaj, nem mehetnek hozzád
Nem taníthadd őket, Elhagyál bennünket, Nem szál örvendetes szád.
Oh, meghült csendes kép, 10 Szép szák, mind édes lép, Ajakidon jöttenek,
A megnyomorultak S veszélyben borultak Tehozzád siettenek,
De a kevély népek Halálodra néztek, Sebbel, vérrel fizettek.
Nikodéme, jövel, Józsefet is hidd el, Szent testét vegyétek le,
A vért sebeiről, Szegek helyeiről Mosogassuk szepen le,
Takargassuk gyolcsban. S kőkoporsójában Csendesen tegyétek be.

Apostolorum luctus
Sanctus Petrus
Mely nyomorultakká Maradtunk árvákká, Jaj, Istenem, már meggyünkJlI
Tündöklő oszlopunk Elesett istápunk, Ez után hová légyünk?
Csak magunkra jutván És búban borulván, Vigasztalást hol végyünk?

Sanctus Andreas
Aki bánatinkban. Nyomorúságinkban Szép szákkal biztat vala,
. Minden szorulásban, Világi szállásban Vol reménségünk nála.
Jaj, immár mellőlünk El kele előlünk, Sok kínokkal meghala.

Jacobus, Zaebedei filius
Az erőtleneket, Foldre csüggedteket Felegyenesítette,
A beteg korokat. Víz kórságosokat Kezeivel illette,
A vakokat látni, Sántákat is járni Lábokra eresztette.

Sanctus Joannes
Ha mely gutaütött Szivben viselt hütöt, Mindjárt meggyógyította,
Ha látott oly atyát, Kinek a magzatját A sátán szorongatta, '
Oh, mely kegyelmesen, Ingyen s nagy kegyesen Azt megszabaduotta.

Sanctus Philippus
Megtölt [ulüeknek, Régi betegeknek Megnyitotta fülökei,
A nehéz némákat, kik soha nem száltak. Megoldozta nyelveket,
A rút bűnösöknek, Jelt látván hiteknek. Megengedte vétkeket.
8. meghaltál, 9. meghasad, 10. alak, ábrázat, ll. már mit tegyünk
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Sanctus Bartholomeus

Temérdek hályogot, Kia napvilágot Látnioknemengedte,
Vallást tészünk erről, Sokaknak szemekről Kegyesen eltörlötte, .
Oly régi vakoknak, Kik soha nem láttak, Lámpást adott kezekbe.
Sanctus Matheus

Sok népek a pusztán Mellette maradván, Eledelt bőven adott,
Ötezer embernek Kbsziot ennyi népnek Öt kis kenyérből adott,
Mindennek volt jóval, Soha nehéz szaval Senkit el nem bocsátott.
Sanctus Thomas

Ha tengeren jártunk, Fé~elmesek voltunk, A szélnek is parancsolt,
Kedve ellen a szél, Soha a tengerről Reánk vizet nem hozott;
Az ínség idején Szepen mellé vévén, Szárnyai alá kapcsolt.
Jacobus, Alphei Filius

Sok ocsmány ördögöt, Mennyből lehányt dögöt Emberekből kiűzött,
Búval epedteket. Megsebhedt sziveket Kegyelemmel befűzött,
Sokak nál irgalma, Mint az aranyalma, Kedvesen gyümölcsözött.
Simon Zelotes

o a megholtaknak. Hideg halottaknak Lelkeket hazahozta,

Ö az holt testeket, Megszólítván őket, Bizony, feltámasztotta"
Siralmas atyjoknak, Keserves anyjoknak Elevenen megadta.

Judas Jacobi

A Jótól meg nem szúnt: Emberekben a bűnt Szentségesen feddette,
A bűnben eloke; S a keménf szíveket Pokollal fenyegette,
De a megtéroknek, Töredelmeseknek Mennyországot ígérte.
Sanctae mulieres Christi corpus inungere volentes
Salome

Jere, Jakab anyja, Te is Magdaléna, A koporsóhoz mennyünk;
Mi édes Urunknak, Megholt tagainak Drága kenetet vigyünk,
Hozzá hólta után, Ilyen búra jutván, Háládó szivvel Iégyünk.
Magdaléna

Ámbátor menjünk el, De ki fordítja el A koporsó nagy kövét?
Akit rá emeltek, Meg is pecsételtek. Tudod jól nehérséget.
Osztán ki bontja fel, Avagy ki rontja fel A Pilátus pecsétét?
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Széll Margit

ÉLETSZENTSÉG ES ELKÖTELEZETTSÉG
XXIII. János pápa naplójában olvashatjuk: .Elöttern van az életszentség képe; biztatólag int
felém a szenvedések és a keresztek között. A belső csend és nyugalom - amely Krisztus szavaira és .ígéreteire támaszkodik - olyan zavartalan örömet okoz. amely az arcon, a beszéd~ .
ben, a magatartásban, a felebaráti szeretetben is kimutatja vonzó erejét. Ha belső békében
élünk az Úrral - mivel tudjuk, hogy megbocsátja bűneinket -, akkor lelkünk megtelik az .
örök Magnificat örömével".
.
AZ ÉLETSZENTSÉGNEK ez a képe és a szenteknek a bemutatása a XX. században mintha háttérbe szorult volna. A mai ember tartózkodását indokolhatja az egyes szenteknek
egykori túlzó, már-már babonás kultusza és gyakran ábrázolásmódja is. Az egyházon belül
ugyanakkor megindult egy pozitív törekvés, amely Jézus személyét hozta életközelbe és a
templomban is mindent az eukarisztikus cselekményre összpontosított. Széleskörben elterjedt az egyéni szentírásolvasás is. Isten szavának szívhez szóló egyszerűsége még inkább kiszorította a szenteknek olykor naiv, vagy éppen az élettől elvonatkoztatott jellemzéseit. És
ezzel, sajnos, a másik túlzásba estünk, elszakadtunk maguktól a szentektöl is. Elfeledtük,
hogy ök - életükkel - Jézus arcát tükrözik elénk. VI. Pál pápa indította el a gyakorlatban aszentek új .reneszánszát, többek közőrt azzal. hogy 1970-ben egyházdoktorrá avatta Avilai
Szent Terézt és Sziénai Szent Katalint. Ünnepi beszédében Katalin életszentségének néhány időtálló jellemzőjére hívta fel figyelmünket. Ezért választottukmi is őt, hogya "szent"
vonásait bemutassuk.
Az egyház döntése szerint Sziénai Katalin (1347-1380) ma is megbízható tanítómester, .
mindenekelött azért, mert rendkívül érzékeny a kinyilatkoztatás igazságára, az lsten és
.felebarát szeretetére. Ezek pedig magukban foglalják Krisztus követését. Jól tudjuk, a "Lélek
ott fú", ahol akar, mégis rendkívül fontos a szentséghez a keresztény élet korai megalapozása.
A jómódú sziénai kelmefestő, a Benincasa család huszonharmadik gyermeke a Via del Tintori ma is ép, emeletes, virágos-teraszos házában nevelkedett. Testvéreitől, anyjától és a fo. nó asszonyoktól "el~ő mese" gyanánt Jézus és a szentek életét hallotta. Kezdettől részt vett
~ buzgó, közös imádságokban, az elesettek megsegítésében. Nap nap után megfigyelhette,
hogy házuk előtt miként vonulnak imára Camporeggio fehér ruhás dominikánus atyái, lebegő fekete köntösükkel. Hallhatta az asszonyok hangos áhnélkodását: O come sono belli!
Mily szépek! Lásd, ezek az Isten angyalai, Krisztus meghívottai!
A felnőtt testvérek között korán érlelödö, eszes, erős akaratú és nagyobbra törö kislány
hamarosan azzal kelt és feküdt, hogy őt is hívja Jézus: Kövess engem! Egyik reggelen óvatlanul kisurrant a városból és a Vallepietta virágos völgyében talált egy kis barlangot, ahol
berendezkedett remetének. Imádkozni kezdett, míg csak el nem aludt. Felébredve ijedten
futott ha-za, de szerencsére senki sem vett észre semmit. Szerette a látványos menyegzőket
is, és sokat nézegette védőszentje képét: Alexandriai Katalin eljegyzését Jézussal. Hétéves
korában elment a templomba azzal az elhatározással, hogy feltárja szíve vágyát a Madonnának: "Kérlek, Szüzanyám, add, hogy a Te Fiad legyen at én Völegényernl" Ettől kezdve
tudatosan Krisztus jegyesének vallotta magát.
.
Ma már jól tudjuk, az első élményalapok milyen döntőek az egész életre, és hogy az utánzds, a játék a jövendő élethivatás próbája lehet. Láthatjuk, Katalin első remetéskedése, eljegyzése Krisztussal talán még játék volt, de mivel következetesen komolyan vette, végleges
elkötelezettség lett belőle. Életének további szakaszai ebben a folyamatban érlelődtek.
Előbb otthon, egy 'alagsori cellában imádkozott visszahúzódva, majd megértette, hágy azt is
ott kell hagynia
emberekért, és lelkébe épített titkos ceHát, ahol senki sem szakíthatja
el Krisztustól.
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L Sziénai Katalin példája szerint az életszentség mindenekelött a kegyelem és az emberi
akarat közös műve. 6, aki valóban az "evangéliumi erőszakosság" (vö. Mt ll, 12) szentje,
leveleiben 382-szer ismétli: 10 voglio! Akarom! De ez ne tevesszen meg senkit: ez az akarás
már a teljes önátadás eredménye. Nem Istennel szemben, hanem Vele együtt akar. Ezért érzi
magát erősnek. Sokat imádkozott már, így még a kudarcok közepette is elmondhatta: Isten
akarata és az én akaratom ugyanaz!
.
2. Másik szembetűnő vonása Sziénai Katalinnak, hogy mindig a nagyobbra tör. "Az én természetem a tűz!" - mondja, és rögtön -hozzáteszi: "Uram, tágítsd ki lelkemet: .. , hogy ne
elégedjek meg kicsinyes dolgokkal." Gyermekkora óta hallja, hogy városa súlyos helyzetben van, a szegény nép nyomorog, hazája és a pápai állam között folyik a harc, a pápa
száműzött és bizonytalan, a püspökök inkább a földi hatalom ural, mintsem Krisztus szolgái. Krisztus egyháza - így beszélik az utcákon is - veszélyben van! Sziénai Katalin tudja,
hogy ez nagyon fáj isteni jegyesének.
3. Világosan, mélyen, a hittitok részegítő boldogságdval szerette egyházat, Kriszius Testének
misztériumát. Rendíthetetlen hittel akarta megújitani' egyháza szellemét, amitől tudta, hogy·
az isteni igazság szilárd alapja; feje a törvényesen megválasztott pápa, aki Krisztus megbizatása által maga is "dolce. Cristo nostro in terra". "A szentegyház szükségességét - mint VI.
Pál mondja róla - Isten akaratának tartotta. De jól tudta azt is, hogy csak »külsö köntösön«
át juthatunk Jézushoz. És ezért talán senki sem szenvedett nála jobban a látható egyház
gyengeségétől, senki sem ostorozta merészebben az »édes Krisztus köntösének" hibáit,
hogy hivatásának megfeleljen, mint ez az alázatos; bölcs és megfélemlíthetetlen szüz."
4. Szent Katalin jelszava: "Győid le a rosszat .jávalt" Így formálja át saját önszeretetét. és
ezt tanácsolja it viszálykodóknak is. A rágalmakkal, a rosszakarattal szemben a jóság és a
.szeretet fegyverét használja. "Ezt a szeretetet a Megváltó kereszten kiontott véréből merítem - mondja - ebben találom meg lelkem békéjét!"
5. Sziénai Katalin nem vonult kolostorba, hanem a mantellátáknak, az otthonukban élő
domiriikánus harmadrendieknek, az akkori világi apostoloknak az életét választja, hogy az
életszentség szabad tanítója, az egyház reformálója és a béke követe lehessen. 1942-ben, a
háború tetőfokán XII. Pius így' szólítja meg a szentet: "Te, aki a béke és az egység szent hírnöke vagy ... eszközöld ki az Úrtól büntetésünk enyhítését."
SZIÉNAI 'KATALIN PÉLDÁJA ma arra ösztönöz, hogy tegyük magunkévá a keresztény
életszentségnek a Zsinaton megújult alapvonásait. Mindenekelőtt keressünk példaképet. Az
eszménynek, a mintának ma ismét kiemelkedő helye van a pedagógiában és alélektanban.
Korábban kialakulatlan személyiségnek tartották azt, aki utánzásból cselekedett. Napjainkban a példa utánzásának értelme egészen kibővült. tv. J. Revers pszichológus szerint minden példakép szimbolikus én-eszmény is, ami utánzásra késztet, de egyben túlmutat önmagán. Az utánzás olyan összetett folyamat, amely minden lelki képességet mozgósít mondja R. Oerter, akinek kiváló könyvéttizenegyszer adták ki.' Tőle tudjuk azt is, hogy a
személyiség kialakulása milyen nagy fokban .függ a helyes utánzástól. Enélkül még jámi,
mcsolyogni sem tanulnánk meg. Antoine Vergotevalláspszichológus javaslatára még helye,
sebb azonosulásról beszélni, rnelynek fokozatai a külső alkalmazkodástól az érzelmi azonosuláson át a teljes átélésig vezetnek! Max Scheler az azonosulásnak inkább az akarati jellegét, a példa követését hangsúlyozza. l Ez a követés feltételezi a szerető együttműködést, ami a
társas párbeszédben, Isten felé pedig a közvetlen imádságban valósul meg. Példaképeink
lehetnek a köztünk élő személyek éppen úgy, mint a múlt kiváló egyéniségei és az egyház
hiteles' példaképei: a szentek. "A szentek közössége szükségszerüen közvetít Isten felé, ők
segítik kialakítani a közvetlen istenkapcsolatot" - írja Karl Rahnerr A keresztény fejlődés
mértéke végül is csak a Krisztussal való egyre mélyebb azonosulás lehet.
Gyakran hallható vád, hogy a vallásos emberek kiskorúak maradnak, mert állandó függésben vannak Istentől. Az ilyen téves felfogásúak összekeverik az "Istenbe vetett bizalmat"
a lelki talajtalansággal és éretlenséggel. Az igazi megszentelődés feltételezi az erkölcsi épséget, az emberi nagykorúságot. Úgy is mondhatjuk, hogy a szeniségre törekvés: tudatos és mindenkori készenlét Krisztus kegyelmének befogadására, Joggal mondja Erich Fromm, hogy a
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"nagykorú érettség és az igazi szerétet szorosan összefügg". Mi pedig hozzátesszük: a
nagyon közelít az életszentséghez.

kettő

MI A SZENTSÉG? Ki a szent?- aligha tudjukpontosan meghatározni. Reinhold Schneider
osztrák író így jellemzi aszentet: "Az erös, a szent egyéniség oldalán a megsebzett, a széteső
ember helyrebillenhet, sőt meggyógyulhat, ha szeretö szívvel kapcsolódik hozzá és igyekszik olyan összeszedetté, állhatatossá válni, mint a másik"
'
;;SZentek legyetek, mert én szent vagyok"! - ezt kívánja az Úr az Ószövetségben (Kiv 11,
44). Jézus a Hegyi beszédben tovább buzdít: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes'T'(Mt 5, 48). Szent Pál a buzgó hivőket nevezi szenteknek, mert "az Isten akarata az, hogy szentek legyetek" (l Tesz 4,3; Ef 1,4).
A keresztény értelemben vett stentség tehát Krisztus követése, a keresztségben elnyert hit
, és szeretet kegyelme. Az Egyházról szóló zsinati rendelkezés 4. fejezete (39-42) szerint "az
egyházban mindenki meghívott az életszentségre. .. Krisztus rnenyasszonyaként szeréti az
egyházat; és önmagát adta érte, hogy megszentelie ... Mínden keresztény hivő napról napra
jobban megszentelddik sajátos élethelyzetében, feladataiban és életkörülményei között, sőt
éppen ezek által, ha hittel fogad mindent a mennyei Atya kezéből, együttműködik Isten
akaratával- hirdetve azt a szeretetet, -amellyel Isten szerette a világot" (41).
HIT ÉS SZERETET szükséges mindenekelőtt. A szent igazi hivő! A szent nem önmagát
hirdeti és dicsőíti, hanem Isten teszi őt nagy tetteinek tanújává. A szentnéf - bár a természet és kegyelem egyensúlyban bontakozik ki - a kettö között állandó feszültség is van.
Ezért mondja Newman bíboros: "Hinni annyi" mint a Íeszültségeket, a meg nem oldott kérdéseket bizalommal elviselni". A rendíthetetlen hit azonban nem a 'nyugalmas életben, hanem a nehéz, válságos helyzetekben lesz nyilvánvalóvá. Ez az oka annak, hogy a szentek
életéból általában a nagy próbatételeket emeljük ki. Valójában a szentek derűs, boldog életét kellene előbb bemutatnunk, mert csak ebbe az istenszeretetbe ágyazottan érthetjük
áldozatos szenvedéseiket.
Maurice Clavel - korunk nagy megtérője - a nem-hivők előtt így tesz tanúságot hitéről, és
az életszentség mivoltáról: "Nem én rendelkezem a hitemmel, hanem a hit hordoz engem .. ,
Nem, uraim, nem én birtoklom az igazságot, az igazság birtokol engem és fogva tart. A hit
csak a kinyilatkoztatás által válhat megtapasztalássá. mert a hitet az ember önmagától nem
tudja megalapozni! .. Meg kell vallanom, egy ideig elkerülte figyelmemet, hogy Isten szeret
minket ... pedig ez az üzenet verődik vissza az egész. kinyilatkoztatásban úgy, mintha valaki
elsodr6 erővel szólna a szívhez ... mert mi van ebben a szívben, ha nem a bennünk lakozó
Isten? Ö a mi szentségünk alapjal És mit ajánl fel nekünk az Isten a hit kegyelmében?
Önmagát személyeseni Engem is előbb elvakított a fény, a fény Istené és csak azután hit~~~

,

Az életszentség másik fő tényezője: a szeretet. "Sokféleképpen tárul fel a szentség azoknál,
akik saját élethivatásuk során embertársaik épülésére, a tökéletes szeretetre törekednek" hangsúlyozza tovább az Egyházról szóló dokumentum (39). A szeretet közvetíti tehát mások
felé az életszentséget.
.
. Sziénai Katalin szemléletesen írja le a' "két szeretetröl" szóló tanításában, hogyan formálódik lelkünkben a, szeretet. Amíg nem ien~zük életünket, ,;azt látjuk, hogy két szerctet
van bennünk: az Isten - és a felebaráti szeretet az egyik oldalon. saját önszeretetünk a másik oldalon ... Az utóbbi belső nyugtalanságot okoz, különféle rosszat, bűnt, sőt kárhozatot
idézhet elő. A másik; az Isten- és.a felebaráti szeretet a belső békét. a lelki' egyensúlyt, az
erényeket-és az örök életet szüli."6
.
"Az erényeket tehát Istenszeretetében foganjuk és a felebarát szeretetében hozzuk a világra- írja a szent egyik barátnöjénekv- Ha felebarátodat minden lelki.és földi érdek nélkül szereted, akkor Isten szolgálója feszel ésa Teremtő irántad-való szerétetére szerétettel
fogsz válaszolni ... Nem szolgálhatunk Istennek másképpen. mínrhogy felebarátunknak
szolgálunk.igaz és őszinte szeretettel""" és ekkor már felismerjük, hogy nincs is kétféle szeretet.
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Ne feledjük azt sem - figyeimez~etSziénai Katalin -, hogy "Isten minden szentje aszetetet
kötelékével van egymáshoz füzve ... S' kölcsönös szeretet által növekednek a kegyelemben
és az erényben. amennyíben egymást buzdítják. hogy Istennek dicsőséget és tiszteletet szerezzenek és ezt a szeretetet megőrzik az örök életben is".8
.
Fogadjuk el azt is,-hogy a hitben és szeretetben megszenteltek továbbra is gyötrődnek a
földi öröm és b~ke áhítása, s a mennyei üdvösségért való lemondás kettősségében. Fel-feltör a lélekből a türelmetlenség. az agresszivitás. az érzékiség, de végül is csak a bűnben való tudatos megrögződés zárhatja ki a szívből az Isten szeretetét, és ilyen módon válhat
összeféi-hetetlenné az életszentséggel. Alázatosan el kell fogadnunk azÚr szavát, amit Szent
Pálnak mondott: "Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé" ,
(2 Kor 12, 9).
"
Gyarlóságunkat vigasztalja az a tudat. hogy az igazi szeretetnek már a vágya és akarása is
egyfajta szeretet, ami egyesít Istennel. A szentség sajátos jellemzője, hogy a keresztény az
ellenségét is szereti. Nemcsak megérti annak lelki nyomorúságát és megbocsát neki. hanem
könyörög azért, hogy Isten bőségesebb kegyelemmel árassza el.
Sziénai Katalin alapelveit napjainkban talán a hét éve elhunyt Raoul Fóllereau-nak,
korunk egyik nagy szerétetapostolának küldetése tükrözi a legtisztábban. Follereau 15 éves
korában felismeri és nyíltan hirdeti: "Isten a Szeretet! ... Élni még semmi, szeretni kell!" .
Megérti ezt egy fiatal lány is, Madeleíne, majd mint férj és feleség együtt teszik fel életüket
arra, hogy küzdjenek a világ nyomora ellen. Először afelé a 15 millió kitaszított,kétségbeesett, öngyilkosságot tömegesen elkövető leprás felé fordulnak, akiket a világméretű összefogás némÍ áldozattal megmenthetne. Raoul mint újságíró, szerkesztö és kritikus rövidesen
116 ország segítő 'támogatását nyeri el. De hamarosan arra is rá kell jönnie, hogy .míndnyájunknak egy sokkal fertőzöbb lepra ellen: az önzés, a fanatizmus, az éhség, a nyomor, a
jára való restség ellen kell elkötelezetten küzdenünk .:..." Majd a szeretetre legérzékenyebbekhez, a fiatalokhoz fordul: "Ti húszévesek, tudjátok-e, hogy 2000-ben a ti fiaitok lesznek húszévesek? Az ő életükért kell küzdenetek! Harcoljatok minden ellen,' ami lealacsonyítja az -embert, amibemocskolja, lefokozza életét ... Tudjátok meg, az emberek milliói a
szeretetre éheznek, ezért világméretű szerétetláncot kell jonnunk. Verjetek hidat az emberek
közé.... hiszen nem kérnek mást, mint (tettekben megvalósult) szeretetet! ... Verjetek hidat a jövő felé! Legyetek a 2000, év hajnala! Hidat a testvériség civilizációja felé, a szeretet
által megújított teológia felé .... Nem az a fontos. hogy arassunk, hanem. hogy vessünk!"
.A Follereau házaSpár a Zsinat tanítását .valósítja életté: "Valóban a (Szentlélek) legkiválóbb és legszükségesebb ajándéka a szeretet", - "Ezzel az ajándékkal rníndenek felett szeretjükIstent, felebarátunkat pedig. őérette:' És itta Zsinat szövege visszautal a forrásra, a
Szentírásra: a szeretet ugyanis a tökéletesség köteléke; a törvény tökéletes teljesítése (vö.
Kol 3, 14; Róm 13, 10). "Csak ez a fajta szeretet irányíthatja a helyes -megszeruelddést" (az
Egyházról szóló rendelkezés, 41).
Korunk másik jellemző szentségmodelljének Giuseppe Moscati professzort (t 1927) nevez- .
nénk. A nápolyi nyomortanyák orvosa hivatását igazi apostoli területté, a szerétet missziöjává tette. Boldoggá avatásán VI. Pál kiemeli: "vallásosságában mindig első volt. a szeretet élő
gyakorlata, hogy-megvédje atársadalmat a fenyegejö méretü önzéstől, a hidegségtől és
részvétlenségtől és újra meg újra bebizonyítsa: minden foglalkozás lelke-me is a szeretet", A
pápa azt kívánja, hogy ma minél több vigaszt, reményt és emberi segítséget nyújtó keresztény
jusson el a boldoggáavatásig, vagyis addig, hogy az egyház hivatalosan, ünnepélyesen elismerje: valóban hősies fokban gyakoroltáka szeretetet.
AZ EGYHÁZ TÖRTÉNETE. tehát azt mutatja, hogy Sziénai Katalin egyházdoktor szeretettanítása ma újraéled az egyetemes. egyházban és a stentség élő üzenetét hirdeti. Felkészít
arra, hogy mai, nehézkes és összetett gondolkodásunkkal is megértsük a kegyelem íízenetét. Felismerjük, hogy a szemek bátrak és bizakodóak, mert fel merik égetni maguk mögött
saját érdekeik hídját és - mínt Ábraháu;t - bízalommal állnak az Úr áldozati oltára elé. A
szentekböl - minden gyengeségük, olykor furcsaságuk ellenére - rendkívüli erő sugárzik. A
szentek élete állandó és nyitott párbeszéd Isten és az emberekközött.ra természet és a ke-
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gyelem között, miközben életükkel tanúsítják azt a kiolthatatlan reménységet, hogy végül
is győzedelmeskedik a végtelen Jóság. XII. Pius ezért nevezte a szenteket élő istenbitonyitékoknak, akik életük áldozatával tesznek bizonyságot arról: Scio, cui credidlt Tudom kinek
hittem!
Mindezek után felmerül bennünk a kérdés: Hogyan is tudjuk nia mindezt hitelesen és
vonzóan továbbadni? A mai nemzedékek "történeti tudata fellazult". Gyakran éppen a.z idő
beli ésszokásbeli különbségek idegenítenek el a szentektől.
.A,? ilyen akadályokon jól átsegít a közvetítő mádszer. Edith Stein is ezt tette, amikor
korunk perszonalista - ázaz személyiségértékelö - feldolgozásába ágyazva közvetítette
Keresztes Szent János lelkiségét, életét. Amikor pedig La Pira firenzei polgármesternek a
népe sorsáértküzdő egyszerű, ferences harmadrendinekaz életét olvassuk, nemcsak
Umbria derüs szüiöttét ismerjük fel benne, hanem Szent Ferenc arcát is új fényben látjuk.
. Ugyancsak fontos a helyes bemutatás. Jól emlékszünk még arra a korra, amikor a szentséget főleg a világtól való elfordulással jellemezték. Korunk embere azonban közelálló példákban akarja látni, miként élhet ő mint hivő a világban anélkül, hogy az magávál ragadna,
vagy éppen ő zárkózna el előle. Ezért fordul szívesen hitünk ma élő tanúságtevőihez: az
úgynevezett elkötelezett keresztényekhez. A német Pápai Hivatásgondozás müvének, a
Portraits engagierter Christen milliós példányszámú kiadása az elkötelezett kereS'Ltények
hosszú sorát mutatja be Assisi Szent Ferenctől Dag Hammarskjöldig.
Hasonló Otto Betznek, a hamburgi valláspszichológusnak Das Wagnis mit der Welt címü
könyve. Ez az újfajta bemutatás nemcsak vertikális, hanem horizontális irányú is. Vertikális
iráríyú, mert mindegyik Krisztusra, Istenre mutat, de horizontális is - és ez benne az új -,
mert a kanonizáltak mellé helyezi a Szent Pál-i értelemben vett "szenteket", a buzgó hivő
ket is. De a bemutatás még ennél is tovább megy, átlépve hivatalos egyházunk határait. A
felekezeti különbségeket legyőzve állítja elénk az áldozatos életű Krisztus-hívöket, az élőket
éppen úgy, mint az elhunytakat: a protestáns Martin Luther Kínget, vagy a kereszténység
küszöbén álló Simone Weilt és Franz Werfelt. Sok színre bontja Krisztus húsvéti világosságát, amikor a viráglelkű Kis Teréztől eljutunk a hitéért nyíltan küzdö Clavelig, a magányba húzódó Marcel Légaut-tól Batthyány-Strattmann Lászlóig és Döpfner bíborosig.
A közös múltban és sorsban élő népközösség, a nemzet is saját szeritjeiben talál önmagára.
Meg kell vallanunk, hogy sok gyarlóságunk ellenére népünk a múltban, de bizonyára a jelenben is gazdag szentekben, nemcsak kanonizált, de névtelen tanúságtevőkben is. Sokan
várják, hogy kötetben megjelenjék a nagy magyar keresztények élete is Szent Istvántól
Schalkház Sáráig, Bajcsy-Zsilinszky Endrétől Reviczky Imréig. Mindannyiunk hivatása tehát, hogy minél több elkötelezett életből tárjuk fel. Krisztus arcát.

Jegyzetek: l. R Oerter: Moderne Entwicklungspsychologie. Donauwörth, 197211 134. - 2: Antoine
Vergote: Religionspsychologie. Olten, 1970.276 k. - 3. Max Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die
materielle Wertethilc Bern. 1954. 317. - 4. Karl Rahner: Schriften zur Theologie VlI. 81. - 5. Maurice
Clavel: Cest que je crois. Paris, 1975. - 6. Capuai Rajmund: Legenda maior I. 4. 12. - 7. Leg. I. 9.4. - 8.
Szolgálat, 1979/3. - 9. Szolgálat, 1976/1.
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Hamvas Béla

KORSZENVEDÉLYEK UTÓLAGOS IGAZOLÁSA·
Európa gondolkodása csaknem teljes egészében a mindenkori korszellem és a korszenvedélyek utólagos igazolása. Az általánosan ismert filozófiák és természettudományi koncepciók, gazdaságtanok és társadalmi elméletek a történeti tévelygések forrpontjain kívül
egyebet nem látnak és ezektől elvakultan gondolkoznak. Descartes, a vallás iránt táplált ellenszenvből indult ki és elméletével egy megbonthatatlan rendszer alapját kívánta megvetni, holott tudjuk, hogy nem is vallásról volt szó, hanem a klérus hatalmi gyakorlatáról és
Descartes nem is gondolkozási rendszert akart teremteni, hanem fundamentumot egy
másik, megbízhatóbb hatalmi 'gyakorlat részére. Marx egy képzelt tőkés osztály iránt való
animozitásból (ressentiment a vagyon ellen, bosszú a gazdagokon) indult ki és a tulajdon
kérdését kívánta rendezni az osztályok megszüntetésével, holott tudjuk, hogy osztály nem
is volt, a tulajdon pedig egyáltalán nem gazdasági kérdés. Spengler a Nietzsche által feltárt.
de egyre élesedő válságból indult ki és azzal vigasztalja magát, hogy az egyik ún. kultúra
elpusztul, de nyomába majd új lép. Mindezek az ideológiák végül is pszeudológiák, a történeti pillanat forrpontjaival szemben felvett pszeudoegzisztens magatartás eredményei,
válságoldó gondolatok leple alatt válságfokozó elméletek, oly tévtanok, amelyek a történet
pillanatából nem is látnak ki.
A huszadik század második felébe~, ma, Guénon művein kívül a sok százezer között
mindössze két mü van, Martin Buber chasszid könyve és D. T. Suzuki zen-sorozata, amely
nem utólagos, igazolás és a történet tévedései számára nem keres mentségeket, hanem
éppen a korszenvedély felszámolására és a végleges életrend realízálására vonatkozó indítvány. Úgy is megfogalmazható, hogy az összes többi csupán elmélet, egyedül ez a kettő
teória. Úgy is, hogy az elméletek roppant tömege a történeti pillanatból kiindulva, a történet körében maradva és a történet hevében a politikai egzisztencia (kshatriya) merő ex,perimentuma; csakis a chasszid és a zen-könyv brahmani (hitelesen szellemi) aktus, vagyis
nem a szenvedélyéktöl kondicionált ember műve, hanem azé, aki tényleg tudja, mi az, ami
történik és mit kell tenni.
A politikus (történeti) egzisztencia minden esetben valamely történeti szenvedély hatása
alatt áll és mindig pragmatikus, vagyis a távolabbi összefüggések ismerete nélkül, többször
azok szándékos elhallgatásával a 'legközelebbi gyakorlati megoldást nevezi igazságnak.
Pedig tudjuk, hogy az emberi lét oly egész, amelyben rendet 'csak a fundamentális tények
felismerése után lehet teremteni. Mindaz, ami történik, az ember alapállásának függvénye.
Merő történeti időben megoldás nincs; az ilyen elmélet idővel és ';Z időben fel is bomlik,
többnyire már abban a percben, amíkorelgondolták. érvénytelen. A brahmani egzisztencia
azzal kezdi, hogy a történeti szenvedélyeket Iikvidálja és azt a szenvedélyektöl független
bázist építi ki, amelyről tudjuk, hogy ilyen, néptől és kortól és kaszttól és vallástól és civilizációtól függetlenül, az egész emberiségben csak egy van (Szabó Lajos: f-system), Ez az,
amit a humánum status absolutusának kell nevezni, vagyis ez az emberi alapállás.
Blőször: a huszadik század közepén, tökéletesen elrontott élétrendben egyáltalában senki
sincs, akinek a korrupt lét e fokán élete teljesülhetne s ezért az egész földön nem él ember,
akinek életérzése ne a ma fennálló életrend ellen való tiltakozás lenne. Ez a megállapítás a látszólagos kivételekre is vonatkozik, akik úgy szemre elfogadják, többnyire azért,
mert ez számukra bizonyos meröben momentán előnyt biztosít. Nincs nagyobb veszély,
mint a romlással kiegyezni és korrupt körülmények között elégedettnek lenni, legfeljebb
csak még egy, az elégedettséggel is megelégedni.

* A szerzö publikálatlan, az 1950-es években írt tanulmánya.
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Másodszor: az elrontott életrend korrupt voltának első okát az ember a történetben hiába
keresi. Minden válság egy előbbire mutat vissza, végül elvész a kezdetek kezdete előtt, valamely sötét pontban. A korrupt életrend legelső oka annak az eseménynek következménye,
amelyet vallásos terminológiával eredendő bűnnek neveznek, de amely egyáltalán nem vallásos természetü, hanem ontológiai esemény, vagyis valami, ami alétezésben következett
be, az ember által elkövetett rontás és romlás. A történeti ember létezésének tisztázása és
megértése szempontjából semminek sincs döntöbb jelentősége, mint a belátásnak, hogy
önmagában a bűnről való tudatot ébren tartsa. Ez az emberi- egzisztencia valódiságának
elemi feltétele. Gondolkodás csak akkor lehet hiteles, ha a bűntudatot számon tartja
(Kierkegaard: szorongás).
.
Harmadszor: a jelen történetre vonatkozólag kétségtelen, hogya középkor óta a kereszténység ellen azért fejtettek ki olyan hallatlan ellenállást, mert a bűn tudata elől szökést
kíséreltek meg. Az egész újkor a bűn tényének szándékos letagadás ára épült fel, ez nyilatkozik meg abban a mesterségesen táplált morális és egzisztenciális indifferenciában, amely
· megteremtette a tudományt, aszemélytelenség apoteózisát. A modern korban a bűn gondolatát sikerült annyira elkenni, hogy az vagy izgalom, vagy botrány lett, mialatt a biológia
· azt mint organikus hibát igyekszik feltűntetni, s a szociológia azt a társadalmi szerkezetböl
vezeti le. Pascal mondja, hogya bűnbeesés gondolatának mellőzésével még a fizika elemi
jelenségeinekmegértése is teljesen lehetetlen (újabban: Heisenberg fizikája, Gödel matematikája).
A lélektan minden erőfeszítése arra irányul, szól Buber, hogy az emberben a bűnről való tudatot (rossz lelkiismeret, szorongás, gond) likvidálja, és megállapítja, hogy a tudatot,
ha e ténnyel szemben sikerült is elhomályosítani (kianalizální), maga a bűn egyáltalán nem
tűnt el.
A pszichológia csaknem százéves paraxisa után kétségtelenül kiderült,' hogy a pszichológia módszereinek alkalmazása kővci kcztében az ember nem válik harmonizáltabbá. hanem a
rejtőzés technikája lesz fejlértebb. A pszichológiai eljárások eredménye, hogy az ember
nem ébred fel, hanem a felébredés elől még mélyebbre bújik. Ahelyett, hogy megnyílna és
megoldódna, e módszerek segítségéveI megtanul még jobban elrejtőzni. Eddig az álomelemzéssel még néhány gyanútlanabbat a napfényre lehetett csalni; az analitikus és tesztinödszerek nyomán ezek most már mélyen az álomtudat alá bújtak el, néha lényük már az
álomban sem jelentkezik. Az ilyen emberek részére az utolsó ítéletkor minden bizonnyal
külön harsonát kell majd megfújni. hogy felébredjenek. Amit az ember a pszichológiában
megtanult, hogy ne a komplexusba rejtőzzék el, hanem a nyíltságba, Ez az odú; ahonnan az
ember kicsalhatatlan. Ez az analizáltság.
.
A pszichológia áldozatainak számaigen nagy. Aki a pszichológiai folyamaton átesett, nem
látja világosabban létének lényegét, sőt, amit megtanult, hogy, a lét valódiságának hátatfordítsori s azt elsüllyessze, és a lét nehézségeiről való tudatot elkenje. így keletkezett a
modern korra jellemző ontológiai idióta, aki a létezés minden nehézsége fölött való vigyorgással a helyzetet egyszer s mindenkorra elintézettnek véli, csak azért, mert a bűn és ezzel
együtt természetesen az emberi jóvátételre való kötelezettség tudatát önmagából eltüntette
(kíanalízáltatta). Ez a pszichológiailag kibelezett ember a kőzösségböl is kiesik és az emberi
testvériségen is kívül áll.
Az egzisztencializmus a pszichológia módszereit tovább fejlesztette. Mialatt a nyíltlétet
(az embertársi Te felé való fedetlenséget) hirdette, az embert megtanította arra, hogy a
nyíltságba takarózzék és a nyíltság ellen egy fensőbbségben védekezzék; egzisztendalitásba
'rejtse pszeudoegzisztenciáját. Egészen kevés olyan gondolkodó van (Gabriel Marcel, Bataille, Camus, Heidegger), aki ezt a veszélyt felismerte. A legtöbb szerzö, mint Sartre, káprázatos technikával csinálja bukfenceit, míalatt minden lényeges létkérdés érintetlen
· marad.
.
A bűn tényét relativizálni, biologizálni, szociologizálni, pszichologizálni, moralizálni,
egzisztencializálni. A bűnről való tudatot néha sikerül elhomályosítani, vagyis az embert a
tén:yleges valóság felől félrevezetni. Eredmény: a kicsapongó vallás, a stupid tudomány és a
gonosztevő politika. Helyzet: a megrontott létről való tudat nélkül egy tompa -és homályba
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rejtett nyugtalansággal és irritált lelkiismerettel nincs más út, mint az úgynevezett élet
silány földisége, de az is értelmetlen, mert súlyát elvesztette.
Negyedszer: Újabban, körülbelül száz éve,különösen az intellektualitás magasabb vonalán, egyre gyakoribb a keleti vallásokba és metafizikákba való menekülés és az azokban
való elrejtőzés, abban a hiszemben, hogy azokból az eredendő bűn gondolata hiányzik és a
bün-problémát így a keletíeskedéssel végérvényesen megoldották. Ez nemcsak a kereszténység elárulása. hanem a valós helyzet felől való tökéletes tájékozatlanság. A keleti metafizikákban (India, Kína, Irán) az eredendő bűnről való tudat éppen úgy megvan. mint a hébereknél. a kereszténységben és a mohamedánoknál, csak azt nem morális, hanem értelmi
korrupciónak, vagyis az értelem homályának. eltévelyedésnek, aluszékonyságnak, alvajárásnak fogják fel. Ugyanúgy, mint az archaikus görögségben. vagy a qabbalah-ban, a bűn
jóvátétele itt is, ott is, mindenütt kötelező.
Ugyanilyen menekülési kísérlet a legújabb primitivizmus, Rousseau óta a természetbe, a
négerekhez, az indiánokhoz való ún. visszatérés. Ez az experimentum nemcsak téves..
Rousseau szentimentalizmusa következtében feltételezték, hogya' primitívek ösállapotban,
kezdeti ártatlanságban élnek és a múlt század érzelgése a civilizálatlanságból ideált csinált.
A gondolat különösen a müvészetben jelentékenyen káros volt. Tudjuk, hogy a primitívek
nem ősi ártatlanságban, hanem igen régi civilizációk visszakorcsosult állapotában élnek,
éppen ezért a létnek az európainál nem kevésbé korrupt, hanem még sokkal korruptabb
fokán. Egyébként a primitívek, ha valamit, az eredendő bűnről való tudatukat a cívilizációból, arnelyröl leszakadtak, magukkal hozták, és nincs olyan törpe törzs, amelynek arról
tudomása ne lenne.
Ötödször: minden emberi lét, akármilyen fokon, de okvetlenül civilizált. Minden civilizáció mesterséges, vagyis nem természetes. Ebben a mesterségesberia természet feltétlenül
szenved. Fel kell tenni a kérdést: van-e olyan civilizáció, más szóval, van-e olyan mesterségesen teremtett rend, amely a természetet nem nyomja el, hanem minden saját helyén
marad és szabadon kibontakozhat? Végül is van-e az embernek tudata az eredendő bűn elkövetése előtt fennállott eredeti életrend ről? Tud-e az ember a hiteles létezésröl?
Az ember az eredeti rendről tud. Ez a tudat nyilatkozik meg a kereszténységben, a Vedában, a Taoban. az orfikában, a qabbalah-ban, de valamilyen alakban ezt őrzi minden őskori
hagyomány. Ez a tudat a szentkönyvek tulajdonképpeni tartalma. A hagyomány nem mítosz és nem vallás. A hagyomány tudás az alapállásról, az idők elején elkövetett bűnről és
az alapállás helyreállításáró], vagyis a, bűn jóvátételéről.
Hatodszor: az alapállás helyreállítása nem pszichológiai, nem társadalmi, nem biológiai,
nem vallásos, nem filozófiai, hanem egyszerű és konkrét és közvetlen létfeladat.
1. A bűntudatot ébren tartani; a jóvátétel mindenkire kötelező; mindenki dolgozzon le az
emberiség eredendő közös bűnéből annyit, amennyit tud éspedig, mint ahogy azt a hindu
hagyomány mondja ihamutrarthaphalabhogaviragah - az, itteni és túlvilági életben a jutalomban való legkisebb reménykedés nélkül; emberi szinten a bűn alól feloldozás niiícs;
minden ember legyen minden ember megváltója; boddhiszattva; szufi, chasszid, evangélium.
2. Az alapállást minden részletében fel kell tárni és megismerni, és a történeti lét fölött az
eredetit, a normalisat tudatosítani; teoretikus munka.
3. A történetből kilépni, az idők bőszültségtől mentes szenvedélytelenségében a status
absolutus-t megvalósítani (hitelesen szellemi, brahmani feladat).
Minden .mozzanatot, amely a renormalizáció szolgálatában áll, el kell fogadni; vallás,
művészet, gondolkodás.
Minden mozzanat, amely az eredeti normális helyzet helyreállítása ellen dolgozik, elvetendő (papság hitetlensége, tudomány árulása, politikai hazugság-erőszak-kizsákmányolás).
Universaliter (szernélyiség és közösség egysége),egzisztencialiter (gondolat-szó-tett azonossága).
A brahmani lét a történetre merölegesen áll.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE
SZENTKUTHY MIKLÓSSAL
I. rész

Psalmus 1984.
- A nemrégiben sugárzott tévé-interjúban
"imádkozó embernek" nevezted magad. Mit
jelent ez? A tradicionális megítélés szerint ez a
megielolés a "hivő ember" szinonimája.

dás és az örök élet az igazán hangsúlyos?
Miért a szenvedés van folyton szemünk
előtt, hiszen kezdetben' nem így volt - ha jól
ismerem az egyháztörténelmet. A késő-kö
zépkorban, majd a barokkban jött ez a szen- 'Be kell vallanom: tulajdonképpen örök- vedés-kultusz és ez a halál-őrjöngés, csontké imádkozom! Mondhatnám azt is, hogy ez vázak és Krisztus sebei, az a sok-sok kínzóaz interjú is imádság - a magam imaértel- eszköz a képeken, az emberek és a
mezése és imagyakorlata szerint. Ha ágy- szentek fantáziájában, sőt látomásaiban.
ban fekszem és imádkozom, mindig a Feszü- Jobban szeretnérn, ha valami- más jelkép
let van mellemen, fa-feszület. Erről sok minlenne a templomok tetején, amely a föltáden eszembe jut. Az eg1ik, hogy a középkor- madással kapcsolatos. nem pedig a szenveban sok-sok feszület volt - csúnya szóval déssel!
forgalomban, amelyekről azt mondták, hogy
Kétféle imádságom van. Egyrészt az egyaz igazi keresztnek egy szilánkja van beléjük házi imák, melyeket minden hivő imádko. foglalva. Gyönyörü történet, kedvem volna zik, a Credo, a Pater, az Ave, az Angelus, és
megírni: régi frank királynő volt Szent különösképpeh a Veni sancte, melyet fatinul
Radegunda, aki a bizánci császártól kapott mindig elmondok. Ezeket az egyházi imákat
ajándékba egy szilánkot az Igazi Keresztből. . a legegyszerubb emberként imádkozom el,
Ennek tiszteletére írta akkor udvari püspö- mint az az egyszeru öregasszony, akivel
ke és udvari 'költője, Venantius Fortunatus Szent Bonaventura találkozott. És ezt tudom
a Vexilla Regis. prodeunt címu gyönyörű la- csinálni! A másik típusú ima már nem ilyen
tin himnuszt, melyet Babits Mihály oly szé- egyszerű. 'Ezeknek az imáknak az alapja a
peg fordított le az Amor Sanctus-ban. Ami- szentek életének állandó olvasása. Múltkor
kor szívemre teszern ezt a keresztet, úgy
mutattam már neked, könyvtáramban sok.képzelern, mintha az én keresztemben is féle szent-életrajz van. De ima céljára a
volna egy igazi szilánk. Mária-kongreganista Schütz-féle négykötetest szoktam használni
voltam, és a gimnáziumi Mária-kongregá- (Szent István Társulat, 1932-3,3). Az egyéni
cióm egyik védőszentje a gyermek Szent imákba belefonódik életem ezer epizódja,
Tarziciusz volt, aki úgy szenvedett vértanú- emlékek tömege, utazások, emberek, olvashalált, hogy vitte valahová (talán haldokló- mányok - amelyeket egy-egy szent élete fölnak vagy csak öregeknek?) a szent Ostyát. idéz, fölkavar, hogy úgy mondjam, lelkem
De a pogány római srácok ismerték őt ke- zsigereiből kiprovokál. Ezeknek az egyéni
resztény hitéről, kövekkel dobáltak, sőt imáknak elsődleges motívuma: a fantázia. A
agyonkövezték. Ő szorította, szorította szívé- . szentek életében először is rengeteg törtéhez a szent Ostyát, amely egy legenda sze- nelmi esemény van. Az Otpheus-t komponárint belevésődött, sőt beleivódott mellébe; lom ima közben is. Ha van Jóisten, akkor
vérében oldódott fel az Úr Jézus teste. Hát ez ezt bizonyára nem veszi rossz néven tölem;
jut eszembe, ha imádkozom. Egyébként a elvégre egyházam is állandóan propagálja
.
kereszttel kapcsolatban mindig átfut agya- az elmélkedő imádságot.
mon: vajon miért a kereszt a kereszténység
Ugyancsak fontos motívum: a kétely. Biés' a katolicizmus jelképe, mikor a feltárna- zony a teológiai és filozófiai gondolkodás
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nagy harcot jelent, mert akármilyen hivők
vagyunk is, rációnk, pozitivizmusunk és historizmusunk sokszor "ágaskodik"! Egész hitéletemet, vagy - hogy egy kis önostorozással mondjam ~ egész hitetlerrség-életernet a
klasszikus alapképlet és alapjelenet jellemzi: Jákob harca az angyallal. Lehet, hogy az
angyal esetleg magát az Istent jelenti. Mintha Jákob nemcsak egy angyallal, hanem az
Istennel harcolna! Egyik nagyon kedves
témám az, amikor,Ábrahám vendégüllátja a
három angyalt, akiket a hivatalos egyháztörténet és biblia-interpretáció is néha
"ószövetségi Szentháromság'I-nak nevez. (Az
egyik angyal ott is maga Isten volna? Vagy
esetleg a három angyal: Isten három aspektusa?)
,
Meghat, ha visszagondolok arra, amikor
gimnazista koromban gyónni kellett. Ilyenkor az imakönyvben található lelkitükröt
használtuk, ahol. valami ilyen kérdés volt:
"Tusakodtál-e a Szentlélek ellen?" Hát harmadik-negyedik gimnazista koromban kö'rülhéztem életemben és nemis nagyon értettem a dolgot. Azt se tudtam, mi az a
Szentlélek! Később aztán megtudtam, de
harcom az angyallal nem tusakodás az Úristen és a Szentlélek ellen, hanem inkább
toporzékoló tolakvás. Mint szenvedélyesen
gondolkodó és filozofáló ember, az összes
eretnekségeket átéltem. Azt hiszem, az
Orpheus-banis elég sokat foglalkozem a;z
eretnekségekkel. Elvégre Szent Ágoston is
átment mindenféle eretnekségeken. Elkerülhetetlen dolgok ezek a gondolkodó és
szenvedélyes ember számára, aki a természet és a történelem mínden momentumát
• állandóan szem előtt tartja.
, Két alapélményem van az imádsággal, az
örök imádsággal kapcsolatban. Két szót említek, és nem is kell nagyon kifejtenem tar"
talmukat: az ignoramus és a csodálkozás.
Az ignoramus - Isten bocsássa meg - .azt
jelenti: nekem nem adatott meg, hogya természet, az élet, a halál, a történelem, a szen.vedés és minden lényeges földi jelenség
kérdésére végleges választ adjak. Rengeteg
dolgot nem tudok. Nem tudok, de nemcsak
. - hogy úgy mondjam - a metafizika, hanem
a fizika területén sem. Az ignoramus nyugtalanító dolog, és félek, anélkül fogok meghalni, hogy olyan kegyelmet kapnék. amelynek alapján mindent megoldva láthatnék.
A másik a csodálkozás. Megnézek egy fa-

levelet. gyönyörködöm benne; itt van a virág, az állat, az emberi szervezet eredete,
csodák csodája. Nagyon kedves és nagyon
intelligens barátom volt dr. Miczbán Izabella orvosnö, sejtkutató. Komoly katolikus
volt, és a szó nemes értelmében liberálisan
szabadgondolkozó. Ö mondta azt, hogy a'
szentek csodái: lebegnek? fölemelkednek? nem érdekes! Itt van a csoda: ez a virág, ez
az alma, ez a barackrnag! A sejtek összerakása! ltt a csoda! Most, életem késő nyarán,
vagy késő telén, mániám ez a csodálkozás!
Pofámba nyomódnak élet'és természet fantasztikus titkai, és csodálkozom azon, hogy
az emberek rnilliói és milliárdjaiegyáltalában nem csodálkoznak! Olyan természetesnek vesznek mindent. Hivatalos és egyenruhás ateisták ki szoktak nevetni: hallottuk,
ahogya plébános mondja, "ha van óra, akkor órás is kell!" De? misztikus látomásban
valaki megsúgta nekem: valóban, ha óra
van, akkor órás iskeU! Ha már itt vagyunk
az órásrnesterségnél, azt mondhatnám: elfelejtve összes egyházi tanulmányaimat, ha
valami, liát "deista" vagyok.
Következő lépés: a mitolágiák: A világ
minden mitolégiája, szépen sorbarn egyiptomi, görög, római, asszír, babiloni, hettita,
sumér, akkád, kínai, azték, maja, inka, tolték, néger; stb. Ezekről az a hír járja, hogy
nem igazak. Unter uns, magunk közt szólva,
nekünk is az a benyomásunk, hogy nem igazak. De miért szeretem őket? Persze, mindjárt rávágná valaki: ja, mert maga író, magának ez tetszikLJ!át a festöknek is, meg a
szobrászoknak is tetszett! (Csak később jön,
hogy csendéletet festettek: egy. krumplit
meg egy almát meg egy gitárt meg egy szódásűveget: ez már haladó művészeti irány!)
De nem ezért szeretern a mitológiát! Mit
csinálhat ez a szerencsétlen, elhagyatott
ember? Itt áll az élettel, a halállal, a szerelemmel, az állatvilággal szemben - s nem
tudja, 'miről van szó. Megpróbálja valahogy
megmagyarázni az egészet. A mitológiák ezt
a küzdelmet fejezik ki - a csillagok, az állatok, a szerelem, a halál megértésére, ábrázolására. Szenvedélyes ábrázolások, és ennélfogva nagyon szeretem őket. Ha félreteszem az egyházat, akkor itt vagyok mint
deista, és mint a mitológiák nagy barátja".
A hitetlenséggel kapcsolatban eszembe
jutott, hogy múltkor kölcsön kaptam Ratzinger kölni bíboros érsek könyvét, A mus-
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nem - szeretjük őket. Ha én szerelmes vagyok Mancikába, akkor csókdosom a képét,
de nem a képét imádom, hanem Mancikát.
És azt hiszem, hogy a pogányoknak is ilyen
"Mancika-komplexük" volt. Igyekszem ragaszkodni a szigorúan tudományos frazeológiához, nem szeretem a frivol irodalmi
eszkapádokatl Szóval a pogányok nem a
bálványokat imádták - a bálványok csak jelképeztek valamit. Minden utcasarkon volt
egy Aphrodité, minden nyilvános házban
volt egy másik. Minden kaszárnyában volt
egy Mars vagy egy Arész: tudták, hogy nem
hatvan Arész van, hanem csak egy. A bálványimádás gyűlölete a zsoltárok visszatérő
elerne.)
A zsoltárok tiszteletének három fő rnotívuma van bennem. Az egyik az "egyisten"gondolat, a másik a, teremtő' Isten állandó
jelenléte a természetben: "Te alkottad a
tengereket, a csillagokat, a halakat, a vere-"
beket, a vakondot, a hegyeket, a völgyeket."
A harmadik: Dávid személye, az ő személyes
lírája. Amikor imádkozom, -nagyon sokszor
Dávid szerepében imádkozom, Dávidnak
érzem magamat. Műveimben úgyis eleget
.Jantolok", van gyakorlatom hozzá.
Még néhány dolgot meg kell említenünk
abból a szempontból, hogy miért modellje
minden imádkozásnak a zsoltár. Benne van
- a modern ember számára is rendkívül
fontos - ·de profundis és circumdederunt
hangulat: a szenvedő, a beteg, az összetört, a
kétségbeesett ember. Legtöbbször a szenvedés az imádság indítéka. Uram, segíts fajtunk! Dávid a legrealisztikusabban-ábrázolja
a szenvedést, a betegséget, az izzadt ágyat,
az átzokogott éjszakákat. Gyönyörű a zsol- .
tárokban. hogy a szegények, az árvák. az üldözöttek, a jogtalanul rágalmazottak is' ál·
landöan szerepelnek, és ez - hogy úgy'
mondjam - erősen prae-keresztény dolog.
Mert az a jó imádság, ha a hit olyan "vastag"
benne, mint egy dór oszlop!
Mert nagyon fontos elem: a hit abszolutuma. Minden históriai csapás után rendíthetetlen marad a hit Istenben. Engem megdöbbentett, hogy 'egy ilyen univerzális, kozmikus, démoni hit mellett nincsen szó - túlvilágról! A Seol - a' Semmi! Dávid kiféje. zetten mondja: "Uram, ne pusztíts el engem,
-lIlert a Seolban nem tudok írni". Micsoda
pszichológiája lehet annak a népnek, vagy
annak a szerzönek, aki ennyire Isten-cent-
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zódó zs~ltár van. A kereszténység imádkozrikus és .fölpuffad" a metafizikumtól, de
nem zavarja, hogy mindez csak addig tart, za ezeket a zsoltárokat, de szublimálja őket!
Mikor a zsoltárokban in concreto filiszteu~
ameddig él!
_Benne van a zsoltárokban a kétségbeesés sokat, asszírokat, babiloniakat és más köabszolútuma is. Végtelen hit az Isten irgal- zel-keleti népeket átkoz meg és sújt pestismában és ugyanakkor: Uram, miért hagytál sei az Úr, a kereszténység ezt átszublimálja.
el engem? Állítólag Krisztus e szava a ke- Nem ezeknek a népeknek a pusztulására
resztfán mintha zsoltár-idézet lenne! Szóval: gondol, hanem a gonoszságra, a Bűn képviUram, miért hagytál el engem? Isten mindíg selöire: A keresztények számára nem arról
jelen van mindenütt, igazságos a sírig - az- van szó, hogy tényleg dögöljön meg egy
tán jön a semmi, és az ember kétségbeesik. asszír uralkodó, hanem erről: \vesszen a SáA végtelen hit,· a teljes circumdederunt és tán, vesszen a gonoszság, vesszen a bűn, élde- profundis-hangulat váÍtak'ozása ez.
jen az erény! Természetes, hogy ez a zsoltáA szegények, üldözöttek, árvák szeretete rok olvasása, imádkozása közben az embermagában foglalja az örök moralitás tudatát. nek eszébe jut.
A zsoltárokban benne van a költői szánAz embernek mindig eszébe jut összehasonlítani a zsoltárok keletkezésének korszakát dék: énekelni kell, folyton énekelni! Cana görögökkel. Ezt a kétféle-etikát már bizto- ticum novum - nem is egyszer fordul elő a'
jian ezren analizálták. esetleg agyonánali- Vulgata fordításában. Dávid költészetet
zálták. Milyen .érdekes az a rettenetes kü- akar, énekel és hárfával, lanttal, lyrával áblönbség, amely a zsoltárok örök etikája és a
rázolják az éneklő Dávidot. Isten legnagörög jóság-fogalom és jóság-gyakorlat kö- .gyobb dicsérete a költészet, sőt vannak zsolzött vanl. A moralitás jelenlétével összefügg tárok,ahol- Gott behüte uns! - egész poa bűntudat kérdése, amely speciálisan ószö- gány módon táncolnak is. Maga Dávid király
vetségi dolog, s alapja az, hogy Isten paran- a frigyláda előtt - táncol.. Egyrészt azért,
csol. A görög mitológiában Zeuszék nem ad- mert rituális tánc, másrészt mert a bortertak parancsokat - ezt csináld, azt csináld! Itt melést sem hanyagoltákel sem' Júdeában,
rituális parancsok vannak, egészen aprólé- sem Izraelben. Ha jól emlékszem, egy törkos dolgok, amelyek ellen _Krisztus annyit ténelmi könyvben egy hölgyemény nézi az
beszélt.
ablakból a táncoló Dávidot és rendkívül föl
Imáinknak állandó része ez cl bűntudat. A van háborodva. Nyilván azért van fölhábo_Miatyánk-ban: "bocsásd meg a mi vétkein- rodva, mert azt gondolja, hogy a király egy
ket", és az Üdvözlégy Máriá-ban: "imádkozz kicsit sokat ivott! (Nem hiszem, hogy eza
érettünk, bűnösökért" - is ez áll. Nem na- hölgy teológus lett volna, vagy ritualista tugyon szeretem ezt a rettentő bűn centrikus- dós, aki nem helyesli a táncot, mint szertarságot, amelynek egészen csodálatos hajtása tási cselekményt!) A költészettel és zeneaz, hogy a legnagyobb szentek, akiknél el- , akarással függ össze, hogy Dávid sorban el. képzelni sem tudjuk, hogy mi a bűnük mondja a hangszereket. Van egy gyönyörű
naponta gyóntak. Tudjuk.hogy aggályosság- képeskönyvem: a világ összes hangszereiból teszik: bal szememmel néztem a főnök nek története, az ó-ókortól, a kőkorszakbeli
nőmre és nem a jobb szememmel, vagy napattintott cintányértól - Stockhausen bogyon élveztem
angol szalonnának a sza- kázó vasúti sínjeiig. A költészettel, a zene és
a tánc akarásával függ össze a stílus rendlonnás részét, és azt nem szabadott volna ilyeneket gyónhattak meg. Ez pedig már . kívüli realizmusa. Ennyit a zsoltárokról.
majdnem torzképe bűntudatnak! De tény,
hogy a kereszténységben is megvan ez a túl- A "Szent Orpheus Breviáriúmá"-ban az
zó bűntudat, amely az imának is egyik kom- emberi történelem, a vallások legmagasabb és
legalantasabb eseményei is egyazon, mindent
ponense.
A zsoltárokban a legborzalmasabb bar- átfogó szí;"játék részei. Az olvasó joggal gon'barizmussal átkozza meg a szerzö az Isten dolhatja, hogy Orpheus vándorúija, már megésa maga ellenségeit. "Elpusztítani"; "meg- írott és még megíratlan metamoriozisai csak
döglesz", "lepra" - ilyenek szerepelnek 'a. egy játék, egy komédia tartozékai, semmi több.
szövegben. Isten is így szerepel az Ószövet- Ugyanakkor azt is gondolhatja, hogy minden
ség történelmi könyveiben. Rengeteg átko- véresen komoly, bármennyi ostobaságról,
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gúnytol. élcről »is legyen szá! Ugyanezt az
ambivalenciát érezzük az alkotóval kapcsolatban is. Hogyan egyeztethető össze a hit a
blasziémiával?

egy olyan vallás iránt, ahol a legmélyebb
pornos és a legmagasabb virginitas összefüggésben és kapcsolatban lehetnek! A Vé.res Szamár-ban (a Szent Orpheus Breviáriuma legujabb részében) beszélek is egy
- Interjúvolóm azt kérdezi tőlem: ha ön, olyan vallás iránti szenvedélyes nosztalgiákedves Szentkuthy, ennyit összeimádkozik, ról, ahol parázsló erotikum és teologikum
akkor miért káromkodik? Vagyis: miért édes házasságban vannak.
blaszfemizál? Ha blaszfémiáról esik szó, rögAz előbbiekben fölvetett téma, vallás és
tön egy határozott, éles és kemény distink- vallástalanság, hit és hitetlenség kérdése: a
ciót kell közölnöm. Van olyan blaszfémia, blaszfémiával is kapcsolatba hozható. Olvasamely közönséges, hogy úgy mondjam, anti- tam valahol ezt az angol megkülönböztetést:
klerikális, ateista, piszkolódó egyház-köp- létezik egy embertípus, amelyik irreligious
ködés; mondjuk a Voltaire-típusú blaszbeliever - vagyis "vallástalan hivő", - és van
fémia, amelynek semmi más célja nincs, egy másik, amelyik 'religious unbeliever mint amit egy csomó vallásos ember szent- vagyis "vallásos hitetlen", Néha-néha előfor
nek tart,' azt kigúnyolja, leköpje, nevetsé- dul, hogy az ember egy kicsit a "vallásos higessé tegye. Rögtön- meg kell jegyeznem, tetlenek" felé csapódik. Mert csekélységehogy ehhez az égvilágon semmi közöm!
met is, jóllehet mélységes vallásos tempeButa és még butább emberek mondtak ró- ramentum, de nagy racionalista is, ennéllam olyasmit, hogy én vagyok a ..deszakra- fogva néha meglegyinti a hitetlenség szele.
'liiáló", előttem semmi sem szent, és egyéb Meglegyinti és megérinti, mint a vurstliban
tömény hülyeségeket. Nem vagyok de- a halálvonat. amikor megy a kis kocsikkal,
szakralizáló, semmi közöm ehhez a vol- valahol lóg egy nagy rongy, azon van egy
taireiánus gúnyolódáshoz. Úgy vagyok halálfej, a rongy súrolja az ember homlokát,
"blaszfémikus", mint egy Pierre Jean Jouve .és akkor a partnernő sikong.
nevü katolizált francia költö,' Azok a blaszHa minden filozofálástól, minden egyházférniák, amelyek nála is és nálam is szere- tól, .minden vallástól függetlenítjük magunpelnek. igenis vallásos jellegűek! Van olyan kat, úgy járunk el, mint Teilhard de Chardin
blaszfémiának látszó stílus és gondolkodás, az Emberi Jelenség című könyvében, amemelynek mélységéhe n - nem Js mélységé- lyet úgy írt meg, mintha azt se tudná, hogy
ben, már felületén is: vallásosság van. Lé- van Isten vagy egyház. A jelenségeket retezik egy kétségbeesett, Istenért küszködö, gisztrálta. Módszerét követve kérdem, minIstenre szomjazó, de Istent meg nem találó dentől függetlenül: Irti is az életben - minateizmus, amely-nem ismeri Pascalnak azt a den emberre vonatkozóan - a leglényegevigasztaló mondatát, hogy: "Nem keresnél
sebb élmény és benyomás? Az egyik a gyöengem, ha 'már -rég meg nem találtál volna!" nyörűsig érzése. Legyen az szexuális kéj, leNekem ez igenis vigaszom. Van aki vakon gyen az étel, ital, minden .ami fizikailag és
leköpi a keresztet, és van aki kétségbeeset- lelkileg jó. Ezzel párhuzamosan a legkézzelten kapcsolja össze az isténi gondolatokat foghatóbb a kín érzése. A kín, a rossz, a tesigen földies dolgokkal. Tehát van egészen ti-lelki nyomorúság, betegség, csalódás. A
sematikus ateizmus és van "szenvedő ate- legnagyobb izgalom e körül maga a halál.
izmus", amely már majdnem teikus értékű.
Az átlagemberben is jelenlévő érzés a szép
A blaszfémiával kapcsolatban elsődlege dolgok élvezete. Persze ez nem azt jelenti,
sen a szexualitás és a Golgota összefüggésé- hogyaviceházmesterné és a segedsintér ről kell beszélni. A pogány vallások java réBeato Angelico festményeit élvezi. Hanem
szében - amennyire ismerem őket - az ero- "valami szépet" élvez. Milyen szépen van
tikus természetű művész is abban a szeren- szervírozva egy vendéglőben az étel; milyen
esés helyzetben volt, hogy az erotikum és a szép az alkonyat; milyen szép ez a kert: Már
teologikum -között még nem keletkezett csak kivételesebb emberek élménye: a jó:
olyan mély szakadék, mint az európai ke- ság, a szeretet. A szeretet biztosan jó dolog,
reszténységben. Nem lehet nagyon nehéz ehhez nem kell .filozófus-fej, nem kell
követ vetni azokra az írókra és gondolko- semmi egyéb. Az erkölcstani szabályok
dókra, akik bizonyos nosztalgiát éreznek rendkívül viszonylagosak. De nem wiszony-
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lagos, hogy jók legyünk egymáshoz és élvezzük egymás segítségét. Biztos, hogy valami tetszik: akár nő, akár ékszer, akár tájkép, akár valamilyen gondolat vagy ötlet.
Azután az is biztos, hogy a szenvedés rossz
és a halál borzalmasan titokzatos. Az is biztos, hogy a gyönyörűség jó - mínden mulandósága ellenére.
A legnagyobb és legizgalmasabb gyönyörűség, amit klasszikus hagyomány szerint
erósznak. erotikumnak szoktunk nevezni. A
,szenvedések betetőzése a halál, és a halál
ténye- a legkönnyebben vezet bizonyos metafizikai izgalmak felé. Az erósz, a legmagasabb orgazmus valami örülettel határos, ezt
mindnyájan tudjuk. Az erotikus orgazmus
amely az őrülettel határos, valamiféle kilépést jelent. A szenvedés végső foka, a halál
is kivezet a földi életből. Nagyon csábít a látszólagos blaszfémiára istenség és erotikum
összefüggése. Mondtarn, hogy az erotikum,
ha igazi, akkor őrület, ésa szenvedés, ha
igazi, akkor már maga a halál vagy a halál
sejtelme; mind a két véglet közelit Istenhez.
A nagy művészek blaszfémiájában arról van
szó, hogy szerelem és Isten, szenvedés és
teologikum valahogy rokonságba kerülnek.
Minden mítoszban így van, és minden 'nagy
művész így gondolja.
A napokban olvastam 'Steinrnan Az állatok
násza című könyvét, ahol mindenféle lapostetütöl a kunkori hernyóig az állatok szerelmi élete van leírva. Miután a "groupe
zoologique humainv-hez (Teilhard de Chardin), szóval az állatfajhoz tartozunk, egészen
természetes, hogy bennünk valahol ezeknek
a fantasztikus szexuális szokásoknak megvannak a nyomai. Épp ezért az úgynevezett perverziókat mindig úgy fogom fel, .
mint atavisztikus beütéseket. Mint moralista vagy ha tetszik, mint pszichológus,
mint fiziológus: nem agitátora vagyok a perverzióknak. hanem mély megértője. Naplójegyzeteimben. amelyekről interjúvolóm is
tudja, hogy már oldalak százezreit töltöttem
meg, rengetegszer írok le blaszfém dolgo-kat. De mindig odaírom az esetleges későb
bi. olvasónak: kérem szépen, itt nem pornosz-iparról van szó! Itt Jézussal, Freuddal, Leonardo da Vincivel és minden mitogén művésszel egyetértésben beszélek!
Mondtam, hogya szentek életét olvasom,
és a szentek igen nagy hányada az önsanyargatást, a szexualitás elfojtasát nagyon

fontosnak tartotta. Elég nehezen értjük ezt
meg ma, a XX. században. De a középkorban és később is nehezen értették meg,
hogy ha az Úristen Adarnot és Évát, nőt és
férfit, nemi szerveket és egy ilyen elementáris ösztönt teremtett, mint a nemiség: ezt
azért tette volna, hogy állandóan eltiporjuk!? Éppen múltkor olvastam Mészöly Dezső fordításában szemelvényeket a Rózsaregény Jean de Meung által írt részeíböl,
ahol a natura., a természet nagyon fontos
szerepet játszik. Nem is beszélve Rabelaisről! Hildegárd von Bingen, aki "orthodox"
apáca volt, fantasztikusan érdekes leírást ad
Éva tererntéséröl, amely mintha csak Jung
vagy Freud sugalmazására készült volna!
Pierre Jean Jouvenevét szeretném ismét
megernlítetni, akinek a blaszfémiáról való
felfogása nagyon hasonló az enyémhez. Az ő
versei megjelentek magyar fordításban is, a
költemények egyik felét Rónay György (akit
együtt kell említeni a Vigilia című folyóirattal), másik csoportját pedig Lator László
fordította. A blaszfémia megértéséhez most
fölolvasok valamit. Kétsoros vers, Rónay
György fordításában. A két sor címe franciául Crachats, magyarul Köpések. "Mindig
eszembe jut a köpésekről az utcán I A szent
Veronikák kendőjébe nyomott arc."
Közeledünk a témához! Felolvasok még
egy versből részletet. A címe franciául Yrai
corps, Valódi test.
Tűnödve nyílik a mellen a seb
Férfiseb ajka s ajka ugyanakkor
.
Az utcalánynak is
Akinek haja hosszú szerelemmel vakít el;
MegcsÓkolja a zöldes
S már rózsaként széteső lábakat
És majd elég az ég szerelmének hevében
Míg rá is, a külső felhőre vér
És víz csordul mert megszűlettél.

Azt hiszem, megközelítettük a blaszfémia általam gyakorolt és megvalósított fogalmát.
Egyháztörténeti kritikus szatíráimban más
csoportba tartozó dolgok is vannak, de eze"
ket neII1 is érzem blaszfémiáknak. Az ilyen
típusú blaszfémia ffllérhetetlenül távol áll
például Joyce-tól is, mert Joyce valóban
ateista lett, megkeserítették a jezsuiták.
Joyce ateista, de vallásos művészeket is említhetnénk, sőt ott vannak az ótestamentumi
próféták, akik meglepően gyakran súrolják
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a blaszfémia határát! Jeremiás vagy Jónás
Hálás vagyok a folyóiratnak, hogy 'cikkeit
rühelli a prófétaságot, Jeremiás brutális olvasva én is századunk legaktuálisabb kerőszinteséggel mondja, hogy nem kell nekem
déseivel és a vallás örök kétdéseivel foglala prófétaság, elegem volt! Különben se se- kozhatom. Jó izgatószer. A középkorban isgít, különben is minden rosszul megy a vi- merjük a nagy harcot, amelyet a guelfek és
lágban, mi a fenét prófétáljak? Jouve-nál pe- a ghibellinek - vagyis apápapártiak 'és a
dig egy csomó káromkodás van. A károm- német-római császárpártiak folytattak. Dankodás, amely nem azonos a káromlással! te ,alaposan átélte ezeket. Ez a harc Mert mikor 'itt köpés és Veronika-kendő, örök jelkép!
utcalány rúzsos szája és' Krisztus oldalsebe
Bal és jobboldal, eretnekség és dogma:
kerül összefüggésbe: mélységes kétségbe- örök kérdések. Marxizmus és katolicizmus,
esés, "imádkozó káromkodás" rejtezik mö- háború és béke, absztrakció és realizmus a
müvészetben, egzisztencialista filozófia és az
göttük.
Minden filozófus, reológus ősi,öröktől Aquinói Szent Tamás-féle .skolasztika, a háfogva aktuális, maró és égető' kérdése a zasság felbonthatatlansága és a pornográfia.
Rossz eredete. A szenvedés is a titkok titka ökumenikus mozgalom Franciaországban
számunkra. Sok nagy papot kérdeztek már, vagy Teréz anya szentséges keresztény jÓhogy a jó Isten miért ad szenvedést? Sok tékonysága Indiában - a Vigiliát olvasva
nagy pap (Sík Sándor ...) mondta azt, hogy szenvedélyesebben tudom ezeket a kérdébizony ezt én sem tudom! A rosszat mindig seket mérlegre tenni, mintha csak a napilamorális szempontból ostorozzuk. ez az os- pokat olvasnám. Hálás vagyok ezért a laptorozás néha bohózatnak látszik, néha (igy nak, s ez nem udvariasság, hanem teljesen
néz ki, mint ~ farsangolás; pedig nem egy megfontolt vélemény!
Természetes, hogy aki így imádkozik, így
moralistából ott is az elkeseredés beszél! A
Rossz eredete örökké gyötri az embert; bi- gondolkozik, így viszonyul egyháztörténezony a manicheizmus nagyon csábító, Szent lemhez, világtörténelemhez, vallástörténeÁgoston sem: tudott sokáig ellenállni e kí- lemhez, mítoszokhoz és blaszfémíához, mint
sértésnek! Logikájaval viszont oda jutott, 'én, az mindig arra a sorsra jut, hogy az úgyhogy két egyenrangú abszolútumot nem fel- nevezett establishment azt rnondja neki: jaj;
tételezhétünk. mert ábszolűtum csak egy le- jaj, ön' balra csúszott! Mások meg azt fogják
het. Jézus óta képtelenség felfogni azt, hogy modani: nem uram, ön inkább gyakran' csúaz egyetlen ösprincípium és abszolutum a szik el jobbra! Ezt a sorsot vállani kell és
Rossz, a Sátán legyen! Ugyanakkor alázattal Isten őrizzen attól 'a szerencsétlen hülyeségtudomásul vesszük: Jézus megengedi, hogy től, hogy én "középúton" -Iennékl Nem
az ő egyházába is beférközzék az, amit Sá- valami, polgári megbékéléssel pislogok héttánnak .nevezünkl Erről' b~szél a Miatyánk fön-szerdán-pénteken jobbra, kedd-csütörvégén, amikor azt mondja, hogy "Ne vígy tök-szombaton pedig balra, hanem kezemminket a kísértésbe és szabadíts meg a Go- be veszem a mérleget, ésvszívem-Ielkem
nosztól . : . !"
minden erejével küszködöm egy lehető történelmi és bölcseleti igazság megtalálásáért!
- Mi a véleményed a Vigiliáról? Megfelel-e
Ezek a bal és jobb dolgok tulajdonképpen
azoknak az igényeknek. amelyeket a rendkívül
nagy laboratóriumok. és ha ebben is, abban
heterogén osszetételü.magyar katolikus közvéis dolgozom, az annyit jelent, hogy egy kilemény - a legegyszerűbb ésa legműveltebb
sérletezönek többféle kísérletet kell -elvéhiv6 is - iránta támaszt?
'
geznie. Ámen.
- Ha végiggondolom - divatos szót használva - életrnüvemet,' ezt a nagyon szerény
RUGÁSI GYULA
i,opera omniát", és ezt a még szerényebb kis
vallomást, melyet a Vigilia kérdéseire mon(A beszélgetés második részét májusi szádottam el, érzem annak a veszélyét, hogy az munkban közöljük.)
én rendkívül jó szándékú vallomásomat .egy
kicsit félreértik. S ha már a .félrénél" tartanak, félre, is teszik! De hát, kicsúszik az ember szívéböl, vagy szájából az ilyesmi is!
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Ami adatott
Kimondott szö A SZÖ szentsége vallottad
éltednek értelemül
zárjon teremtsen igaz csodákat magából
magába parttalanul
szülőt szülötte szüljön naponta lelkes
ifjúnak játszi gyermeknek nagyra nyílt
szemü bölcs öregnek
száljon a nyárban szálljon a télbe kőből és fából daccal daloljon s hatoljon
tücsökzenéje kúszva merülve rejtekben habokba szélbe
izzitson emésszen napos szemetet emelve
elalvó érzékkel érzékelt napos világba
életet
ujjatlan pengessen szakadó lantot füstölgő mécsbelet nádszálat roppanót
csaljon hang hangot tisztulon vágyón új
útra bátran szakadatlan
SAJGÓ SZABOLCS
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Verebélyi J. Pál: ÜDVÖZLÉGY MÁRiA. Szorgos munkát igényelhetett c könyvnek létrehozása. Az előszóban maga a szerző írja: "könyvünk
~nyagát méhecske módjára gyüjtögettük", és itt"
szögezi le, mintegy munkajának tartalmára és
céljára is utalva, hogy "a rózsafüzér nem imamalom. hanern elmélkedéssel egybekötött imaájtatosság". Ennek akar hát bizonyságtétele lenni e négyszáz oldalas könyv.
A rózsafüzér eredetét Szent Domonkoshoz köti az Író, akÍriek azt Szűz Mária adta eszközül ahhoz, hogya XIII. században a dél-franciaországi
eretnekek megtérítésében eredménnyel fáradozzon, Hosszas bizonygatása. bár a szerző nagy
felkészültségéről tanúskodik, a kötet legkritikusabb fejezete. Mindcnesctre annyit tényként elfogadhatunk. hogya rózsafüzér bölcsője az a
vidék.
Erdekesebb és izgalmasabb ennél annak kífej-

tése, hogya rózsafüzér a szóbeli és az elmélkedő imádság egybekapcsolódása, valamint a rózsafüzér felépítése, imáinak részletes elemzése.
A,keresztvetésnek, a Hiszekegynek. a Miatyánknak - az imádságok imádságának -, az Üdvözlégy
Máriának - a rózsafüzér legalapvetőbb imájának
- szép magyarázata. egészen az Ámen pecsétjéig.
Egyszerű, ugyanakkor gazdag a harmadik Iejezetben ~ rózsafüzér három titkának - örvendetes. fájdalmas és dicsőséges - kibontása. A megváltás történetének drárnáján, annak egyes jelenetein vezet végig bennünket. Míg a könyv befejező részében Szüz Mária különlcges tiszteleténckllkáról mond el sokat a 'szerzö, és arról,
hogy miért oly aktuális mindez ma is: "Ő minden más szentnel többet tehet értünk". (Eccle- ,
sia, 1983)
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Kovács Sándor Iván

ZRÍNYI FESZÜLET-HIMNUSZA
Amikor Zrínyi Miklós Krisztushoz intézett hímnusza.: a Feszülette, versei kéziratának (az
ugynevezett Syrena-kódexnek) záródarabjaként első kompozíciós helyérekerült, a költő (a
Perotatio és az eposz XIV-XV. énekéhez járuló egy-egy strófa híján) befejezte addig írt verseinek elrendezését.
A Feszületre tehát akkor is lezáró érvénnyel bíma, ha Zrínyi nem tekintene vissza benne
addig írt verseire (l-2):

Sirtál már eleget lám Ariannáért
Fogyattad könyvedet csak egy violáért.
Csak meg nem változtál, mint Biblis semmiért,
Édes Musám, füért s rothandó eszkozért.
Hidd ki most magadbul könyvedet nagy okért,
Árassz cataractát szemedbül méltáért;
Azért, ki körösztfán függött büneidért ...
,

Az Arianna sirásá-ra és a'Víola-idillekre való célzás nyilvánvaló, s még talán az is szándékos.
Rogy az Arianna-vers kerül előre: komolysága közelebb áll a himnusz emelkedettségéhez.
De van-e külön jelentése a Byblist említő sornak? A szokványos Byblis-példa a II. ldiliumban és az Orpheus-kompozícióban is előfordul, nem lehet csak egy vershez kötni.
Úgy értelmezem: hiábavaló volt a metamorfózis is ("Csak meg nem változtál. .,.'); a szerelem dicsérete, a szerelméért folytatott küzdelem sem adott megnyugvást. A "Csak meg
nem változtál" a következő sor állítmánya is: "Édes Musám fűért s rothandó estkozért".
Harmos Sándor század eleji magyarázata ezt a kifejezést ugy értelmezi, hogy "egyszeru átdolgozás" valahonnan, mert elképzelhető-e, "hogy ilyet az ember a menyasszonyáról írjon?
Lehet, a középkorban egy Szent Elek, de a Zrínyiász költője semmi esetre". A "rothandó
eszköz"-nek sem Szent Elekhez, sem Zrínyi menyasszonyához nincs köze, hiszen az a babért, a laurust jelenti. Íme a bizonyító eposzi helyek (I. 3): "Musa! te ki nem rothadó laurusbul / Viseled koszorúdat ..."; (XV. 103): .Esmérem, esmérem az Isten angyalát, / Rothatatlan ágbul tart nékünk koronát". A Feszűletre 4. sorában a fű a rothandó eszköz szinonímája,
a sor tehát ugy értendő: az a' babér, amit szerelmi verseimmel arattam, .rothandó". Még
pontosabban: az "Édes Musa" a szerelmi költés múzsája által nyujtott babér-koszorú porrá
lesz. (Hogy az "Édes Musa" a szerelmi költészetre vonatkozik, azt az eposz első sorai igazolják: "Én az ki azelőtt ifiú elmével/Játszottam szerelemnek édes versével".) Az elrothadó
babért és az égi csillagkoronát Zrínyi már a Szigeti veszedelem élén szembeállítja (I. 3):
Musa! te ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorúdat. sem gyönge ágbul;
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdból és szép napbul ...
Az örökzöld babér is "rothadó", csak a "rothatatlan ág", az égi korona örök - teszi még világosabbá a költő az eposz XV. énekében, kétféle korona között is különbséget téve. Akoszorúnak nevezett koronát Gábriel atkangyal hozza a pálmaággal együtt; ezek a földi jutaEz a verselemzés A lírikus
(K. S. 1.)
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Zrínyi c. monográfia egyik fejezeté. A lábjegyzeteket ezúttal mellőzöm.

lomjelek (40-41): "Azmásik kezében egy szép pálmaágat t' Koszorúval együtt nragassan föl-tartott. / ... Ihon ez Istennek az ő koronájal" (Ezt a koszorút tartja a' feszület előtt imádkozó Zrínyi feje fölé az angyal a szigetvári hős apoteózisát ábrázoló XVII. századi táblaképen - amiről lesz szó még alább.) "Ezt küldi tenékedaz hadverőIsten"- mondja Gábriel a
koszorú-koronáról. maid kilátásba helyezi, mi várja a höst az égben (42):
De mást készíttetett, az ki lesz fejeden,
Fényes csillagokbulkőtve'lesz örökkén, .
Fogod azt hordozni az magas egekben.
Ugyanerre céloz a XV. ének vége f~lé (l03): .Esmérem, esmérem az Isten angyalát, / Rothatatlan ágbul tart nékünk koronát."
"Hidd ki most magadbúl könyvedet nagy okért, ... / Azért, ki körösztfán függött büneidért" - állítja szembe Zrínyi az első versszakban jellemzett szerelmi költészetét és a Feszület Krisztusához intézett himnuszt. Érzelmeit tehát új szférába transzponálja: a Violaidillek és az Arianna sirása az amor profanus vallomásai voltak, a Feszüleire az amor sanctus
himnusza.
A fordulat erőteljes, erre vall a Feszület-himnusznak már az intonációban. tükröződő
nyelvi-stilisztikai formulázása is. Ha végigtekintünk Zrínyi lírai költészetén, versei legjel-.
lernzöbb. sajátosságaként tűnik fel, hogy indításuk (s többnyire végigvitelük is) mindig
egyes szám első személyes. A bevezető szituáció-rajz híján az I. Idilium egyetlen monológ, a
II. Idilium végig az; az olasz madrigál, az Arianna sirása. a Fantasia poetica, A vadász és Echo,
az Euridicét igy siratta Orpheus, az Elegia személyes panaszokkal indul; első személyben
szólal meg Zrínyi a Peroratió-ban is, az epigrammák hősei ugyancsak maguk tekintenek
vissza életútjukra, Az idő és hírnév epigrammái közül a két utolsó szintén személyes vallomás. És még az eposz is így kezdődik: "Én az ki azelőtt ..." kivétel az Assai ben balla . . . és
Az idő szárnyon jár . . ., mert ezek az epigramma-szentenciák általános etikai-filozófiai elveket fogalmaznak meg.
És kivétel a Feszűletre, amelyet intonációja és más jellegzetességei alapján az úgynevezett
· "önmegszólító" vestípusfioz sorolhatunk. Az önmegszólító vers jellemzőit és néhány történeti példáját Németh G. Béla elemezte magisztrális tanulmányában; általános érvényű
megállapításai Zrínyi Feszület-himnuszára is kiterjeszthetök. Németh "a verstípus alapvető
tulajdonságait" keresve elsőül azt kérdezi: "ki a megszólító, s ki a megszóIított?" a versben,
és úgy válaszol rá: "Kétségtelenül mind a kettő a költő". A megszólító a Feszület-himnuszban is a költő, de önmaga-e a megszóIított is, s nem inkább az első versszak 4. sorába ékelt
"Édes Musám"? A múzsa invokálása az eposzíró Zrínyinél igazán természetes, de szinte
'mint múzsáét, úgy kéri Ápolló segítségét is az Orpheus-kompozíció első soraiban: "Nyisd
meg én torkomat keserves sírásra, / Apolló, mert im jutottamárvaságra". A Feszülétre
· invokációjának állításai kétségkívül érthetők az "Édes Musá't-ra is, de itt nem a hozza fordulás indulata erős, az "Édes Musa" magát a szerC'Imi költészetet jelenti. Nem a múzsa .sír,
hanem maga a költő, legfeljebb a múzsa segítségével. Az a. két sor, hogy "Hidd ki most
magadbul könyvedet nagy okért, / Árassz cataractát szemedbül méltóért", már semmiképpen nem a múzsára vonatkozik; itt a megszóIított feltétlenül a költő, aki a 3. versszakban
majd, Krisztust szólítja meg. A Feszületre indító alaphelyzetében eszerint az önmegszóIító
verstípusmeghatározó jellege jut érvényre: a megszóIított és a megszólító maga a költő.
· Németh G. Béla kiemeli, hogy az önmegszóIító vers "erős, szinte agresszív, kihívó, drámai
emfázisú felütéssel. kezdődik"; a verstípus "stilisztikai alapformája ugyanis a dialógus. Oly .
dialógus azonban, amelynek csak egyik. felét halljuk. Azt a felét, amelyben az intellektus
egy hosszú belső vita lényegét összegezi, tanulságát summázza. A felütés ezért rendszerint
erős indulatú, éffektusú: in medias res kezd, sőt nemegyszer a végkonklúzióval indít." A Zrínyi-versek erős .felütésea" számos példával lehet illusztrálni. A Feszületre .felütése" az
Arianna sirásá-hoz mérhetö: ott az univerzumhoz fordulás hatalmas mérete, itt az összefoglalás szándéka, az új ihletforrás feltörése "erős indulatú". S megfigyelhető a végkonklúzió
előre vetítése is. Vessük össze a 2. és az utosó strófát:
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Árassz catflractát szemedhűl méltóért;
_Azért ki körösztfán függött büneidért,
Az ki Istened volt, megholt váltságodért.

*
Ne legyen heában, hogy fiad ontott vért
Körösztfán miértünk, az mi váltságunkért.
A Feszűletre a 3. versszaktól kezdve fejlik egyoldalú dialógussá: a költő kérdez és ő válaszol.
Zrínyi versét is "drámai hangoltság, pátosztól átitatott hangnem, emelkedett retorikájú elő
adásmodor, szentenciózus mondatalkotás" és mindenekelőtt "gondolatiság" jellemzi. Az is
érvényes rá, hogy "a szókincs legfontosabb jegye az erkölc~i jelleg." "A szó- és szintagmakincsnek ez az erkölcsi jellege", "ez az .etikus szókincs" Zrínyinél biblikus-teologikus színezettel párosul; erkölcsi fogalmak esetén a régiségben ez természetes. Íme: nagyok, méltó,
bűn, Isten, váltság, megcsúfolt, hitetlenség, vett jók, lator, tolvaj, feszít körösztre, igaz,
veszett, vigyáz, vétkek, imádkozik, halálos seb, bajt vív, harcol, győzedelmes, vitézség, nagy
istenség, égi hatalom, "az emberi testet magadra fölvetted"; poklok, kegyelem, bizodalom,
érdem, törvényközik, fegyverkezik, erő, harag, irgalom, dücsöség, kegyelmez. Ami a "mondatszervezés'vt illeti, Zrínyi Feszület-himnuszában is "oly függések dominálnak , melyek
az ok- és időhatározói alárendelés valamely változatát, szövödrnény ét képviselik
A me 1lérendelés tekintetében pedig, ennek megfelelöen, a következtető és magyarázó az uralkodó válfaj." Például: "Az emberi testet magadra fölvetted, / Azért hogy hullathasd érettünk
véredet. 1/ Azért hogy pokolban, láttad, merultünk volt. I Azért hogy mi lölkünk örökségre
megholt" - illetve: "Onnan is mutattad; igaz juhász voltál, / Veszett nyájad után magasrul
vigyáztál. / Atyádnak vétkekért sokat imádkoztál. / És elielejtkezni vétkünkrál akartál." Vessünk még pillantást a "Mód, idő, idejüség" jellemzőire (jövő ídö, felszólító mód, a létige
gyakori használata). Ezekre kevesebb példát hozhatunk, mert a himnusz a "felütés" és a
zárás kivételével inkább 'elégikus hangoltságú. Jellemző, hogya "hidd ki", "árassz", "kegyelmezz meg" a vers elejéről és végéről idézhetők.
Németh G. Béla megállapítása szerint az önmegszólító attitűd "a tudat válságának élményéből fakad, a krízises önszemlélet vívódó gondolatélményében fogan". A válság számve. téssel párosul: "a költöt azzal a szereppel való szembenézés. számvetés kényszere hajtja,
amely eddigi magatartásának foglalata, személyiségének megnyilvánítója, kibontakozásának kerete volt, s amely most kétségessé, illuzórikussá lett". Az intellektus nem szakad el a
szernélyiségtöl, de "a válsággal küzdve, okai után kutatva,minfegy tárgyiasítva, elvonatkoztatva szemléli a személyiséget, mintegy kívülről és felülről". Az önmegszólítás pillanata
azonban nemcsak a szerep tarthatatlanságát sűríti, bizonyossá válik "az új vagy az újjá formált magatartás, szerep lehetősége is. Azaz nem a válság élményének kifejezése a verstípus.
hanem a válság legyőzésének akarásáé, legyőzhetésének bizalmáé" - "az emberi lét új átéléséről van szó". Mindez a legpontosabban rászabható Zrínyi Feszület-himnuszára is. Szerelmi 'költészete, amely addigi személyiségének .megnyílvanítója" volt, elapadt, a költő válságba került, számot vetett a hiábavalóság, a "Csak meg nem változtál" tudatával; "tárgyiasírva, elvonatkoztatva", önmagát megszólítva kutatja egy új szerep, magatartás Iehetöségét,
s úgy próbál győzni a kétségeken. úgy éli át új módon !~az, emberi lét"-et, hogy méltóbb
tárgyhoz nyúl, a krisztusi rnegváltást, az Úr kegyelmét énekli. Ha meggondoljuk, hogy a szerelmi költés hiábavalóságának tudata mélyén ott sötétlik a tragédia: Eusebia elvesztése, a
gondolamenet teljesen egyértelmű.
A kérdés azonban sokkal bonyolultabb. Az Orpheus-kompozícíó és a Feszületre tárgyalt
kronológiai dilemmáját nem oldottam fel azzal, hogy feltételezem: a Feszület-himnusz élményi hátteréül Eusebia halálát is számításba vehetjük. A Feszületre ugyanis születhetett
Eusebia halála után, de az Orpheus-vers elátt. Ez megmagyarázhatná azt is: az Arianna
sirása és a Viola-idillek mellett miért nem utal Zrínyi az Orpheus-versre, de miért sejteti a
tragédiát mégis. Szerelmi költészetének válsága kétségtelen, a Feszületre mégsem vezethető
le szerelern és vallásos áhítat szembeállítható egyszerű dichotómiájából. Ne feledjük, hogy
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a válságba jutott szerelmes Zrínyi már teljesítette legnagyobb költői feladatát: megírta az
eposzt, és emiatt csak jogos elégedettséget érezhet, 'az öntudatnak az a büszke megnyugvása töltheti el, ami majd a Peroratió-ban ki is fejeződik. A Feszűletre ebből a szempontból
új költői szerep, új feladat keresése, és még szorosabban összefügg a Szigeti veszedelem-me!,
mint szerelmi lírájával. Zrínyi egy istenes verset is akart írni, ez a célkitűzés természetes
tartozéka egy XVII. századi költő világképének. Zrínyi ihletét, érzületét a szerelmi válság
csak motiválta; legmélyebb hajlandóságainak, őszinte vallásos megggyöződésének is engedett, amikor a Feszület-himnuszhoz fogott. A Feszüleire primitív megközelítése volna, ha a
világi költő válságtüneteként, "menektilésként", vigaszkeresésként interpretálnánk.
A-Feszület-himnusz legfontosabb eposzbeli előzménye a meghajló es beszélő feszület jelenete a II. ének végén. A feszület megszólalásával kitüntetett San Giovanni Gualberto és
Szent Brigitta forrásul szolgáló történetében mindenekelőtt Krisztus szenvedésének, a passió motívumának hangsúlyozott jelenléte ragadhatta meg Zrínyit. A szigetvári hős imája a
fohászkodó végtelen bünösségéröl, "rút, mocskos voltáról" beszél. Arany Zrínyi és Tassó-ja
óta ismeretes, hogy ez a bibliai zsoltárok' hangja és frazeológiája, illetve a Balassi-Rimayféle istenes énekeké, de arra is rámutattunk, hogy az eredendő bűn és' a krisztusi kegyelem
általános érvényű dogmáján túl rejtőzhet valóságos és személyes bűntudat is Zrínyi bűnbá
nó imájában, nevezetesen a Katzianer-gyilkosság vádja. Forgách Ferenc ezt a kényszerű önvédelmi tőrdöfést egyenesen rablógyilkosságként ábrázolta, és a gyilkosság vérpecsétje ott
égett még a hérosz homlokán is. Amikor a költő a höst épp egy töredelmes bűnbánó
imádság .közben kapcsolta be az eposzicselekménybe, ezt a Forgách hagyományozta gyalázatot is le akarta mosni. A meghajló feszület Gualbertus-exempluma sokban hasonló helyzet tükre: a feszület lehajol valakihez, aki egy gyilkosnak megbocsátott. .A meg-bocsátás kegyelmében részesülő Gualbertust pedig az indította nemes tettére, hogy a bű
nös könyörgő kezei' Krisztus keresztjét szimbolizálták. Guelbertus tettét tehát Krisztus
megváltó kegyelme igazgatja -: Isten megbocsát Krisztusbanannak, aki hozzá a kereszt jeIével esedezik. A feszület előtt imádkozó Zrínyi éppígy nyer kegyelmet bevallott (s bevallat-,
larv bűneiért, és a krisztusi közlést ("im néked adok ily kegyelmet") hasonlóképpen a feszület meghajlásának csodás 'eseménye hitelesíti. A II. ének feszület előtti imajelenete és a forrásaként felhasznált legenda a bűnösség, a krisztusi megváltás és az Úr által adott kegyelem
biblikus-teológiai tanítását sűríti, mint a Feszület-himnusz. A ,;rothandó eszköz" helyett itt
is a korona az örök jutalomjel(lI. 80, 82):
Világon magadnak koronát kötöttél.
Mellyet aranyossan Atyámhoz viszed fel.

*
De hogy mégfényesebb korona fejedet
Tisztelje, ím adok néked ily kegyelmet ...
Az ima, illetve a feszületről lehajló Krisztus válasza es a Feszületre szövege között párhuzamok is vannak (II. 69-1O~1I. 75-13):

Látod az én érdemem nálad annyit tészen,
Mennyi vizet kis fecske szájában veszen ...

*
Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyanyom ...
Nem nékünk, nem nékünk, Uram, tisztességet
De szent nevednek adj örök böcsületet ...

*
Uram, nem miértünk, sem mi érdemünkért,
Hane~ kegyelmezz meg magad irgalmáért ...
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Az "Árassz cataractát szemedbül méltóért' aláhúzott szava is az eposzból került a Feszü/em!
2. versszakába (XV. 77): "Gázol rettenetesül Zrini vértóban, / Vércataractákat indít meg
pogányban", Később majd Attiláról mondja még a költő: "Vércataractákat karddal árasztottam", A II. és a XV. énekkel a feszület-motívum és az égi korona mintegy az eposzt keretezőn jelenik meg. A XV. ének 102-103. strófájában egyenesen a Feszület-himnusz előképét
kell látnunk, a szigetvári hős szájára adott utolsó lírai vallomás, amit buzdító fohásznak is
nevezhetnénk, a Feszületre koncepcióját előlegezi:.

Eddig éltünk vitézek, tisztességéiért
Annak ki körösztfán holt szabadságunkért:
Ma meghaljunk örömest, és jó hirünkért
Vitézül meghaljunk azért mindezekért.

Ahon nyitva látom Istennek országát,
Ahon jól esmérem nagy Eloi/n fiát!
Esmérem, esméremaz lsten angyalát,
Rothatatlan ágbul tert nékünk koronár.

Zolnai Béla jegyzi meg.ez eposz Alderán-epizódjáról, hogy a kereszt ,;mint szimbólum »két fa,körösztül dült- - természetesen ... mint egyszerű varázseszköz szerepel a pogánytörök felfogásban". Az "iszonyú tudományú" Alderán fel akarja költeni a szigetiek ellen a
pokol lakóit, de hiába "Kegyetlenül üti lábával az földet", a varázslat csak akkor sikerül.
amikor nevét ki nem mondva - ki nem mondhatva - Krisztusra céloz (XIV 1"'32-34):
Nyomorultak, azt tudjátok-é nyelvemet
Nem tudom megnyitnya, és nevezni nevét
Annak, az ki égben hagyta istenségét, .
S az földön felvette embernek személyét?

Vagyelfelejtettem-é hetvenhét nevét
Annak, az ki égbül titeket levetett?
Vagy annak kinait és ártatlan vérét,
Mellyet ingerléstekbül ártatlan ejtett?

ts

rá ment az ti nagy tüzes váratokra
És szent lelkeket az ti boszuságtokra
Kihozta és atyjának jóbbik karjára
Vitette, örökkévaló csufságtokra?

Ekkor rázza meg háromszor "Luciper az földet", előgomolyog a pokoli légió, s Alderán
folytatja "az föltámadt ember" és a "két fa" ördögi nézöpontú történetet (44-45,47.-49):

Mégis ti szégyennel csak elszenved tétek,
Mikor az föltámadt ember közzűletek
Kivive lölköket, és mind közzületek
Nem volt, ki ellent állott volna keresztnek.
Minden nyavalyátok onnan jütt azután,
Hir kitrombitálta, szemetek körösztfán
Nem mér megállani, és az föld gyomrában
Elbujtok előtte, ha előttetek van.
Ihon ujabb boszuság jün fejetekre,
Az ég azt végezte ti szégyenetekre,
Hogy minden ellenség fusson kereszt jelre,
És minden tisztesség szálljon körösztyénre,
Így van mert egyhihány nyomorult körösztyén
Világ három része ellen bujt Szigetben,
Nincsenek bizodalmak őnekik semmiben,
Csak abban, ki függött, s az ő körösztiben.
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Ötszázszor ezeren megszállottuk üket,
Harmada ott hagyá kedves életünket,
Két fa, körösztül dult, meggyőz mibennünket,
Minket törököket, ti hiveiteket.
Az okos Alderán szavaiban éppúgy benne rejlik a "varázseszköz" iránti megvetés ("Két fa,
körös~tül di.Út ..."), mint a török figurákba transzponált reálpolitikus tisztánlátás; ezúttal a
. krisztusi példa interpretálásánakszabatessága. Az Alderán beszédében aláhúzottak keresztény nézőpontból is érvényesek. Király Erzsébet figyelte meg és elemezte azt az. összefüggést, ami az Alderán-beszéd és a Feszülette érvelésében szó szerint is közös (XIV. 32-7):

..... égben hagyta istenségét,
S az földön felvette embernek személyét>

Hej, mert te ezeket mind fottig letetted,
Égi hatalmadat, nagy istenségedet;
Az emberi testet magadra felvetted,
Azért hogy hullathasd érettünk véredet.
Krisztus "tehát önként lemondott azokról az isteni attribútumokról, amelyek révén megszabadulhatott volna a szenvedéstől"; erre utal Alderán is.

(FoJytatjuk)
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Huszár Tibor: BESZÉLGETÉSEK (Magvető,
1983). A szerzö beszélgetőpartnerei (Cs. Szabó
László, Fejtő Ferenc, Kovács Imre, Gombos
Gyula, Nagy Ferenc, Kiss Sándor, Püski Sándor)
nem a mai korról vallanak, de a kérdések és a
válaszok jelenkori szemléletünk vákuumairól
szólnak, azokról, amelyek 1984-ben is mélységesen érdekelnek bennünket: a harmincas-negyvenes évek értelmiségi mozgalmairól alkothatunk hiteles képet. "A » Neokonzervativizrnus«,
»neollberalizmus«, »szociáldernokrácia«, »nernzeti radikalizrnus«, »népi mozgalom jobb- és
balszárnya«, a Márciusi Front, a kommunista
diákmozgalrnak .a ku1csszavai az e kötetben szereplő beszélgetéseknek" - irja Huszár Tibor a
kötet utószavában. Kovács Imre, Cs. Szabó László, Nagy Ferenc I947-ben, Fejtő Ferenc a Rajkper hónapjaiban, Kiss Sándor és Gombos Gyula
1956-ban hagyta el az országot. Az is kiderül a
k'ó~vből és az évszámok ból, hogy ezeket az
alapvetően demokratikus gondolkodású embereket a sztálinizmus és a rákosizmus távolította
el a szocialista rendszertől. Közülük többen kifejezetten baloldali beállítottságúak voltak ab-

ban az időszakban, amikor a baloldali gondolkodásért még meghurcoltatás és börtön járt.
Fejtő Ferencet a Kommunista Párt tagjaként
tartóztatták le, Kovács Imre pedig a Néma forradalom címü könyvéért börtönt szenvedett.
Mindnyájan kapcsolatban voltak a Márciusi
Fronttal, a szárszói találkozóval.
Cs. Szabó László mondja - -Illyés Gyula gon-··
dolatát idézve -, hogy Magyarországon az íróknak olyan feladatokat kell vállalniuk, "amelyeket szerencsésebb országokban (szerencsésebbet mondok) irodalmon kívüli intézmények töltenek be. Mármostan bizonyos fokig megtiszteltetés és kirlőn rang magyar írók számára. hogy a
nép tőlük vár eligazítást majdnem mindenben.'
Ezt a feladatot az akkori értelmiségiek és irodalmárok nagyrészt teljesítették. A beszélgetések
során kirajzolódnak a kor uralkodó eszmeáramlataí, s Huszár Tibor kérdései lavinaként indítják el a gondolatokat az interjúalanyokban. akik
közül hárman sajnos már nem élnek. A beszélgetés müfaja itt a tényirodalomhoz kÖzelít. Értékes, érdekes olvasmány.
V. t.
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TarbayEde

ATTENBOROUGIJ GANDHIJA
Boldog, boldogtalan: a ragszkodás sza~á.
A szentségben ez a kategória megszünik.

Németh László

Könyörtelen tisztaságú filmben idézi meg Richard Attenborough Gandhit, A yilág egy részét - Indiát - kitágítja, érzékenyen egyetemessé teszi, felmutatja benne az általánost, ami
korunkra kétségbeejtövé vált: erőszakot, nemzeti indulatot, hit nélküli hitek fanatizmusát.
Mindazt, amivel Gandhi megpróbált szembeszállni. A történelem részévé lett embert szembesíti történelmünkkel: jelenünkkel, múltunkkal. Hangvételekezdetben hasonlatos Romain
Rolland Gandhi-könyvééhez. amely az első rácsodálkozás volt India Nagy Lelkére, Bapura.
Attenborough ugyanúgy azonosul későbbi.hősével, akár Németh László - a jellegzetes
Németh László-i mondatok és szavak gyakran fonódnak össze Gandhi szavaival, idézőjelek
nélküli idézetekkel a Gandhi halála drámai szövegében -, s amit az egyik szavakban' ír le,
azt a másik képekben mondja el- mint a latrinatisztítás epizódját -, de a kimondott mondatok többnyire ugyanazok. És ugyanaz a kiindulópont is, hiszen Németh László drámájának
címe ugyanazt teszi, mint Attenborough a filmben: Gandhi halálából tekint vissza arra, ami
több mint fél évszázad volt.
Mi élteti, mi teszi elevenné kora talán legnagyobb alakját, nií az a furcsa emberi nyugtalanság, ami mindig elénk állíttatja gondolkodó írókkal. rendezőkkel ezt a rendkívül magányos tömegembert, aki vértelenül kívánt változást, s akinek akciói vérbe torkolltak. Talán
éppen ez a képtelenség és az az örökös újra és újra kezdés, ami erejét haláláig fokozta, és
ami ma is, szétzilált korunkban egyén és közösség viszonyára példa, a lehetetlen megprobálása. Mert Attenborough filmje - akár a Gandhi-dráma - kétségbeesett figyelmeztetés:
becsüljük az Embert önmagunkban, mert az emberiség csak úgy maradhat meg, ha az emberségre épít minden 'ember. Arra a belső, eredendő hangra, ami rninden hitnek - nem
csak vallásinak - éltetője, kiteljesítöje. Hit ...... vagy meg~őződés - és életmód összhangjára,
amelyben szó és tett nem válhat ketté.
.' .
.
Ezt a választ kérdések előzik meg Attenborough látszólag egyszeru, Gandhiról .mesélö",
valójában bonyolult, drámai filmjében. A kezdő képsor: Gandhi halála. Miért ezzel kezdi
Attenborough? Csak a feszültség megteremtéséért, hogy az életút epikusságát feloldja a néző tudatában? Igen is, nem is. Aki ismeri Gandhi életét, pontosan tudja az utolsó állomást,
de aki nem, arra hatni tud. Csak arra? Nem, mert pontosan építi a halál előtti indító perceket: kapcsolatból, fenyegettetésböl, fenyegetést sejtető mozdulatból, kemény tekintetből,
a természeti hangok akusztikáját lassan elnyomó emberi hangokból vágásai nyugtalan ritmusával felfokozza a nézök érzelmét, hogy a halál felidézésével megrázzon minket, s fölvetesse bennünk: ez az "ítélet" jogos volt-e, vagy sem, milyen erők húzódnak a mögött, aki éi
gyilkos lövéseket adta, s végül: Gandhi hogyan sodródott ide? Arra kényszerülünk, hogy az
ítélet nézőpontjából figyeljük életét, ugyanakkor azt is felidézi, mennyiben volt krisztusi ez
az élet, hiszen utolsó szavai krisztusiak - csak Istenhez szólt -, ugyanúgy mint Németh
Lászlónál. elbeszélve, drámája legvégén.
.
A kezdő képsort, a néző kérdés-sorát azzal erősíti, hogy a riporterrel összegezi közéleti
múltját, emlékeztet .arra, aki volt. Így indítja magát a történést, kibontva a teljes életet a
kezdetektől, Dél-Afrikától. A kettős halál között pontosan az történik, amit a film ajánlása
ígér: "talán lejuthatunk az ember lényegéig", Minden, ami ezután következik: mondat és
kép, erre irányul. Az is, ahogy imáját kikiáltják: "Tessék, csak tessék ... Imádkozni fog a
kertben ... "
'.

294

>

Furcsa ellentmondas ez a mi szemünkben. amire még sincs egyértelmű válasz, Szerepjátszás? Úgy, mint az esküvő későbbi eljátszása? De hiszen Gandhinál minden természetes!
Tömegek megnyerése? Azon a napon mögötte a tömeg! Tőle ered? Tőle idegen? És a film
második részének tudatában: egyszerűen a halál kihívása? A halaié, aminek nyugtalan közeledtét Németh László jelenetenkint építi drámájába, mert, ahogy ő írja: "Az égbekiáltó
vétek s Gandhi együtt, egy földön nem élhet tovább". Marpedig a történelmi helyzet égbekiáltó vétekké torzult el.
Mindez együtt, és még sorolhatnánk, mert Attenborough örökké sűrít. Mondatai mögött
gyakran több van, mint amennyit éppen mondanak, s ugyanez feszül képeiben is. Gandhi
legelső szavai Afrikában, az 1893-as történés indításakor: "Szokott. gondolni a pokolra?" vissza-visszatér, és amikor magát a poklot látjuk, az elszabadult indulatokat, akaratlanul is
erre kell gondolnunk, holott itt mar szavakban nem szól róla: ez is a pokol, ez az emberirtás, ami Indiát megosztja, lángra gyújtja.
De a pokol mar ou van Dél-Afrikaban is. Igaz, ez még csupán az első köre: a képmutatásé,
a felsöbbrendüségé. Itt, a vonaton és Píetermaritzburgban, amikor kidobják az első osztályról - mert színes börű - talalkozik az előítélettel, ami megfosztja elöítéleteitöl: az érinthetetlenek és a felsőbb kasztok válaszvonalát lépi, lépteti át abban az első emberi közösségben, amely nem ismer semmilyen különbséget. Sem vallásit, sem társadalmit. És nemzetit
sem. Mert "mindnyajan lsten gyermekei vagyunk."
Attenborough - Gandhi szavaival - Dél-Afrikában JI1ég csak azért harcol, hogya kereszténység kereszténység legyen, megtisztuljon képmutatásától. Mert Dél-Afrika "kereszténységére" hivatkozik, Európaból érkezett lakói ettől lesznek felsőbbrendűek, mások, ezzel álcázzak törvényeiket, meglévőket. megszűletöket, még magasabbra emelve fel az embert és
embert elválasztó falat. De már itt sincs Gandhi egyedül. Követői között anglikán lelkész is
van, Charlie' Andrews, és egy energikus zsidó: Kallenbach. Ehhez azonban el kellett érnie
megveretése és a börtön aran. Amiért harcol - békés eszközökkel - jog és igazság, á megkülönböztetések felszámolása. Itt is, mint mindíg, Attenborough pontosan fogalmaz képekben, szavakban. A megbélyegző iratok égetésekor Gandhi még angol gentleman, de cipője már poros: szennyeződnek azok a régi szálak, amelyek még Arigliához kötik. Aztán a
szálak szakadoznak is. Nemcsak Angliától. Önmaga öröklött hagyományaitól is. Attól, ami
ném volt emberi. Akar -Tátszólag -embertelenül is, mint a film egyetlen olyan képsorában,
amelyben Gandhi indulatos lesz: felesége, Kaszturba ellenáll, nem akarja a latrinát tisztítani, hiszen az az érinthetetlenek dolga. Gandhi kitör: vagy teszi, amit más, vagy elhagyja a
közöst. az asramot, azt a tolsztoji tanyaközösséget, ahol a lehetetlen valósággá vált: ember
és ember egyenlővé lett. Régi és új gondolkodás csap össze, aztán mindkettöben győz az
emberség. Gandhi nem érti, mi történt vele, Kaszturba pedig megteszi. amit kell.
A film halad a kronológia szerint: a dél-afrikai győzelem, Smuts tábornok visszaközása.
után Bombay, India. Találkozások nyomorral, gazdagsággal. Emberekkel és az elveikkel. És\
pontosan ezzel tudja elfeledtetni Attenborough a filmes mesterség csínját-bínját. Gandhival .
együtt ismerjük meg mi is a Kongresszusi Párt legfelső rétegét: Patelt, Nehrut; Dzsinnah-t,
aki a mozlirn liga vezetőjeként eléri India szétdarabolását a függetlenség megadásakor. Úgy
figyelünk Gandhira, mint. azok, akiknek sután, de lenyügözöen célt ad: talpara kell állnia
Indiának. Közben a történelem eseményei: az indigó-harc, az imádság napja - amikor egész
India megbénult -, Dyer tábornok iszonyú vérfürdöje, ami a film első részének zárása,
Félelmetes képpel él Attenborough, amikor Dyert később kihallgatják: az első snittben
angol Hitlerré lesz. Mintha olvasta volna Németh Lászlót, aki így jellemzi Lady Mountbatten gúnyos szavait: ,,6 csakugyan túlhitlerezte Hitlert", Romain Rolland Gandhit idéziegy évtizeddel a Harmadik Birodalom előtt -, aki, nem ismerve a jövőt, ezt mondja: "Az
ember nem haragszik egy örültré. De ki kell venni a kezéből azokat az eszközöket, amikkel
bajt csinálhat ..." Attenborough filmjében sokkal később, már a második világháború ko- .
rában - és Németh László még később, a Gandhi halálá-ban - újra visszatér erre a gondolatra: a gandhi-i ;,polgari engedetlenség" eredményes lett volna-e a fasizmussal szemben?
Gandhi valasza a levegőben marad, mégis válaszol ra az a két pisztolylövés, amit a fanatikus vakság és gyűlölet ad ra, milliók után egyetlen életre.
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De ezmár a Gandhi-film legvége. Addig az út kanyargós, mint a .Hímalajára". Állomásai:
az angol szövetek bojkottja, a számunkra kísérteties ruha-máglyával, erőszakra erőszak,
mint Csauri-Csaurában, ahol a még higgadt felvonuló kra támadnak a helyőrség katonái. A
felvonulók reflexszerű válasza: rájuk gyújtják az épületet, és a helyőrség tagjait felkoncolják. A filmben döbbenetes élességű vágás: a katonára emelt és lesújtó bárd mintha Gandhi
fejére zuhanna ... Gandhi ekkor mondja: "Én vérrel kivívott szabadságból nem kérek", és
elkezdi első, megnyugvást hozó böjtjét. Újra és újra: bíróság, tárgyalás, börtön. Közben
mind nagyobb hangsúlyt kap India belső feszültsége: h'induk és mozlimok vallási és nemzeti ellentéte.
Gandhi változatlanul bízik az emberben: "Nem az számit - mondja a filmben nem először
-, hogy hindu vagy muzulmán vagy, hanem hogy az Istent szolgáld", A dél-afrikai üzenet itt
szélesedik ki: minden hitet meg kell tisztítani, hogy az valóban hitté szelídüljön. Úttá, ami
Istenhez vezet. És újra Gandhi konok akarása: a sópárolás, a hosszú menet a tengerpartra,
és az angolok megtorlásai. Új világégés. Gandhiék fogsága. Kaszturba halála. Vége a háborúnak, ami belső háborúba vezet. Gandhi utolsó próbálkozásával - ismét éhezéssel L látszólagos megnyugvást teremt. Mindaz azonban, amit ezen túl tesz: Kalkuttaban muzulmán
, házában lakik, Pakisztánba készül, hogy békét hirdessen - hinduval oltatja ki az életét. Talán azzal a tízévesből felnőtté lett férfival, aki a só-úton felmászik egy fára, hogy onnan lássa, láthassa meg Baput. Ezt sejteti Attenborough azzal, ahogy a gyerek arcát exponálja:
szemében ott a későbbi fanatikus, de tekintete még megenyhül Gandhitól. később viszont
könyörtelen marad.
Egy gazdag élet gondolatgazdag filmben, ahol szó és kép drámája egymásra épül. Egymást segíti minden apró részlet azért az egészért, ami értünk szól. Felejthetetlen a lovak
szolidaritása, amikor emberre nem taposnak; és a rezzenetlen arcú embertelenség, amikor
az angolok szavára indiai indiait gyilkol, egyenruhában, előre vetítve a polgárháborút, az
indiai-pakisztáni határt, a földi pokol legbelső köreit. És végig a filmben Anglia felelőssége:
az angol Attenborough kegyetlenül őszinte hazájával szemben, még akkor is, ha Dyer tárgyalásán enyhít. Nála mintha a kor Angliája elítélné fanatizmusát, holott a valóságban
megértőbbek voltak, ahogy Kalmár György, Mahátmá Gandhi-jában olvassuk: "sírjára, amikor 1926-ban meghalt, Rudyard Kipling ezzel a felirattal küldött koszorút: »Megtette köte.
lességét, ahogy azt helyesnek tartotta- . . . ..
Ami bizonyos: kitűnő segítőtársai voltak a rendezőnek - John Briley, a történelmet nagyon jól sűrítő és drámaian fogalmazó forgatókönyv írója, Billy Williams és Ronnie Taylor
pontos és tiszta képeikkel, R.adi Shankar szinte észrevétlen kísérőzenéjével. De elsősorban
maguk a színészek, az örökké változó Ben Kingsley Gandhija, aki lépésrőllépésre öregszik,
apró jelzésekkel, mi n-t foghíjaíval, csak a szemével és elálló fülével nem, ezekkel a jellegzetes gandhii jegyekkel. Edward Fox kísérteties Dyer szerepében, Martin Sheen Wolkerje
egyszerre tud lenni ember és újságíró, ami - sajnos - ritkaság filmekben. A lelkész Charlie
Andrewst lan Charleson rebbenéseivel teszi elevenné, míg Ros Han Seth Nehrut emberi
tartásával. amiből csak az lendíti ki, amikor valaki Gandhira halált kiált.
Ami kérdéses, Attenboroughnak is: járható-e ma a gandhii út? Filmje nem annyira azt
mondja, hogy nem, mint inkább azt: bár járható lenne. Minden indulat kemény, kegyetlen
visszafogásával. ..Hinduk, párszik, keresztények vagy zsidók, bárkik legyünk is, ha egy nemzetben - Gandhi szavait kitágítva: emberiségben - akarunk élni, kell hogy egyikünk érdeke
rníndnyájunké legyen. Az egyetlen' megfontolás, ami számításba jöhet: az ügy igazsága." És
az is kérdéses, krisztusi volt-e Gandhi, hiszen - bár ő is a szeretetet próbálta hirdetni életútját halálok szegélyezték. és amikor "bevégeztetett", nem követték úgy, ahogyan Krísztust, Bár a krisztusi út is halálossá vált a Halál után: igazságos és igazságtalan - a keresztért
elszenvedett és a kereszt nevében elkövetett - halálok jelezték és jelzik, maga a Tanítás tiszta volt és maradt, követni kellett csak, ami sohasem volt könnyű.
A krisztusi titnak az is ellentmoad, hogy Gandhi mögött csak az életében álltak tömegek,
addig, amíg a széthúzó erőket egyetlen irányba - a gyarmati sorsból való kitörésre - tudta
összefogni, utána már erőtlenné vált, s halála után minden szétesett, amit életével tanítani
próbált. Krisztus útja a Tizenkettőre épült, ez vált szélesebbé tanításának hirdetésével, és
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teljessé a kereszthalál után. Attenborough él a párhuzammal: de a kálváriát nálamég DélAfrikában járja Gandhi, később, éppen tanítása nyomán, már a tömegek járják, mint a sópároló előtti megveretéskor. a szenvedést vállaló ellent nem állás első győzelmekor. És párhuzam a "halált Gandhira!" is, ám a hatalom - Nehru - visszaszorítja a sokaságból jött
hangot Kalkuttában.
'
De Attenborough Gandhija a filmben gyakran úgy győz, mint aki veszít, valójában önmagával szemben. Ugyanúgy, mint Németh Lászlónál: "Az ön nagysága éppen az, Mr.
Gandhi - mondja Taylor r; hogy visszaadja a hitünk az ember isteni természetében".
Gandhi válasza: "Igen, igen. De meg tudorn-e őrizni 'ezt a hitet önmagamnak?" A végső pillanatok a filmben is:' kapaszkodás ebbe a hitbe. Krisztussal ellentétben, aki hitet adott az
Embernek. De a "krisztusi" szó nemcsak Krisztust jelenti, hiszen rajta kívül mindenki más
ember. Útja is csak megközelítheti az övét. A vállalásban is, 'a szenvedésben is, a pokolraszállásban is. Ezért talán mégis krisztusi volt Gandhi. És ez is jelen van az Attenboroughfilmben.
.
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Lezsák sandor: BÉKEBELI ·ÉJSZAKA. A köl- kiáltok költeményeivel azonosítanák. Vagy amitőt jó tíz éve mutatta be Buda Ferenc a kecskor első kötetes törődött arcú komoly verseket
mutatnak ifjabb, felnőtt gondokra -még éretlen
keméti Forrásban. Azóta találkozhattunk nevéarcúaknak. Mindez a költöt útjának árkába szével különböző irodalmi folyóiratokban. és
I979-ben a Móra Könyvkiadónál megjelentetett
dítheti, ahonnan verseit, önnön sorsát, sőt a viMadárúton című antológiaban. Olvashattuk köllágot is csak ördöginek fogja látni.
teményeit az I981·ben,.a Forrás könyvek soroLezsák Sándor minderre mintha előre számízatában kiadott Szavak piacán című gyüjte- . tott volna. A Békebeli Éjszaká-t: a leglényegesebb
ményben, amelyik címét a költő egyik versétől
dolgokra való figyelés, a témaválasztás (ha lehet
kölcsönözte. Ez a kiadvány Lezsák Sándoron kíezt versek esetében mondani) igen markánssá,
férfiassá teszi. Ugyanakkora szerzö mégis, míntvül még három ~ önálló kötettel nem rendelkeegy túlbiztosításból, alig-alig meri mondandóző - kiskunsági költő alkotásait tartalmazta.
Most pedig, 'több mint tízévi jelenlét után, keját magára hagyni, hogy éljen, fejlődjön saját
zünkbe vehetjük első verseskötetét.
törvényei szerint. Ki-kiáll versei elé, hogy mint
Minden .ilyen megkésett müvet, mint öreg
riportot közvetítse őket, kikacsint, kibúsul beszülök első gyermekét, a várakozásban megfálőlük vagy éppen fityiszt rnutat, Magával a léttel
radt idő őszi színei lengik körül. Hiszen amíg
szembeni bizalmatlanságot érzem ebben. Pedig
kényszerűségből a szerzö fiókjában vagy valajobban. bízhatna, mert versei nemegyszer szíven
ütik az embert, olyan' szépen tudnak megszómelyik kiadónál fekszik egy·egy könyv, van
'elég idő arra, hogy a róla ejtett szavak titoklalni. N~ László Versben bújdosó verscíme
ként fedjék. be. E meleg titok-fedelet, ami
juttatja eszembe: ahogy a teremtő Isten a világmégiscsak baráti és együttérző szavak színes
ban, úgy kell a személyiségnek a versben jelen lennie, mindenütt és mégis megfoghatatlaszöttese, most a nyomda Lezsák Sándor verseiről is lerántotta, hogy fényes konfekció-borítóba
nul. Azt írja Lezsák Sándor a vallomásában:
"Személyem Köztársasága vagy önálló lesz, vagy
öltöztesse őket. Ilyenkor nem egy szerző érzi
azt, hogy amire a legjobban vágyott, könyve
szétmállok én is az időben". Először szabadítsa
föl verseit önmaga zsarnoksága, félelmei alól,
megjelenésére, annak beteljesedése tulajdonakkor azok majd meg fogják alakítani személye
képpen nem más, mint álmaiba történő durva
beavatkozás. Ezt az érzést erősíti aztán a kritifüggetlen köztársaságát. (Kozmos: könyyek,
{983)
kák ördögi csúfolódása is, amikor törődött arcú
költőket költöztetnek be ifjabb korú verseikbe,
Szöllősi Zoltán
mintha ~ Nagyon fáj József Attiláját a Nem én
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Ligeti György

A ZENESZERZÉS OKTATÁSÁNAK Új ÚTJAIRÓL
(II.)
Mint már említettem, az elemző munkával párhuzamosan zeneszerzöi tanfolyam is folyt,
amelyen a hallgatókat ténylegesen is foglalkoztattam. Kézenfekvő lett volna olyan kompozíciós gyakorlatok megkövetelése. amelyek megfeleltek volna az elemzett technikáknak. tehát weberní vagy szeriális stílusnak. Ilyesmit azonban nem követeltem meg, de nem zárkóztam el, amikor egyes hallgatók ilyen irányú kéréssel fordultak hozzám. Nekem ugyanis
.úgy tűnik, hogya már létező új technikák utánzása nem túl hasznos, és inkább az epigonizmusnak .kedvez. Tehát nem követeltem meg semmiféle stílusgyakorlatot sem; a kapott fela- .
datoknak külőnbözö, már meglévő vagy éppenséggel teljesen új stílusban is eleget lehetett
tenni. Szeriálisan vagy nem szeriáli,san, aleatorikusari vagy bármilyen kompozíciós tervnek
megfelelően, bármilyen úton-módon meg lehetett oldani azokat. Ennek az volt az előnye,
hogy minden hallgató individuálisan és annak a stílusnak megfelelően dolgozhatott, amelyhez vonzódott. A lehetséges gyakorlatok kiválasztásakor a tolarencia mellett még egy másik
szempont is mérvadó volt számomra: olyan zeneszerzési területeket kívántam a hallgatok
számára hozzáférhetővé tenni, amilyeneket az eddigí zeneszerzés-oktatás kevésbé vett figyelembe.
A hagyományos összhangzattan- és ellenpont-oktatás során a kompozíciós gyakorlatok
homlokterében a melódia és a harmónia álltak, ugyanakkor a ritmus ra, dinamikára és a
hangszínre kevesebb figyelmet fordítottak. Ezt kiegyenlítendő, olyan feladatokat gondoltam ki, amelyek a ritmusra, a dinamikáfa és a hangszínrékoncentráltak. A pedagógiai hatékonyság érdekében úgy terveztem meg a gyakorlatokat, hogy mindegyik egy elhatárolt
zeneszerzesi problémára irányult; minden feladatnak megvolt a maga jól körvonalazott célja, az utak azonban, amelyek ezekhez az egyértelmű célokhoz vezettek. szabadon lettek
hagyva, Az eddigi letéttechnikai gyakorlatokkal szemben, az általam alkalmazott feladatokat összefoglalóan mintegy az "absztrakt" jelzővel lehetne illetni; leginkább még a színházi
helyzetgyakorlatokra emlékeztetnek.
~
.
Az első feladat a következőképpen szólt:. ki kellett választani egy hangmagasságot a középsö regíszterböl, például az egyvonalas oktáv alsó feléből. Ebben a fekvésben meglehetősen sok és kűlönbőzö hangszer áll rendelkezésre, amely a választott hangmagasság játszására alkalmas. E sok hangszer közülkellett kiválasztani néhányat tetszés szerint, de korlátozott számban. (E feladatnak legtöbbször két megoldása született. Az egyik csak néhány,
5-8 hangszerre, a másik kisebb vagy közepes zenekarra íródott. Amellett nemcsak az egyes
hangszínek különbözöségeí, hanem ugyanazon hangszer játékrnódbeli eltérései is meghatározók voltak, Különösen a vonósok arco ordinario, sul tasto, sul ponticello, collegno tratto
és battuto, flageolett, pizzicato con és senza sordino, stb. játékmódjait használták ki jól.)
Móst tehát a választott egyet/fm hangmagassággal (oktávtranszpogíciók nélkül) kis zenedarabot kellett komponální, amelybenmind a hangszíneket, mind a dinamikai fokozatokat és
a ritmust lehetőség szerint kűlönbözö módon kellett alakítani, úgy tehát, hogy ezáltal egy
egyszerű, de mindenesetre önálló zenei forma jöjjön létre. A kifinomult ritmikai, dinamikai
és hangszín-árnyalatokra való összpontosítást e feladatban az teszi lehetövé, hogy végig
ugyanazt a hangmagasságot kell tartani.
A feladatot a ritmus szempontjából két ·különböző módon oldották meg: a tagoló szünet
alkalmazása tisztább, ritmikus alakzatok komponálását tette lehetövé: míg a szünet nélkűli
megoldás - amelyben ugyan az egyes hangszerha,ngok önálló ritmusprofillal rendelkeztek,
ám kombinációjukkor az egy adott hang megszakításával keletkezett űrt más hangok belépése töltötte ki - tökéletes folytonosságú zenei formához vezetett. Ez utóbbi változat még
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tovább szűkítette a feladatot, mivel a ritmikai szempont inkább háttérbe szorult, s így foként a dinamika és a hangszín vált formaalkotó tényezövé.
Emellett ismét több megoldás kínálkozött. Voltak például, akik csak tiszta hangszerszínekkel dolgoztak; az egyes hangszereket fokozatosan egymás után vették igénybe: így a
hangszerek és játékrnódjuk váltakozása, a hangszermegszólalások időtartamainak arányai,
valamint a dinamikai különbségek határozták meg a formát. Másfelőlmeg lehetett szóla]tatni egyszerre az összes hangszert, vagy a hangszerek egy részét, miközben a legfinomabb
színárnyalatokat a dinamika változtatásával érték el; így a végeredményt az egyes hangszerek keveredésének belső aránya határozta meg - ez tehát lényegesen gazdagabb megoldás,
, mint az elsö, Végül e két változatot még kombinálták is, mégpedig úgy, hogy egyes hangszereket egymást követöen, másokat viszont szimultán is megszólaltattak; a 'hangszín és a
hangerő változatossága ily módon -: korlátai ellenére is - meglehetösen fejlett formát hozott létre.
A hallgatókkal szemben támasztott követelmény, tehát hogy zenei formát komponáljanak
- legyen az bármilyen is -, azt a célt szolgálja, hogy ne pusztán lélektelen iskolafeladatokat
hajtsanak végre a tanulók. Sokkal fontosabb volna, hogy az egyes hallgatók - képességeiknek megfelelően és az adott feladat szabta határok között - élö zenét hozzanak létre.
A legkülönbözőbb formák születtek: fejlödök és teljesen statikusak, vagy olyanok, amelyek komplex módon indultak és lassanként épültek le; végül hullámzók (több tető- és
mélyponttal), valamint mindezek változatai és kombinációi. Bár a megvalósítandó-formák
időtartamát alapvetöen nem határoztam meg, azt tanácsoltam. hogy az egy percet Iehetöleg
senki ne lépje túl; sőt, .nekern az adott korlátozó feltételek mellett, továbbá a megvalósítás
komplexitása és differenciáltsága szempontjából úgy tűnt, hasznosabb volna még rövidebb
darabokat írni.
A kompozíciónak ez a fajtája leginkább talán racionálisan, előformálással valósítható
meg: vagy sorok segítségéve l, vagy másfajta konstrukciós tervek alapján, amelyek esetében persze a különbőzö tervek kombinációja is lehetséges volna. Így például egy meghatározott terv szerint történt a hangszínek variálása, egy másik szerint a dinamika alakítása
stb.: az egyes zenei folyamatok vezérlésének különbözö rész-elképzeléseit - az elemző kurzuson tárgyalt réteg-kompozíció elveinek megfelelöen - egymástól függetlenül is meg lehe-,
tett tervezni, de úgy is, hogy az egyes zenei paraméterek között belső összefüggések alakultak ki. E tekintetben elsősorban a tanfolyam Webern-elemzései voltak tanulságosak; ezek
ugyanis jól szemléltették a zeneszerzési dimenziók belsö összeilleszkedéseit.
Az elöformálás sok esetben nem csupán az elemi folyamatokra vonatkozik, mint a hangszín, a dinamika vagy a ritmus variációi, hanem átfogóbb kategóriákra is, különösképpen a
bonyolultsági fokozatok elosztására a forma alakulásán belül, vagy astruktúrák összeszövödésének típusaira, illetve e típusok variációira és még további magasabb .fokú elvonatkoztatásokra is, mint többek közt ezeknek a variációknak a variációira. Szeretném egy példával illusztrálni az elmondottakat: két terv alapján alakult a dinamika. Az első szerint az
átlagos hangerő elöbb halk. majd hangos, azután közepes, végül pedig nagyon hangos kellett, hogylegyen. A második tervazt írta elő, hogy az "intenzitás-fokok kezdetben - tehát
még az átlagosan halk intenzitás mezején belül - ugrásszerűen változzanak meg, majd ezt
egy folyamatosan váltakozó dinamikájú rész kövesse - ez annyit jelentett, hogy a már meg-'
határozott átlagosan hangos intenzitást a crescendo és a diminuendo módosították: végül
pedig, hogy a következö szakaszban, a közepes intenzitásúban, a dinamika variációja O-val
legyen egyenlő, vagyis hogy itt se kontrasztok, sefolyamatos átmenetek ne jöhessenek letre. E résztervek kombinációjának egy másik, differenciáltabb váltoratát is megvalósították:
a dinamika két vezérlése szakaszonként történt, az utasítás-mezök között átfedések jöttek
.létre. A közepes intenzitású szakasz elejét még a crescendo és a dimiriuendo befolyásolták,
a rákövetkező vezérlési-utasítás, a "dinamika változatlan" határozta meg viszont ugyanennek a szakasznak a második-felét és még a következő szakaszban, amagas intenzitásúban is
érvényesült.
"
A tény, hogy most az előformálás használatáról számoltam be, nem jelenti azt, hogya
hallgatóknak minden~éppen előzetesen elkészítettés mindvégig érvényesítendő terv sze-
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rint kellett. eljárniuk. Ellenkezőleg: ha valamelyik hallgatót terve nem segítette, hanem gátolta munkája kibontakozásában. azt javasoltam neki, hogy változtasson rajta, esetleg álljon
. .
.
el tőle egészen.
Az elkészített kompozíciós gyakorlatok megbeszélése elsősorban arra szorítkozott, vajon
a tanuló a maga szabta feltételek szerint - adekvát módon oldotta-e meg feladatát; olyan
bírálatról volt tehát szó, amely igazodott a bemutatott darabhoz. Emiatt igyekeztem elkerülni azt is, hogy személyesen javítsak a darabokon; inkább azon voltam, hogy a tanuló saját maga találjon rá megoldásának azon "sérült" pontjaira, amelyeken vagy amelyek miatt
nem tudta maradéktalanul megvalósítani saját elképzelését. Egy az. eddigiekkel rokon gyakorlatcsoport olyan zenedarabok kidolgozására vonatkozott, amelyek vagy szélsőségesen
magas vagy szélsőségesen mély hangra épültek, s így az előadásukra alkalmas hangszerek
választéka kényszerűségbőlalaposan megcsappant.
A gyakorlatok harmadik csoportja olyan zenei formák létrehozását célozta, amelyek több
hang egyetlen komplexitására. egy választott, tetszés szerinti akkord ra, félhang-clusterre,
vagy akár negyedhang-clusterre épültek. A választott kornplexum összes hangjának lehető
leg szünet nélkül kellett fölcsendülnie, éspedig úgy, hogy az egész darab hangszínének árnyalt változása érdekében, az adott hangot mindig más hangszer szólaltass a meg. A választandó hangszerek természetesen a komplexum hangfekvésétől- és fajtájától függtek; a negyedhang-clusterú speciális esetben például, a vonósok voltak a legadekvátabb hangszerek.
Agyakorlatcsoport feladatai vagy néhány hangból (3-5), vagy tizenkettő, illetve ennél több
hangból álló szimultán komplexumokból tevödtek össze. Számos hallgató választott tizenkét hangos clustert középfekvésben, mint az e feladat megoldására alkalmas hangkomplexumot. A felhasználható hangszerek számát nem határoztam meg, annyira azonban feltétlen szükség volt, ahány hang szerepelt, hogy minden hang dinamikusan elválasztható legyen a többitől. Ezeknek a gyakorlatoknak a megoldásánál is a komplexum legdifferenciáltabb ritmikai, dinamikai és hangszínbeli belső elváltozásairól volt szó. Az eddigi feladatokhoz képest azonban itt a megval6sításnak több és messzebb menö lehetöségei voltak, az
egyén alkotó fantáziajának nagyobb teret biztosítottunk. Két új kompozíciós területet tártunk fel: a szólamvezetés, valamint a.belsö áramlás és mozgás kidolgozásának területét. Az
előző gyakorlatokban ugyanis, amelyek csak egy hangmagasságot használtak, nem volt
lehetséges szólamvezetés a szó tulajdonképpeni értelmében; míg most lényeges szerephez
jutott: a komplexum egyes hangjait mindig más hangszer szólaltatta meg úgy, hogy minden
hangszernek egymás után, különbözö hangokat kellett játszani. Az így létrejött szólamvezetés lehetövé tette azután az említett belső áramlások és mozgások komponálását.

A hangkornplexumokkal történő zeneszerzés megértése érdekében, a következő nagyon
egyszerű modellhez nyúltam: kiindulópontnak olyan tizenkét hangos clustert választottunk, amely kitöltötte a felrajzolt oktávot. Skálaszerüen vezettünk benne egy hangszerhangot c-töl h'-ig; ugyanakkor egy másik hangszer desz-tól h'-ig skálázott fölfelé és abban a pillanatban ugrott le c-re amikor az első hangszer elérte a h'-t. Egy harmadik hangszer.d'-röl
kezdett fölfelé haladni, így tehát korábban érte ela h-t mint a második hangszer, majd leugrott c'-re és még maradt ideje arra, hogy elérje a desz'a, stb. A mindig sűrűn kitöltött
clusteren belül ily módon megmozgathattuk az összes hangszert a h'-ig, mint felső határig,
ahonnan tehát mindegyik leugrott a c-re. A hangszerek mindegyike más időpontban haj. totta végre ezt az ugrást, ugyanakkor azonban valamelyik szólam mindig ugrott. A felfelé
. történő skálázás legato, a lefelé ugrás non-legato történt, s igy példánk megszólaltatása esetén ez utóbbiak érzékelésünk számára háttérbe szorulnának. Lényegesen tísztábban hallanánk a skálázást - igaz ugyan, hogy csak globálisan és nem szeparáltan, elkülönülten. mivel az egyes hangszerek hangjai minden pillanatban egymástól eltérő mozgási fázisban lennének. Hallásunk számára valami furcsa benyomás keletkeznék: úgy tunne, hogya hangkomplexum egyszerre áll is, s ugyanakkor valami belső rnozgásban, egy állandó, fölfelé irányuló áramlásban van. Aszólamvezetés megfordításával ugyanezt az effektust érnénk el,
természetesen az' áramlás lefelé irányulna; végül a két különbözó Irányú, belső áramlás

szimultán megszólaltatása, kombinációja megszüntetné azt a benyomást, hogy meghatáeozott irányú mozgásról van szó, egy diffúz belső vibrálást, hangszín-irizációt hallanánk, miközben ez utóbbit a ritmikai történés erősen módosítaná. Ennek a modellnek a gondolatát
egy, az elektromos zene számára az 50-es évek elején Herbert Eimert általszerkesztett modell, a "totális, belső glissando" adta. Jelen esetben viszont a belső hangszínváltozások koncepciója hangszeres formában és nem folytonos szólamvezetéssel valósult meg.
Ezt követően megpróbáltam a hallgatókkal a leírt modell néhány bonyolultabb variációját megvalósítani. Igy például az egyes hangok egyszerű, .skálázó mozgása helyett a szólamvezetés művészibb, mind egyirányú, mind külőnbözö egyenletes és nem egyenletes irányváltoztatásait választottuk; az egyes hangok egyenletes ritmusú szekvenciái helyett, a ritmusértékeket különbözöképpen válogattuk, éspedig ritmusérték-sor, illetve tetszőleges
terv szerint; a hangokat nem azonos ritmusban vezettük, hanem lényeges különbségeket
hagytunk érvényesülni egy komplex, ritmikai ellenpontozás érdekében; a különben egyenletesen kitöltött hangkomplexumban tovább fejlesztettük a ritmusos heterogenitásból fakadó pillanatnyi hangkettözések es hézagok rendszerét, mindezt úgy, hogyacsomókból és
a hézagokból olyan .sajátos mintákat alakítottunk ki, amelyek változatosan artikulálták a
hangkomplexum belsejét; a ritmikus ellenponthoz hozzávettünk egy dimanikus, valamint
egy hangszín-ellenpontot is, hogy a hangok legfinomabb dinamikai és hangszínbeli lekerekítésével még tovább differenciáljuk a komplexum anyagát.
Az imént vázolt feladatcsoport olyan hangkomplexumokra vonatkozott, amelyeknek kötött határuk, hangterjedelmük volt. Egy tov~bbi gyakorlat hasonló komplexumok komp 0nálásából állt. Ezek azonban már nemcsak' belső mozgásokat és áramlásokat mutattak, hanem ezeri felül egységes egészként is mozogniuk kellett, akár ambitus-változás következtében, akár egy fölfelé, illetve lefelé irányuló helyzeteltolódás, vagy az ambitus-változás és a
helyzeteltolódás kombinációja miatt, A keskeny hangkomplexumok fokozatosan és hirtelen
is kitágulhattak, helyzetet változtathattak, majd ismét összezsugorodhattak stb. úgy, hogy
ebből ismét egy zenei forma keletkezett, Ezt a feladattípust még tovább fejlesttettük annyiban, hogy a belső és külsö mozgásokra különös gondot fordítottunk: igy például egy fölfelé irányuló, globális eltolódáskor a belső áramlás lefelé futhatott; párhuzamos' mozgások
éppúgyelőfordulhattak, mint a legkülönbözőbb kombinációk; ebből azután valamiféle'
mozgás-ellenpontozás született. Előfeltételeiből következően, ez a feladat lényegesen szabadabb volt, mint az összes eddigi: sem a hangmagasságokat, sem a hangok számát nem
korlátozta,
A következő feladatcsoportról csak összefoglalóan számolhatok be, mivel egyfelől túl változatosnak bizonyult, másfelől pedig':" előfeltételeit tekintve ~ az előző gyakorlatoknál is
szabadabb volt. A maguk egészében mozgó, zsugorodó és kitáguló hangkomplexumok komponálása ugyanis megnyitotta az utat a legkülönbözőbb absztrakt, formai folyamatok létrehozásához. mint például komplex zenei képződmények állandó növekedése, feloldódása,
'lüktetése, stb. A tanításnak ettől a fázisától kezdve már csak általánosságban megfogalma-zott kompozíciós feladatok kijelölésére szorítkoztam. Ilyenek például a következők is:
komponálja meg egy struktúra lassú ütemű kibontakoztatását, illetve leépülését;
alakítson ki két olyan párhuzamos folyamatot, amelyek kölcsönösen áthatják egymást,
miközben az egyik felépül, a másik leépül;
hozzon létre két olyan párhuzamos folyamatot, amelyek egymással kölcsönös egyensúlyi, illetve függőségi viszonyban vannak;
komponáljon egy olyan folyamatot, melynek menetében - mintha kívülről szólalna meghirtelen egy olyan idegen zenei képződmény tűnik föl, amely a darab kibontakozását befolyásolja: felgyorsítja, illetve lefékezi, vagy akár teljesen fel is bomlasztja azt.
Ez volt az utolsó gyakorlatcsoport, mielőtt a hallgatók - az oktatás részeként - egészen
szabadon elkezdtek volna komponálni. Uj, önálló darabjaikon megmutatkozott, hogy azzal
a módszerrel, amelyről itt szó volt és amelyen ők szinte átverekedték magukat, emelni tudtak saját zeneszerzésük technikai színvonalán; szert tettek egy átfogóbb zenei anyagismeretre, szakmai jártasságra. A gyakorlatoknak ugyanis volt "technológiai" vonatkozásuk is: a
tanulók ahelyett, hogy kész idiómákat kaptak volna, rákényszerültek, hogy saját maguk te-
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remtsék meg anyagukat. annak különböző elemeit ők maguk illesszék össze, högy végül
azokat értelemszerüen tudják használni. így megtanulták fölismerni az adott anyag értékes
tulajdonságait, s egyidejűleg azt is, hogyan találjanak rá az anyag feldolgozásának adekvát.
módjára annak érdekében, hogyelérjék kívánt céljukat.
Összefoglalóan azt lehet rnondani, hogy a stockholmi zeneszerzés-tanfolyamern gyakorlati részében a kompoziciós készségek előbb izolált, később szintetizált fejlesztéséről volt
. szó; a fejlesztés olyan "célfeladatok" segítségével történt, amelyekben egyes zenei dimenziók kötöttek, mások viszont mindenféle korlátozásoktól mentesek voltak, és amelyek sorban, fokozatosan haladtak a legegyszerübb problémáktól a legbonyolultabbakig.

Koch Valéria

Az ég madarai kérdik
És mi lesz velünk
az utolsó napon,
velünk s a mezok liliomaival?
Illatuk elhal már mindörökre,_
és csicsergésünk angyaldalba fúl?
. Mi lesz velünk, a szabadokkal,
a képmásodra teremtett
üdvözültek és elkárhozók
között lebegünk talán,
mi, lélekhiányos kreatúrák?
A példázat csak önfeledt
Útünkről szál biztos tenyeredben A Föltámadásban lesz-e helyünk?
.Választanunk meg nem adatott
közted és a számunkra ismeretlen
bűn között - csecsebecséid vagyunk
csupán, mig világ a világ?
Akarattalanul akartál minket;
ránk vetül-e arcod az utolsó napon?
Teremtőnk, nem lesz túl üres
a Föltámadás, abeálló teljességből
ha minket kihagysz?
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EGY KÉl. EGY ÉLET
Írta DÉKÁNY KÁlMÁN
Ez a nap valahogy másképp kezdödött, mint amit Endresz Bertalan, az öregedő
falusi körorvos évtizedek óta megszokott, Az elfelejtett kéz miatt érezte ezt így. A.
levél miatt, amely több mint harminc esztendőt késett, de végül rátalált ...
Külsőleg ugyan minden a régi kerékvágásban haladt az ébredéssel ezen a
reggelen is: borotválkozás, öltözködés, terített asztat néhány lépés az üvegezett
verandán, amely a szolgálati lakrészt összeköti belülről a .rendelővel. Neki
magának is olyan gépies ritmusú életrend, amely a tudatáig sem jut már el. Évtizedek óta így ismétlődik napsütésben, esőben, zimankóban. A világ mindig gondoskodott változatosságról körülötte, ha másként nem, hát az évszakok csereberéjével, az időjárás kisebb-nagyobb meglepetéseivel. Mígnem bevillan egy igazi meglepetés húsvétra, amelytől az egész ünnep új fényt kapott, s ez sugárzik át a folytatódó hétköznapba is, melengetve a gondolatait. A levelet, egy volt hadifogoly bajtársa írta Zalából, s ha ekkora késéssel is, de tudatta vele, hogy azösszeroncsolt
kezéből újra ép kezet varázsolt neki, kenyérkereső szakmáját, a gépkocsivezetést
nem kellett föladnia hazatérte után, amit o .Endresz doktor külön vállalkozásának köszönhet, mert 'a fogolykórház döntése az amputáció volt". Munka közben
érte ott ez a baleset. Idehaza folyton érdeklődött utána jártában-keltében. és csak
most, ilyen sokára akadt össze valakivel, aki nem a frontról, hanem az itthoni életből ismeri őt, tőle szerezte mega címét. Lélekben azonban sokszor köszönetet
mondott jótevőjének azóta is. "Megértem a nyugdíjat, de sosem feledkeztem meg
róla, hogy Endtesz doktornak része volt a boldogulásomban ..." Ő viszont tökéletesen megfeledkezett erről a kézmütétről, jeltelenül kallódott 'el az emlékezeté. ben. Így utólag sem sikerült fölidéznie a nevezetes esetet, csak az öröm dorombolt
benne. Ilyesmire sem szokott ő máskor gondolni. Az ember teszi a dolgát, amire
magát rendelte; legfeljebb néha búslakodva elmereng, hogyeljárt fölötte az idő.
.Tegnap még ifjú apa - ma nagyapa. Tegnap még újdonsült diplomás - ma a pálya
öregje á hatvanhét évével; ebből ötöt elvett a háború meg a hadifogság, bár ő akkor is a pályát folytatta, a mesterségét gyakorolta. Közben egyszer sem fordult
meg a fejében, hogy "élhetetlen" volna. Neki nem, és Biri szájából sem hallotta
eddig. Hacsak nem csalta meg a füle ...
Tegnap, locsolkodás napján, baráti társaság gyűlt össze otthonukban. Köztük
egy váratlan vendég Pestről, Biri egykori osztálytársa és udvarlója. Nem tudta
megállni, hogy el ne dicsekedjék előttük a különös levéllel.
.
- Hogy van ez, Berci? - kérdeztepesti vendégük. - Ha ennyire különlegesnek
számít 'egy ilyen kézmútét, elvégre a csonkolástól mentetted meg, belőled meg
csak úgy kiesik. Fogságbeli élménynek sem lehet mindennapi.
Válaszul széttárta a karját. Ezt ő sem érti, ellenben egy másik hasonló eset mélyen az emlékezetébe vésődött.lAz egy német hadifogoly keze volt.
Az utolsó két esztendőben egy kiterjedt körzetű hadifogoly telep kórházában
dolgozott. Nyolc, egymástól néhány kilométerre létesített tábort foglalt ez magában, húszezernél több hadifogoly lakójával. Mindenféle náció keveredett itt össze
Európa háborút viselt országaiból, persze túlsúlyban németek. Hans kitanulta a
préselő szakmát. Egyszer a gép elakadt, és miközben vizsgálgatva babrálta, hirtelen újra megindult, már nem volt ideje elrántani a kezét, azt ujjastól összeron303

csolta a gép. Endresz három óra hosszat

bíbelődött

a törött csontocskák össze-

"íllesztésével. a szakadt inak varrogatásával. Az ellenőrző orosz kollegina hitetlenül

csóválta a fejét.' "Ez nem fog menni, doktor - mondta, - Csak kínlódik vele hiába,
és még kornplikációk is fölléphetnek. Megvan ennek a bevált radikális rnódja ..."
Erre kézműtétre pontosan emlékszik, a párbeszédre is, aztán meg a gyógyulásra.
Az ujjak ugyan nem egyenesedtek ki tökéletesen, de rendesen mozogtak, fogtak,
szorítottak. Ez a Hans drezdai illetőségű volt, oda ment vissza, karácsonyonként
levelet váltanak. Egyszerkét hétig vendégeskedtek náluk Drezdában, amikor még
magára hagyhatták az anyját. Évente eljártak nyaralni, Jó tíz esztendeje erről már
le kellett rriondaniuk.
Nyolc óra előtt öt perccel nyitott be az orvosi rendelöbe a veranda felől - így
írta elő magának. Ezt. az öt percet az eszközök ellenőrzésére, a kis gyógyszeres
szekrény megszemlélésére szánta; az asztalára odakészítette a szív hallgatót, a
vérnyomásmérőt, mint minden reggel, beidegzetten.: Ezen a reggelen a rátalált
üzenet, az életnek megmentett újabb kéz üdvözletének benső kísérőzengése
mellett.
Endreszné sebtében leszedte a reggelizőasztalt, elvitte anyósa szobájából a tálcát, és pontban nyolckor fehér köpenyben megjelent a várószobában, amely ekkorára mindig megtelt. Az ő tiszte volta betegek csoportosítása, vezette a kartonjaikat, kiállította a receptjeiket. A. gimnáziumi latin tudását úgyszólván egyedüli
móringként vitte a házasságába, akárcsak az ura a diplomáját; azt kopás nélkül
mentette át a háború, az asszonyi és anyai egyedüllét hosszú évein, mert diákok
korrepetálásával teremtette elő. a megélhetést. Az ura hazatérte után, az asszisztensi képzettség megszerzésekor hivatalosan ~lkalmazták mellette. Elsajátított
számos orvosi ismeretét is. Éjszakánként, ha megzörgették a lakásablakukat,
előbb ö ment oda kikérdezésre, hogy megállapítsa, mennyire sürgös a beavatkozás, esetleg mentőkért telefonáljon a városba, a közeli Marosvárra. A telek, a téli
éjszakák. viselik meg legjobban öket; Berci megszámlálhatatlanul sok ilyen éjszakát töltött el úgy, hogya bakancsát sem 'letette le, csak a havat verte le róla, és a
fotelben szunyókálva várta a következő ablakzörgetést. Szerencsére ritka jó alvó,
este tízkor már 'elálmosodik, és azonnal elalszik, mihelyt leteszi a fejét. Mélyen,
mélyen alszik: akár_ágyút sütögethetnek a füle mellett, az sem zavarna. Mesélte, a
frontori is így volt. Persze hogy nem hallja meg az ablakzörgetéstlBezzeg ő! Biri
rendszeresen éjfél után oltja el az olvasólámpáját, utána sincs mélymerülés, egész
éjszaka nincs, kínzóan éber,. ha egy légy röpdös álmatlanul a szobájában, azt 'is
észleli. Így volt ez mindig, akkor is; amikor a gyerekek itt voltak velük a közös
fészekben, és most sincs másképpen. Fölérez, ha csak· fölkattintja is a villanyt
anyósa a kuckójában, és ő ott terem, hogy mire van szüksége ... Mindketten abbahagyhatták volna már a munkálkodást, de Berci kijelentette, hogy nem viszi rá a
lélek, és amíg nem· kell valakinek az állása, addig önszántából nem adja föl. Viszont neki.. Birinek mellette a helye. Tegnap, amikor a vendégek elmentek, éjjel
megpróbálta elképzelnia teljes kötetlenséget, a kötelezettségek nélküli napokat, s
noha sokszor vágyódik ilyenek után, csodálatosképpen megborzongott a köréje
táguló űr áramtalan csendjétől ... A rendelési órák villanyossága, a panaszok, a
remény horgocskái, amelyek itt beléjük kapaszkodnak. Napról napra, egymás kezébe adva az ajtókilincset, jönnek hozzájuk reményért. Százak, ezrek - talán az
egész falu megfordult már itt. Úgy járnak ide testi enyhülésért,' mint lelkiért a
templomba. Bercit különösen szeretik, mindenes doktornak becézik-hírelik, aki
nem szaladgáltatja a betegeket fölöslegesen a városi szakrendelöbe, mint Urbán

a

304

Artúr a szomszéd .községben, maga végzi el a köznapi kis műtéteket ... Ezerszer
megbánta már ő az éjjel, hogy az a megbélyegző szó kicsúszott aszájánnégyszemközt, Dénes. 'előtt. Mire volt jó? Kinek? Minek? Gondolatnakis képtelen, hogy ő
másképp éljen, s mással, mint Bercivel.Mint "kisdoktornő", ahogy elnevezték.
Mint az anyósa ápolója. Mint két gyerekük után hat unoka nagymamíja. Mint akinek helyettest kell állítania maga helyett az anyósa felügyelésére. ha agyerekeik
családját, akik külön-külön másfél-két órai Trabant-járásra -laknak innen, meg
akarják látogatni, hogy egy-egy órácskát tölthessenek a körükben. Mint aki idefogadja az unokákat, mikor a 'szüleik elutaznak nyaralni, ágy hiányában a padlón
hálnak. és ha éjjel megzörgetik az ablakot, külön vigyázni kell, hogy rá ne lépjen
valamelyikre ... Lehetöségváltozat? Szembesíthetünkegy életvalóságot amaz elő
nyére? Egy nemlétezőre? Volt egy lehetőség, a diákszerelem, hogy Déneshet kösse
magát. Dénes térben távoli, ádáz haragja csak húsz év elteltével engedett föl; húsz
évvel az érettségi.után találkoztak újra először. Neki, Birinek egy lánya és egy fia,
mindketten már gimnazisták, Dénes akkor vált el a második, feleségétől, jelenleg
már a harmadikon is túladott. Későn érvényesült a tehetsége, sokszorosan késve
jutott révbe a pályáján, rnint társadalomkutató. Tegnap pedig ő maga jelentette ki, .
így van jól, ahogy történt velük, tegye össze a kezét Biri, hogy Berci felesége
lett ...-Ő igazában csak testvéri szeretetet érzett iránta diákkorukban, de ez a szakítás után sem szünt meg benne, így gondolt rá mindig ...
Dénes kijött utána a konyhába. Előzőleg odabent Berci elmesélte a vendégeiknek, hogy a révlaki orvosnö a halotti bizonyítványok kiállításáért pénzt fogad el;
mikor helyettesítette őt, akkor derült ki. A pálházi orvos, Urbán kolléga városi
öröklakást vett hozományul a lányának, nekik maguknak emeletes házat építtetett, a Balatonon nyaralót. Vannak, akik visszaélnek az orvoslásra szorulókkal,
fejőstehénnek nézik a beteget. Nem, ő nem Berci ellen lázadt föl akkor, hanem az
ilyenek ellenl Csak rosszul fogalmazott, rossz szó akadt a nyelvére. Felejtsd el,
felejtsd el, Dénes!
Eridreszné elkérte a recepteket, amelyeket megújításra, a gyógyszerkúra folytatása végett hoztak be. Aztán megszámolta az injekciósokat: velük kezdődik a rendelés. Folytatódik a foghúzással. Pillanatnyilag ilyen jelentkező nem volt, de egy
fiatal férfi föl mutatta az átvérzett zsebkendővel bebugyolált ujjat,
- Bevágta a szekerce, kezétcsókolom - mondta.
Endreszné kibontotta a hevenyészett pólyát. Csúnya mély seb éktelenkedett a
bal középső ujj felső percén, behasadt körömmel. Ezt el kell távolítani.
- Ugye nem tetszik a városba küldeni? - nézett kérlelőn a pici asszonyra. '- Mert
en ,úgy gondoltam ...
/ Endreszné közbevetve megnyugtatta, hogy a doktor úr: itt helyben elintéz mindent, A férje tájékoztatását követően bevonult az elkülönített irodafülkébe, amelynek az előtér felől is volt ajtaja. Itt újította meg a recepteket, és itt tartózkodott a
vizsgálat ideje alatt is. Ezt a férje vezette be így: a beteggel csak négyszemközt,
senki harmadik ne legyen jelen. Ez oldja föl a panaszos gátlásait.
Endresz higgadtan dolgozott, egy-két barátságos szót váltott minden betegével.
Közben azonban különös dolog történt: kívülről megszólalt a hangja, mintha egy
magnószalagot kapcsoltak volna be, 'megidézve a tegnapi beszélgetés egyik részleuh, hadifogságának kedvenc élményét:
'- Negyvenhét második felében már sokan hazatérhettek választópolgárnak. A'
táborokban szünet nélkül folyt az átnevelés, tudtuk, mi zajlik az országban. A. háború utáni első demokratikus választás mérlegét, a ,Polgári pártok győzelmét a

magyáí;:nép politikat iskolázatlanságaval-magyarázták nekünk .az előadók, a szavazati arányok megváltoztatásának szükségességére készítettek föl bennünket. Elég.
az hozzá, hogy ennek ellenére engem csak már a választások után, negyvennyolc
'nyarán indítottak útnak az utolsó szállítmányok egyikévek. Kellett ai orvos a tábori kórházakban, a sebészi gyakorlatban jártasnak meg különösen nagy keletje
volt, én pedig szert tettem rá a frontszolgálatban. Kedveltek ott engem, ötven
rubel fizetést kaptam, ami jó pénznek számított, húszért egy öltönyre való szövetet vásárolhattam, s megvarrattam aszabómühelyünkben. Ezt csak azért említem,
mert én ebben a vadonatújöltönyömben érkeztem meg ide Kisszállásra Máramarosszigetről,a fogadóallomásunkról.Dtt adtam oda .azegyenruhémat Pápai Laci
tüzérhadnagy barátomnak, mert az övé 'úgy elrongyolódott, hogy abban szégyen
volt itthon mutatkoznia még egy fogságot viselt tisztnek is. Ő hozta meg a hírt
Birinek, hogy egyelőre ne várjanak, de nyugtalanságrasincs ok. Ugyanis Máramarosszigeten ismét visszatartottak. Rögtön a vasútállomáson név szerínt kerestek, kihalásztak a csoportomból és vittek a kórházba, olyan égető szükségük támadt cl hiányzó létszám pótlására. Az egy nagy katonai kórház volt orosz, román
és magyar orvosokkali maga a város ismét román területi fennhatóság alatt. Amikor egy kis pihenéshez jutottam, kint sétálgattam pompás új civilruhámban. Egy. szer három ember jött velem szemben, helybeli lábszárnadrágos románok; már elhagytak, amikor a hátam mögött valaki fölrikkant: Doktor! Domnule doktor! Megfordulok, hát az egyikük rohan ám felém, elkapja, rázza a kezem, ragyog it képe. Magyarul szól, magyaráz, hogy ő az, akinek a száját megoperáltam a fogságban. Azonnal emlékeztem az esetére - erre is, azóta is. Látjátok, csak ennek a levélíró bajtársamnak a keze kallódott el bennem örökre. Ki érti ezt? A lényeg az,
hogy az én máramarosszigeti emberemnek, aki akkor magyar honvéd volt, rákos
daganat keletkezett az alsó ajkán, azt vágtam ki, és tanácsoltama parancsnokságnak: hogy küldjék haza rnielöbb, mert csak terhére lesz bajával a tábornak. Haza
is szállították, másfél esztendővel előbb, mint engem, és civilben is fölismert az
utcán. Eldicsekedett velem a cimboráinak. Be akart terelni a kocsmába, s mível
nemet mondtarn, egy boltajtó előtt állított meg; ő bement, aztán egész ölre való
holmivar jött ki: befőtt, pálinka, máléliszt, savanyított uborka - mind nekem, a
domnule doktornak, az ő jótevőjének ...
} Éppen az érzéstelenítő folyadékot fecskenoezte a sérült ujjra, hogy leszedje róla
a körmöt, amikor fölfigyelt a mellében gyúlt forróságra. Főleg a szegycsont tájékon tüzelt nagyon. Egy pillanatra a paraván mögé vonult, kigombolkozott és az
ingnyíláson belesett. Külsö elszíneződés nem látszott rajta. Megtapogatta az őszes
szőrbozonttal benőtt börfelületet, aztán visszaült a helyére, kézbe vette a szikét.
- Most ne nézzen ide - mondta a gyöngyöző homlokú fiatalembernek. - Alig
veszi majd észre.
Üjabb betegek érkeztek. Endresznének egy perc' megállása sem volt. Hol kint
intézkedett, hol bent jegyezte kartonra a kórismét. amit a férje latinul diktált neki
a kezelés befejeztével, hol pedig receptet írt. Egy megyei értekezleten megdicsérték az urát a tiszta, olvasható receptekért. Ő erre azt válaszolta, hogy a felesége
érdeme. Megengedem - felelte a konferenciavezetö, de annyiban akkor is a tisztelt kolléga úré, amennyiben betanította a kedves feleségét "".
Közeledett a dél, Endresz ötven beteget látott már el. közben nem szűnt meg az
az égető érzés. Viszont járulékos tünet sem keletkezett. Ez hát egyelőre figyelmeztető jelzés, meg kell vizsgáltatnia magát. Az EKG halaszthatatlan.
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Egy perc türelmet' kért a benyitö következő betegtől, aki gyorsan visszahúzódott. Elmondta a feleségének, mit észlel.
Endreszné azonnal be akarta fejeztetni a rendelést. Vékony, madárcsontú testében végignyilallt az ijedelem. A tünet az infarktus előfutára, most még' csírájában
elfojtható. Be a városba, a kórházba!
- Na, azért ne ess pánikba, kedves - paskolta meg csillapítóanaz arcát Endresz,
mint némely rémült páciensének. A megnyugtatás nem szakmai mímikri volt,
hanem valódi képesség, a természetében rejlő. Az első látásra bizalmatébresztett
maga iránt. Jószerivel ennek a kiáramlását szimatolhatták meg á házőrző kutyák,
a legharapósabbak is azonnal elhallgattak. és farkcsóválva fogadták, mikor belépett az ilyen porták kapuján. Biri hathónapi udvarlás után igent mondott a nagydarab, szelíd tekintetű kezdő orvosnak. Húszéves volt akkor, két éve érettségizett;
második leánygyermeke szüleinek, akik számára meglepetésként jött a világra, az
első után tizenöt évre. Nem .számítottak ők már akkor újabb gyermekáldásra. S
mintha csak ez a láztalan fogantatás tette volna, sosem hevítették perzselő szerelmi ábrándok. Csöndes, melengető biztonságról álmodozott, vidéki boldogságról. A
fiatal Endrész vérmérséklete és az életről vallott fölfogása sokban hasonlított az
övéhez. Istenfélő, s hivatásának a megszállottja. Nem azért választotta az orvosi
pályát, hogy vagyont szerezzen vele, jóllehet magáta diplomát sanyarú nélkülözések közepette szerezte meg, mint alacsony sorból származó fiú. Apja hadirokkant
vasúti váltókezelő volt, s tanulása, bizonyítványai révén jutott internátusi meg kollégiumi ellátáshoz. Büszke volt, hogy később ide vehette a szüleit, megszépíthette
az öregségüket. Biri mindig úgy érezte, hogy az Isten vezérelte hozzá ezt aférfit. A
hosszú, ötesztendei magányt türelemmel viselte érte, a hivők vallásos türelmével,
esti imáiban a Szűzanya oltalmát kérve, és meghallgatásra talált. A kis "Knita járóketrecében szalagra fűzve függesztette ki a fényképét. mert még tízhónapos volt,
amikor elbúcsúzott tőle az apja, és már csak hatévesen találkozott újra vele. Azt
akarta, hogy rögtön megismerje fénykép után, mihelyt betoppan.
Most nem fogott 'rajta a megnyugtatása, hangjával alig tudta leplezni a gyomorremegést.
- Nem pánik, de azonnal indulj, Berci. Majd én elküldöm őket - intett fejével az
ajtó felé. - Meg kell érteniük.
- Hányan vannak még?
- Már csak hárman, de ilyenkor az is ...
- Essünk túl rajta - szakította félbe Endresz. - Nincs ok az ijedelemre, kedves.
Nekem elhiheted.
Aztán elbocsátotta az utolsó beteget is. Előtte megbeszélték, hogy ezt ő maga
adminisztrálja a kartonon, Biri addig fölmelegíti az ebédjét, annyival hamarabb
indulhat Marosvárra. Már kezdte levetni a köpenyt, amikor újra kopogtattak.
Önkéntelenül megnyitotta az ajtói.
'
,
Jól ismerte-a belépő hamvas arcú, fiatal nőt. Karácsonykor ott volt a lakodalmán, az asztalfőre ültették. Talán a legfőbb büszkesége a faluban ez a Kató. Véletlenül ő segítette világra. A maradi felfogású anyja, Ritókné otthon akarta megszülni a bábaasszony közreműködésével. A folyamat meg is indult, de egyszerre elakadt, és akkor érte szalajtottak. Tipikus komplikáció volt, császármetszéssel
megnyitható elzáródás. Ha az anya bent fekszik, pillanatokon belül szabaddá teszik. Ilyen állapotban sokat számít az idő. Mire ~ városból kijön a mentö és. beviszi, megfulladhat a.magzat, Ezért döntött úgy, hogy maga végzi el a metszést. Később az óvodában is ő volt a kicsi gondozó orvosa ... Kérdő pillantása az újdori307

sült menyecskék tanakodó bizonyságkeresésének szólt, mert más panaszt nehéz
lett volna föltétélezni róla, szemre majd kicsattan az egészségtől.
-Nem én, doktor bácsi - válaszolta gyorsan, mintha elértette volna a pillantását. ~ Nekem semmi panaszom. Édesanyám hirtelen elszédült, és azóta is állandóan szédül, akár ül, akár áll, csak fekve szünik meg. Legyen szíves a doktor bácsi ...
- Jól van, Katókám - vetette közbe Endresz. - Hamarosan ott leszek. Ha az
Isten is úgy akarja - tette hozzá, ami szokatlanul hangzott a szájából, nem hagyta
bizonytalanságban a házhoz hívókat. Most a tünet miatt kívánkozott ki belőle.
A felesége elől természetesen eltitkolta, mi a terve. Fél tányér levest evett,
utána egy kevés főtt húst, néhány szem krumplit. Az. az egyensúlyvesztés lehet
toxikus eredetű, de nincs kizárva, hogy agyérgörcs.
Endresz kerülő útra kényszerült, mivel a felesége a kapuból nézett a Trabant
után, így-elöbb ki kellett hajtania az országútra. Ezzel a vitát is elkerülte.
.
Az EKG-lelet normális grafikont mutatott. A panasz alapján azonban úgy rendelkezett a kórházi, főorvos, hogy Endresz feküdjön ágyba otthon, néhány napig pihenjen, és kiadta az utasítást a helyettesítés megoldására. Kisszálláson korlátozott
rendelési idő, c-sak délután; ezt Urbán doktor teljesíti Pálházáról.
Endresz szót fogadott az orvosi javallatnak, mintha egyszeru laikus volna. Í\.
vizsgálatkéréssel megszünt a saját felelőssége, eztátbárította orvosára. ebből ere, döen erkölcsi kötelessége az engedelmeskedés. Visszaútban már nem mehetett
volna beteget kezdni sem: bevált az egyszeru kis trükk, a susztercsel, ahogy sakknyelven mondják.
- Lefekvés után másfél-két órával némi höemelkedést észlelt. Megmérte: harminchét-négy. Becsukta a könyvet, letette az olvasó szemüvegét. Abban maradtak, ha bármi rosszabbodást tapasztal, azonnal telefonál a kórházba. Ez a harmínchét-négy nem komoly láz. Vasból van a szervezete, náthán kívül más nyavalya nem vette elő, jól bírta a front megpróbáltatásait.
.
Künn tavasziasan derűs volt az idő, a magasban áttetsző fátyolfelhőkkeljátszadozott a szél. A szobában világosság, minden szobában. Kényelmes lakás ez, tágas,
férőhelyes; a szüleinek is jutott benne külön szoba. Amióta a gyerekek kirepültek
innen, s csak a magatehetetlen anyja lakik velük - -azóta szinte üres. Emeletes
ház? Minek az? Lehet, hogy Urbán kolléga az emeletes házával véli igazolva sikerességét, társadalmi rangját. Lehet ... Az is lehet, hogy ő valóban "élhetetlen" :.,..
attól függ, milyen nézőpontból szemléljük, mihez viszonyítjuk a boldogulást. Mind
. a két gyerekét gondtalanul kitaníttatta, pedig egyikük sem juthatott be egyetemi
kollégiumba a ;,szociális mutatók" miatt, s ha lakást nem tudott is venni nekik
hozományul a családalapításhoz, támogatta őket, ahogy a jövedelméből futotta,
támogatja ma is. Közös háztartásban viselte gondját a saját szüleinek, a Biriét
pedig pénzzel segélyezték halálukig. Na igen, a vagyon. De ha az ember egyszer
elmegy, örökre lehunyja a szemét, ugyan mennyivel marad belőle mélyebb nyom
.utána egy saját lakással, egy saját házzal? Hogy itt járt, végezte a dolgát, amire
magát rendelte, s az emberek, akik bíztak benne, nem csalatkoztak - ő csak ilyen
igazolást tud fölmutatni. Biri eddig soha nem zúgolódott a vagyontalanságuk
miatt. Mit szégyellt akkor egyszerre a diákkori udvarlója előtt? Annak sincs saját
háza, még csak egy Erdért vikendháza sincsen ...
A hőemelkedés áramlatában elnyújtózkodva merengett Endresz Bertalan az
életén. A felesége már néhány perce hallgatagon nézte az ajtóból, ahonnan nem
láthatta tisztán a szemét.
Endresz most arra fordította fejét a párnán.
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- Te itt vagy, kedves?'- szólalt meg.- Észre sem vettem.
'
- Vigyáztam. hogy föl ne ébresszelek.
- Nem aludtam.
- Hogy érzed magadr
- Egy kis höemelkedés, az imént mértem,de az égés enyhiilt. Úgy látszik, csak
ennyi kelletthozzá. Az ágy. Holnap sem kelek még föl. Jött valaki rendelésre?
- Jött - felelte az asszony. - Pedig kiírtamés ahogy megbeszéltiik, iigyeletet tar"
tottam. Ketten csak. recept megújításért jöttek, azt elintéztem. Egy férfi fogat
akart -húzatni, dőlt belőle a pálinka. Megmondtam, hogy buszozzon be a fogászat- .
ra, inert aki téged helyettesít.az nem húz fogat.
- Urbánnak sebészí gyakorlata sincs - mondta Endresz. -eNem volt frontorvos.
A könyv lecsúszott a paplanról, az asszony lehajolt érte.
En:dresz így szólt:
- Elugranál Ritókékhoz, kedves?
,
- Persze, de miért?·
- Ritók mamának Acidum nicotinicum tablettát adtam be, azonnal megszünt az
egyensúlyzavara. Kívánesi vagyok, hogy azóta ...
- Ritók mama? - Endreszné fölvonta keskeny, ívelt szemöldökét. amely még
mindig őrizte lánykori fekete szín'ét. - Tudtommal.ö ma nem volt betegiink.
- Katóka az utcán csípett el.
- Milyen utcán?
'- Milyen utcán! Fontos az, kedves? Megállította a kocsit - fiillentett tovább
Efl4lresz. - Kivédhetetlen volt. Időben az már semmit sem jelentett.
Az asszony morcosan villantotta rá a szemét.
- És ha neked pont annyi hiányzott volna a ...
- De nem hiányzott, kedves - vágott közbe Endresz. - Már mondtam, miattam
nem kell aggódnod. jó kezekben vagyok.
Az asszony megfenyegette az ujjával.
- Na megállj, te csibész, ezért még kapsz - mondta, és indult kifelé.
- Vigyél neki egy doboz Kavintont - szólt utána Endresz. .; Naponta háromszor
egy, és ha most tünetmentes, csak holnap kezdje. Aztán majd vezesd rá a kartonjára.
Endreszné sietősen lépkedett szilvakék tavaszi kabátjában az öles törzsű nyárfákkal szegélyezett széles utcán. Ezek a fák már akkor is ilyen vastagok voltak,
amikor ide költöztek. Sudárak, ruganyosak. Nagy szélben suhogva hajladozik magasba törö,' gyertyaláng alakú ágkoronájuk. Szép is meg félelmetes is olyankor a
suhogásuk; de az ember nyugodt lehet, mert sosem roppannak meg, és a.magasságokat juttatják az eszébe. A léleknövesztő magasságokat ... Jóság, felebaráti
szolgálat, isteni gondviselés. Ott vigyáztak. az ő emberére, amíg távol volt. Ez most
is így lesz. Biztosan vigyáznak rá ott fenn. Ö, Istenem! - szakadt .fölbenne a bűn
bánó sóhajtás. Már akkor; Déileselőtt vissza kellett volna vonnia azt az ostoba jelzőt! Ott rögtön a konyhában. "Én is a vagyon nélkiili gazdagság híve vagyok." Ezt
Dénes mondta utóbb a társaság előtt Bercinek, és mintha közben egy kicsinylő
pillantással sújtotta volna őt!
Most neki.szólalt meg az a hangszalag, követve végig a nyárfás úton. Az ura élvezi a beszélgetést, olyan jól érzi magát társaságban, mint vízben a hal, nem cserélné
föl semminő tévéműsorral. Golf-áram - szokta mondogatni, az összetartozás Golfárama a jó beszélgetés. Vezetni tudja a társalgást, és sohasem marad adós a háborús élményeivel. Ő, Biri sokszor hallotta már ugyanazokat a történeteket, és még-

sem unta meg. Úgy van ezzel, mint egyik-másik jó könyvvel, amit újra és újra elolvashatunk, meg nem kopik az érdekessége, elevenlelki üzenete.
A konyhának két bejárata van, egyik a hallfelöl.amely egyben-a lakás társalgója
- a közvetlen tálalást szolgálva. Ennek ajtaját tárva hagyta Endreszné a folytonos
ki-bejárkálás miatt, feltöltendő a szendvicses, a pogácsás, a süteményes tálat,
ahogy a tartalmuk apadt. Egyszer évödve fölszólította diákkori udvarlóját, hogy
vegye át a házigazda tisztét: fogyóban a bor az asztalon, odakint azonban bőséges
a palackozott készlet. Ekkor folytott köztük egy kis magánbeszélgetés. amikor
pedig visszatelepedtek a helyükre, Endresz gyorsan témát váltott. Hangosan
elmélkedő összegezés, életfilozófia volt ez.
- Tudjátok, én megszoktam, hogy nincs semmim. Persze ahhoz mindenem megvan, hogy anyagi gondok ne öröljenek, jól érezzem magam, jól érezhessék magukat az enyéim, Másra nekem nincs szükségem. Kora ifjúságomtól, tízéves koromtól internátusban és kollégiumban nevelkedtem. Testi ruházatomon kívül semmi
sem volt az én tulajdonom, még a tankönyvek sem. De nem is kellett mással tő
rödnöm, mint a tanulással; ellátásomról az intézet gondoskodott. Rögtön utána,
folytatólagosan a kórház: bentlakás, munkaruha, mosás, takarítás, koszt - csak le
kellett ülnöm az asztalhoz. Végeztem, végezhettem a dolgom. Helyettesítés, ügyeleti szolgálat átvállalás, rendkívüli asszisztencia, nekem az sosem jelentett terhet.
Sőt, kamatozott a későbbiekben. Engem itt mindenes doktornak titulálnak, és
megbecsülnek. Igazán nem panaszkodhatom. A családom népes volt mindig, amit
kerestem, el is fogyott. Ma sincs ez másképp. Hat unoka; az már valami. Hát nem?
Elég az hozzá, barátaim: ami vagyonom nincs, az nekem nem is hiányzik, a fő dolgokra pedig úgyis jut. Már rég nem motorbiciklin száguldozom, hanem Trabanton ...
Ekkor lobbant meg Dénes szeme, s az asztal fölött a kezét nyújtotta az urának:
- Tedd rá, pajtás! ,Én is a vagyon nélküli gazdagság híve vagyok. Jézus Krisztusnál bölcsebb filozófust még nem szült a világ ...
S egy vágás felé, Birinek a pillantásával. Akkor szúrt belé a fölismerés, a lelki-'
furdalás, mit mondott ö odakint az emberéről: "Tudod, ő olyan élhetetlen".
Nyárfák. Édes-kedves, sudár nyárfák ... Úgy ment mellettük hosszan, tekintete
a ruganyos csúcsaikon pásztázott a magasban, az ég derűs kékségén átremegö
koronájuk hegyén. Meggyónja, de előbb Bercinek ...
Endresz elbóbiskolt a felesége távozása után, csak a kopogtatásra riadt föl. Ez
kellemetlen érzés volt, heves szívdobogással, Hamarjában föl sem fogta, miért fekszik ágyban. Talán csak álmodta azt a kopogtatást?
Mire ezt végiggondolta, megismétlődött.
- Ki az? - szólt ki.
Egy panaszos férfihang dünnyögött:
- Tessék szíves lenni beengedni, doktor úr.
- Jöjjön, nyitva az ajtó.
Földagadt képpel lépett be a jövevény.
- Kegyetlenül fáj, doktor úr - mentegetődzött.- Nemakartam lábatlankodni.
Izé ... a kisdoktornö hiába adott csillapítót, nem használ. A helyettesítő doktor -úr
'
.
meg, ugye...
- A feleségem útbaigazította magát, hova menjen - mordult rá Endresz. - Értsék meg, nem jókedvemben dőltem ágynak. Sajnálom. Reggelig kibírja azt a fájdalmat.
'
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Köszönt? Nem köszönt? Erre nem emlékezett, amikor a távozó után, becsukédott az ajtó. Nyaktőben megrángott egy ideg, az Inköreg körül kopács.olva, keményen vert az ér. Maga elé emelte a jobJjJát, szétfeszítette meg összemarkolta JI. tenyerét. Rendesen rnűködőtt a keze, volt benne erő, akár megszoríthatná vele a fogót. Mit gondol most róla az az ember? De ha megpróbálja. és közben lesz rosszul,
arra a beteg is ráfizethet! .•. Hang, legföljebb a hangért neheztelhet rá ... A Kárpátokban történt, már visszavonulóban: kijelölték az új arcvonalat, ő az' egészségügyi. osztagával kötözőállomásnak alkalmas helyet keresgélt a terepen. Egy 'védettnek látszó völgymélyedésben talált egy kalyibát. Kezdtek berendezkedni, amikor megjelent a tüzérszázados. és kizavarta őket: ott lesz a parancsnoki támaszpont. Száz-százötven méterre távolodtak el onnan, s ágyúdörej reszkettette meg a
levegőt; a lövedék becsapódott, telibe találta a kalyibát, benne a századossal.
Akkor abban a gorombán elkergetett orvoszászlósban ellenőrizhetetlen káröröm
villant, ördögi elégtétel, amit aztán kétségbeesetten próbált maga előtt letagadni,
s végül a lelkészi sátorban, térdepelve vallott magára ... Igen, a hang, a hangnem.
Gyorsan bedugta a hőmérőt. A szoba sötétedett, fölkattintotta az olvasólámpát.
nehogy újra elbóbiskoljon. Erről a kalyibáróI soha senkinek nem besiélt. Ezenkívül mindent elmondott már a háborúról, a fogságról, ahogy ő élte át. Ismételten
elmondta. És mondja még ezután is, amíg csak él. Nem lehet arról nem beszélni.
Egy egész férfinemzedék fiatalsága delelőjén járta a halálos megpróbáltatások
iskoláját s rajzolódott át a lelke, akinek sikerült megmáradnia. Átrajzolódott, fölfedezé sekkel gyarapodott önmagáról és a világról:" gyümölcsözteti szívósságát,
teherbírását, találékonysagát - azokat az erényeket, tulajdonságokat, képessége- '.
ket és okulásokat. amelyek a megpróbálásból sarjadtak ki benne. Tegyünk vala.mit a másikért, amikor tenni tudunk, hogy magunkat se érezzük elhagyatva.
.
Izzadni kezdett a hónalja. Kivette a hőmérőt: harmincnyolc-öt. Ez már láz.
Enyhe hányinger-hullámok. Ha az, amire gyanakszik, a fájdalom sem várat magára sokáig, az áramlásszerü, sajgásból összesürüsödö súlyköteg vándorlása baloldali kiindulással . . . .
.
Endreszné hajszoltan nyitott be. Szilvakék tavaszi, kabátja kigombolva, haja
zilált, mint akit kergettek.
. - Bocsánatot szeretnék kérni tőled - szólalt meg elszántan, és az ágyhoz lépett.
- Nem tudom, mi történt velem, már annyit törtem rajta a fejem t,.egnap óta.
Ugyanis én ott kint a konyhában ...
- Tudom, tudom kedves - akasztotta meg Endresz a gyónását. - Tudom, nem
komoly.
Hirtelen megszorult benne a hang, összekoccant a foga. A paplanon heverő bal
karját tapogatta, amely megtelt fájdalommal. Ez már nem alkalmas se foghúzásra,
se más orvoslásra.
.
- Tudod? Behallatszott? Istenem" Istenem - tördelte a kezét az asszony. - En
édes uram, miért nem szóltál? Meg kellett volna szidnod, kikérned, hogy egy ilyen
ostoba liba ... Szentisten, rosszul vagy? .; kapott hirtelen ő is az ura karjához.
Endresz álla remegett.
' .
- Kérlek, telefonál] - mondta beharapva az ajkát. - En most már nem tudok
kocsit vezetni. - Semmi, nem történt semmi - szólt a készülékhez rohanó felesége
után. - Nyugodtan elfelejtheted te is. Egyszer 'mindenkivel előfordul ilyesmi, kedves. Velem aKárpátokban.
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NAPLO
SOMOGYI KÁROLY KANONOK,
A SZEGEDI KÖNYVTÁRMEGALAPÍTÓjA
U8tt-t888)
1883-ban nyílt meg Szeged városában a Somogyi Könyvtár. Ki volt' Somogyi Károly, aki

atélte a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom és a kiegyezést követő dualizmus,
évtizedeit? Sorsának megismerése. bepillantást -enged az akkori idők egyházéletének .
tevékenységébe, publicisztikájába, amelynek bizonyos szempontból -formálőja is volt.
Kűlönösen jelentős életének első szakasza 1867·ig, .utána következő évei a visszavonulásé,
az elmélyedése, egyúttal a karitatív tevékenységé - könyvtáralapítás és más alapítványok
formájában.
'
Tiszaföldvárott született, 1811. április ll-én a <protesténs Somogyi Csizmazia Sándor
atyától, ki intézőként tartózkodott a Podmaniczkyak birtokán, és a katolikus Kelemen
Borbálától. aki az első magyar színigazgató unokahúga volt. A család minden vagyonát
elvesztve, az apa és a kilencéves Károly katolizált. Gimnáziumi tanulmányait Pesten a
piaristáknál végzí. 15 évesen az esztergomi főegyházmegye papjainak sorába kíván lépni,
de kora miatt a pesti egyetem bölcsészeti karára iratkozik be, amíg 1827-ben Rudnay Sándor prímás föl nem veszi a nagyszombati papnevelöbe, Onnan visszakerűl Pestre a hittudományok elsajátitására.~t a növendékpapság magyar gy~korlóiskolát szervez 183D-ban,
és ennek élére őt állítják. Felszentelése után (1834) több helyütt megfordul, 1840;től élete
későbbi szakaszában Pesten, Pozsonyban, Esztergomban található. Az otthoni környezetben
megismerte a. könyvek szeretetét - apjának nagy könyvtára volt - i és egyúttal a folyóiratszerkesztés .mühelyébe is belelát, hiszen apja szerkesztette a Hazai s Külföldi Tudósításokat
és segédszerkesztője volt a NemzetiÚjságnak. E kétféle érdeklődés meghatározója életének.
.
.
1840-ben Szaniszló Ferenc megindítja a Religio és Nevelés címü lapot s segédszerkesztőül 'öt veszi maga mellé. 1843 és 1848 között a szerkesztést és a tulajdonjogot is átveszi
nagy anyagi áldozatok árán. A Deutschland című lap ezt az idöt a Religio fénykorának nevezi. Hírnév című verséhez magyarázatul fűzte szerényen, hogy az olvasóközönség helyeslését megnyerte,"ennek bizonyítéka, hogy az esztergomi főmegye központi klérusa (köztük
a későbbi kalocsai 'érsek; Haynald) Majer István püspökkel az élen Barabás kőnyomatú rajza után kiadta arcképét. (Ez ma is megtalálható a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsarnokában.) Segédszerkesztőül maga mellé veszi Daníelik János egri egyházmegyés
papot, akivel ellentétbe kerül. Politikamentes lapot akart, és ezért lemond a lap szerkesztéséről "azon nap" - midön Windischgratz Pestre jön a forradalom elfojtására - amikor
Danielik politikai lappá nyilvánítja a' Religiót. 1843 és 1848 között egyidejűleg szerkesztette
a Rellgio melléklapját, az Egyházi Literaturai Lapot is.
. 1849-ben kiadja a Katholikus Iskolai Lapot szülök és 'nevelők számára, amely féléves
- fennállás után a szabadságharcban megszünik, majd újra indítja 1856-ban és 1859-ig szerkésztője marad; Még ugyancsak 1849-ben kiadja a Családi Lapokat, amelyet 1856 és 1859
között jegyez. 1866-ban a Pesti Hírnök átalakításán fáradozik "az értelmet kielégítö, s a
kedélyeket maradandólag boldogító igazság" igényével. A lap célja a magyar alkotmány s a
katolikus egyház jogainak tiszteletben tartása.
.
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A Szent István Társulat elődjének, a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulatnak létrejöttekor 1848-ban - Fogarassy Mihály indítványára a' társulat első alígazgatói, 1853 és 1860 között
igazgatói tisztjét töltötte be. A társulat 1859-ben hatáskörébe vonja a Religio kiadását, és
szerkesztöül a nagy tapasztalatokkal rendelkező .somogyit kérik fel. 1859-ben a Lonkay
Antal szerkesztésében meginduló Idők Tanúját a Religióban Somogyi ajánlani akarta. A
lapot egyébként Scitovszky és a püspöki kar támogatja, ennek ellenére Danielik, a társulat
akkori alelnöke, jogtalanul megakadályozhatta Somogyi cikkének megjelenését. Ez az eljárás olya~ vihart kavart, hogy több fórumon tárgyalták: a Szent István Társulat ülésén,
Scirovszkybíboros, valamint az augsburgi Deutschland hasábja is (Die Redactions-Tragödie
in Pesth) címen heteken át feglalkoztak vele. A társulat elnöke, Károlyi István Danieliket
pártolta, támadva Somogyi cikket, amelyet a társulat részéről történő politikai beavatkozásnak minösített, Kifejtette, amennyiben a eikkel foglalkozik a társulat, ő lemond. .Somo_gyi szintén megbízta Szabókyt, a társulat titkárát, ha szóba kerül az ügye, távollétében
mondja le szerkesztését és tagságát.Az ülést 1859. december 7-re, szokatlanul késői órára.
hirdették meg - li klérus későn kapta meg a meghívót, alig voltak jelen. Danielik nyitotta
meg az ülést, mindenkit óvott a "pártoskodástól" és kijelentette, ha valaki nem ért egyet a
társulattal, úgy lépjen ki. Az ülésen szenvedélyes vita kezdödött, Ürményi ellene szólalt fel,
Zalka, Sujánszky méltatlankodtak, hogy Somogyit zavarják a szerkesztésben, szeríntük ez a
támadás az egész klérus ellen szól, hiszen püspökök ajánlották az Idők Tanúját. Szabóky
azonban bejelentette Somogyi lemondását. Az egész ügy Scitovszky elé került, aki Somogyi
mellé állt és kérte, maradjon meg szerkesztöi és igazgatói állásában. December végén sikertelen merényletét követtek el Somogyi ellen, és ez megerősíti abban, hogy 1860·ban
, lemondjon a szerkesztésröl, majd az igazgatásról. 186l-ben pozsonyi kanonokságot kap.
Pozsonyi tartózkodását azonban felcseréli Pesttel, amikor a Szent István Társulat anyagi
csödtöl való félelmében. Danielik alelnökf tisztséget ajánlja fel 1863·ban. A zilált anyagi
viszonyokat helyreállítja és új irányvonalat szab a társulat könyvkiadásának. Felfogása szerint a müveltebb osztály gondoskodik magáról, ezért elsősorban a nép valláserkölcsi megjavítását célzó "népiratkák" kiadását sürgeti, majd az ifjúság számára megfelelő tankönyvek, irodalmi termékek megjelenését. 1865-ben esztergomi kanonoksággal tüntetik ki,
két év múlva Simor oldalkanonokjává nevezi ki. Ezért 1867-btm lemond aleInöki posztjáról,
maga mögött hagyva az anyagilag megerősödött társulatot. '1867-ben az oldalkanonokságtól
is megválik, nem tudbeilleszkedni az-udvart életbe. Szembajára való hivatkozással visszavonul,
.
'
Nem csupán mecénás volt, hanem publicista is a ne.gyvenes-ötvenes évek időszakában.
Lapok kiadásával, eikkéivel munkásságának legjavát adta. Mélyen gondolkodó, kora problémáit jól ismerö és arra reagáló ember. Verseit önéletírásnak nevezi; a legteljesebb érte- '
lemben véve értelmi, érzelmi megfontolásúak. Ezekhez írt jegyzeteiben komoly, szigorú
életfelfogás tükrözödík, Publicistához illően az írást a képzömüvészetek, a színészet és zene
fölé helyezi. Az igazság minduntalan visszatér gondolataiban: "a durvábbtól a fínomabbhoz,
a szemet és más érzékeket kápráztató színtöl és csalódástól a gondolat- és valóhoz emelkedni - ez az élet feladata! Az igazság - gondolat. S csakis ez igazság. A többi mind külsőség,
kép, jele az ábrázolt valónak: kéreg, szín, mely nem maga a lényeg. Az örök való csak isteni
lehet, vagy isteni által tartott, benne élő teremtmény." Vagy él másik gondolata: "Az igazság
egyszeru. tiszta, átlátszó, mint a gyémánt, me ly annak képe". Úgy tűnik, hogy elfogadta a
darwitri fejlődéselméletet. Mintha megelözné a teilhard-i gondolatot az anyagi világ átszellemüléséről és kozmikus miséjéröl: "Áldoz~t az egész teremtett mindenség; minden részletes, egyéni sajátság - áldozata közös érdekében; s az egész teremtett világ méltó áldozatoltár, a végtelen-ész Istennek emelve, melyet az ls szeretetének tüze gyullaszt lángra, enged egy vég nélfüli átszellemülés, megdicsőülés szándékával. az érzékiségre nézve elhamvadni, megsemmisülni."
Az I. vatikáni zsinaton hozott pápai csalatkozhatatlanság dogmáját csak kemény hitével
tudta elfogadni, szigorúan elhatárolva magát az ókatolikusoktóI. Az-egyház számára is időt
állo II. vatikáni zsinat utáni "egység a sokféleségben" így hangzik nála: "Bármint kívánja is
az egyház a tökéletes összhangzást, egyformaságot a hit-remény-szeretetben: az egyforma-
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ságot a külsöbea mégsem sürgette, Minél'rendületlenebb a. katholikus meggyőződés a
, tömegekben és tisztább a valóban lényegesek ismerete: annál kevésbé kell aggédnia a szertartásokban különbözés káros következései fölött."
A történelem adta k~retek, a haza, ennek fogalma mának is szólhat: "Mi egy nemzet? Egy
nagy család, S a nemzetiség érzése? Család, szeretet, összetartás. Nem az-e célja az egyén- .
nek.. hogy. e nagy testvériségbe olvadjon? Igen,' de valamint a hazaszeretet nem kívánja,
hogy a szülöket megtagadjuk. úgy az emberiség, a valódi filantropizmus sem azt, hogy nemzetiségünkröl lemondjunk.'
Vitába száll a Kelet Népével (1878), me ly Széchenyiről mint az egész modern. Magyarország megteremtőjéről ír. Azzal érvel, hogy a Tudományos Akadémia nem jöhetett volna
.Tétrejha netn lett volna előtte irodalom, Mikor 1874-ben Petőfi teljes kiadása napvilágot látott, neheztel' a. költő türelmetlenségére. nem véve figyelembe a költemények forradalmi
lendületét. "Türelem, te a birkák sa szamarak dicsö erénye / Tégedet tanuljalak meg?" Somogyinak egyik legfontosabb erénye ebben az időben a várakozással teli türelem.
Életének egyik legjelentősebb éve 1880, amikor 40-60 ezer kötetnyi könyvtárát egy
Szegeden létrejövő egyetem könyvtárának alapjául szánta.
Utolsó évtizedeit Esztergomban töltötte, ugyanitt hunyt el 1888. március 20-án.
BEKE MARGIT

IRODAL()M

-"Még nem fenyeget
Észak"
Vas István: Ráérünk
Van-e, lehet-e a leghétköznapibb dolgoknak
költészete? Ézt a kérdést újra meg újra felvetjük, miközben a modern líra szándékosan póztalan, jelzésszerü, olykor minden
hagyománnyal szakító termékeit olvassuk. S
ez a modern - vagy annak nevezett - líra
olykor alaposan feladja a leckét, hiszen nem
is líra, vagy legalábbis nem mindig az, a költök egy része szakít minden .fennkölt-tel
és "l1agy"-gyal, hogy annál közelebbről és
. pontosabban adhasson látleletet az élet legegyszerűbb, leghétköznapibb_tényeiröl, olykor magáról a versírásról. vagy éppen arról,
miért nem jut eszébe újabb vers. Hovatovább megszokjuk, hogya lírikusok tüntetnek hétköznapiságukkal. megvetően szakítanak tevékenységük ősi kellékeivel és szabályaival: sutba dobják a ritmust és a rímet,
s inkább a köznyelvból merítenek, máskor
pedig arra kényszerítik a befogadót, hold
lóugrásban olvasva rejtvényeket fejtse n, s
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megvetően
mondanak ítéletét minden
hagyományos, minden megszekott fölött,
mert azt ósdinak, idejétmúltnak hiszik.
S akkor egyszerre felbukkan egy régi vágású költő, aki túl hetvenen, csontjaiban
alattomosan bujkáló fájdalmakkal, idegeiben elmúlt és jelen szenvedésekkel, makacsul ragaszkodik régi hangjához. mely azokból a verseiböl is kihallik, amelyekben látszólag teljesen új témákat, új élményeket
közöl. Vas Istvánt mindig is jellemezte a
póztalanság, az egyszerűség. De hetvenen
túl ennek mikéntje is megváltozik. Felismerte és tudatosította magában, hogy az
ember életében feltartóztathatatlanul elérkezik egy olyan korszak, amikor maga az
élet, az egymásra következő'hétköznapok az
igazán fontosak, maga az a tény, hogy mégérte és megérhette őket, s hogy a baljós éjszaka után újra köszöntheti a nappalt. Vas
István úgy tekint az elmúlásra, hogy abban
az életet köszönti és ünnepli. Ahogy a Hány
'napja lehet? befeJezés~ben ífja:

a

Ha jön az őszi szemtál-szembe,
Nyomát se lelje rettegésnek.
Ha kérdi: Mi lesz? - a Halálnak
Adassék azt felelnem' Élet.

Ez a nagybetűvel írt és kiemelt Élet fogja költ nyugalmát, azt a magatartást, mely
össze újabb verseit, ez telíti sugárzássalköl- nemcsak észreveszi, hanem értelmezi is a
tészetét, s ez magyarázza, hogy napról napra tényeket, s értelmező munkája során eljut
van ereje új meg új. jelenségeket, tényeket egy olyan emberi tanulsághoz. amelyet oly
befogadni és ábrázolni. "Mikor az, ember szívesen vetünk el magunktól a felzaklatott.
vénül, a kötő-Szövetek kezdik fokozatosan rémektől terhes mindennapí életben. A
Elveszteni rugalmasságukat." De a vénülő költő áll a kertben és azt érzékeli, azt írja le,
testben most is a régi friss szellem lobog, amiben annyiszor csalatkoztunk - a: szépet,
amely nem tud és nem is akar betelni a vi- amely mégis jelen van a világban és az' ernlág gazdagságával és gyönyörűségével, s a beri lét minden szakaszában. Abban a
régihez hasonló szenvedéllyel fogadja be, csendben, amelyet kiküzdött magában és
dolgozza fel a csodákat, melyeket csak a maga körül; érzi, hallja az idő hullámzását s
azt a távoli, titokzatos üzenetet. melynek érköltő láthat meg, s-csak ő fejezhet ki habzó
képeivel. vagy éppen nyugodtan, lassan telmezésére csak az vállalkozhat, akinek
füle van a hallásra:
csevegve egy pohár bor mellett.
Korábbi kötetében aligha véletlenül idézMintha még most is az óceán idő
te vissza, élte újra Anakreón hangját és
Hullámzana
itt csöndesen előttem,
modorát. Az a finom irónia és önirónia,
Állok türelmesen és ráérősen
mely a görög líríkust jellemezte, maradékA nyári kertben várakozva tétlen,
talanul megvan (megvoltl) Vas Istvánban is.
Még mi~dig a jövőbe révedő.
Szívesen és örömmel figyeli a természet jelzéseit, mert azokból merít erőt, azok leszNem igyekszem. Már nem kell verset irnom.
nek számára az emberi élet metaforái,
A csönd vízjegye a fehér papíron.
melyek az elmúlásra éppúgy érvényesek,
. Minek irónnal bepiszkitani?
mint az újjászületésre. Életének egyik fonAbból is üzenetet kell kiszümom
tos közege a szentendreí kert, de ez a kert
S az üzenetei meg kell fejteni.
egyben az élet és halál nem szűnö és mindig
újrainduló csatáinak jelképe is, ő maga peKöröskörül a jövendő s a végzet
dig, jóllehet izmaiban érzi a fáradtságot,
T ürvonalai Yelvt71ámlanak.
ugyanolyan szenvedélyesen és fogcsikorMíg tétlen álltam, ég és kert sötét lett.
gató őszinteséggel idézi fel az újra meg újra
Kívül
és belül ugyanaz a képletfeltalálható boldogság igézetét, mint KoszNincs más dolgom, csak hogy megjejtselek.
tolányi tette a Szeptemberi áhítat-ban, melynek mintha kései, tömör utóhangja volna a
(Tétlenül)
Nyárutó:
Az olvasóban persze felrémlik a ;,~tség",
Ö nyárutó,' tündöklő búcsúzás!
vajon nem ei a tudatosan, szinte kihívóan
Van-e jogom rád vetni szemeimet?
vállalt tétlenség az értelmes emberi lét
A búcsúzástól én már elbúcsúztam:
egyik alapfeltétele? Vajon nem ugyanezt az
Ha nincs is, ölelj, amíg lehet, ahogy lehet.
állapotot kereste-e a Sziget 'tölgyfái alá
Ez a szentendrei kert mintha ugyanazt je- menekülő Arany János? Vagy Esztergomban
lentené Vas Istvánnak, amit Babits számára Babits Mihály? S nem ebből az állapotból
adott és jelentett Esztergom-Előhegy. Igaz, következtethetett-e az "égi báléj" csodájára
Babits prófétai szerepre készülődött, Vas Kosztolányi? Ez a futó és felületes névsor
István pedig látszólag elhárít magától mintalán jelezhet valamit Vas István szellemi és
dent, aminek köze van, köze lehet a költő költői magatartásának legjellemzőbb és legküldetéséhez. Még a versírást is fölösleges- fontosabb előzményeiről. Pontosim érzékeli
nek, terhesnek érzi, hiszen sokkal értéke- a "korszakváltás" jeleit. Ez egyszerre jelenti
sebbnek véli magát a szerrilélödést, Az a számára az egyéni idő kérlelhetetlen múmód, ahogy rácsodálkozik a jelenségekre,
lását, de emlékezetébe idézi azt a tényt is,
ahogy figyeli és érzékeli a "jeleket", azt hogy minden irodalmi kórszak és ízlés elmutatja, hogy akkor is tanít, amikor látszómúlik: új ideálok jönnek, melyek korántlag elhárít magától minden oktatói gesztust. sem biztos, hogy jobbak és teljesebbek az
elözöeknél, feltartóztatni mégsem lehet
Megtariulhatjuk tőle a gondolkodás fenn-
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egyiket sem. A kert azonban megmarad. És
e kertben békésen fémek meg egymással az
emberi kultúra múltjának rekvizitumai,
azok a szellemi értékek, melyek az őket
számbavevőnek erőt, kitartást és biztonságot adnak.
.
Annak az állapotnak, melyet Vas István
kíkűzdött magának, s amely egy "köz~es"
tartomány, ahonnét visszatekinthet megtett
útjára; de kifürkészheti azokat az átkelőket
is, melyek tovább visznek a meredeken,
egyik legvonzóbb, példamutató sajátossága
a lélek egyensúlyi állapota. Benne nyoma
sincs pániknak, rémületnek. kapkodásnak.
A költő nyugodt biztonsággal jelentheti ki:
"Nem érdekel már semmi sem / Csak amiben
'hinni tudok / Ha éppen utamba akad". Ne
higgyü~ azonban, hogy céltalanul bolyong a
zord faóriások között, Ott érezzük a sóvárgást is: hogy elérje s megtalálja mindazt,
.amiben hinni lehet és érdemes! Nem szünö
nyugtalanság hajtja akkor is, amikor békés
szérnlélödéseíröl számol be és a napok múlását regisztrálja.
Vas István lírájának alapvető jellegzetessége volt s maradt az objektivitással palástolt szenvedély, az a konok reménykedés,'
melynek képe és állapota most is felbukkan
költeményeiben. Látszólag betegségét, elesett voltát panaszolja, elmondja, hogy falni
akar még az élet kenyeréből, de valahol a
...-Ielke mélyén ott lobognak azok a zászlók is,
melyek a szabadságot és a kötetlenséget, az
élet lebírhatatlan dicsőségét hirdetik, s
amelyeket kibontva a régi tüzzel és hévvet
rohana halál bástyái ellen, a lét boldog diadalát hirdetve:

Esedezem, fő jótevőm, Professzor Uram,
Helyezzen már szabadlábra. de hamarosan.
O, hiszen már kutyabajom, kár volna itt
,"
.
Jöltenen:z
Ava kurtá időt, melyben vár még lopott,
,.
.
öregkori szerelem:
Higgye el, hogy maid a kórházkapun túl
SaS~eselyű lelkem börtönéből, szabadul.
Sőt, az is lehet, hogy fent még egyszer hívják
szállani
A százszorszent égi szabadságnak fehér
zászlai.
(Kórházban)
RÓNAY LÁSZLÓ
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Kismonográfia
Tersánszkyról
Rónay László máris tekintélyes irodalomtörténészi munkássága a Nyugat szellemi
öröksége köré épül, s ez az örökség nem
véletlenül, kap mind nagyobb szerepet a
jelen irodalmi és kulturális életében. A
Nyugat irodalma eleven hagyományt jelent,
amelyamában és a holnapban egyaránt érvényes erkölcsi és esztétikai értékeket
mutat fel, egyszersmind át. irodalmi élet alakulásának természetes normáit képviseli.
Rónay László kétségtelen érdeme, hogy
ezekre az értékekre, ezekre a normákra egyforma gonddal ügyel. Szellemi értékek gondozójaként nemcsak az irodalomtörténetíró
elemi "munkaköri kötelességeinek" tesz ele~et; nemcsak adatokat és összefüggéseket
tár fel, nemcsak irodalomtörténeti tényeket
rendszerez, hanem egy követésre méltó
nagyszeru irodalmi örökséget is közvetít.
Ennek a feltáró, rendszerező és közvetítő
tevékenységnek számos eredménye van:
irodalomtörténeti kismonográfíák Kosztolanyiról, Thurzó Gáborról. Képes Gézáról és
Devecseriröl, elemző tanulmányok Babits
és Kosztolányi regényeiröl, személyes mozzanatokban gazdag arcképvázlatok Sík
Sándorról. Illyés Gyuláról, Vas Istvánról,
Kálnoky Lászlóról, Szentkuthy Miklósról,
Lovass Gyuláról. Ezeket egészíti ki most
Tersánszky Józsi Jenőről írt munkája, amely
a Gondolat Kiadó "Nagy Magyar Irók" címü _
sorozatában jelent meg. Akismonográfia
népszerű írót, a kritikai közéletben is nagyrabecsült alkotó egyéniséget választott
hősének, Rónay László korszeru irodalomtörténeti összefoglalása olyan kitünő előz
ményekre támaszkodhatott, mint Móricz
Zsigmond, Schöpflin Aladár," Szegi Pál és
Féja Géza korábbi, vagy Bodnár György,
Kerékgyártó István és Szalay Károly késöbbi esszéi, tanulmányai.
A Nyugat írói, kivált a "nagy nemzedék"
képviselői, akik közé Tersánszky is tartozott, az alkotó személyiség elsöbbségét hirdették a mü felett. Lehetséges, hogy ez nem
éppen korszeru esztétikai állásfoglalás, a
.myugatosok" törekvéseit mindenesetre híven fejezte ki. Tersánszky és társai az írói
tehetség, tapasztalat és morál mindenek-

felett. való erejében hittek, és ez az erő az ő
esetükben valóban érvényesült: páratlan tehetségek gyültek össze a "nagynemzedék'~
körében, a történelem és az élet sürujében
szereztek tapasztalatokat, írói moráljuk
pedig ma is példa lehet. A szerzö érdeklődé
sét, könyvének tanulsága szerint, az alkotó
személyiség sokszínű gazdagsága, szinte
reneszánsz formátuma vonzotta: "volt benne valami a reneszánsz ember teljességre
törekvéséböl" - irja egy helyen, s ez a teljesség nemcsak az irodalomban és a muzsikálásban,a sajtóban és a színpadon érvényesült, hanem mindenekelőtt az elbeszélő
prózában, amelynek lehetőségeit Tersánszky szüntelen kísérletekben próbálta ki.
Rónay Lászlót az írói egyéniség kimeríthetetlen gazdagsága bilincselte le, s ez nem
lehet véletlen olyan korban, midön a nagyszeru alkotó tehetségek távozása után irodalmunkban jobbára a "kismesterek" vették
át a vezető szerepet. Az élő irodalommal is
módszeresen foglalkozó kritikus mintha
nosztalgiát érezne a nagyszabású teremtő
egyéniség iránt. Elsősorban mégsem személyiségképet akart adni, hanem az írói pálya
történetét, s ezt nagyon helyesen a müvek
, elemzésére építette. Mint pontos monográfus a Tersánszky-könyvek kronológiája
szerint halad előre, eközben megkülönbözteti az írói pálya nagyobb szakaszait. Módszere a müvek belső világának elemző feltárásában áll; azt keresi, hogy ennek a
páratlan regényvilágnak a létrejöttében
milyen szerepet tölt be a cselekmény, az
emberalakok gazdag galériája, az író sajátos
életfilozófiája és minden kihívó megnyilatkozása ellenére is szigorú erkölcsi rendszere, továbbá egyéni, bövérü és lebilincselő stílusa.
POMOCÁTS BÉLA

Gergely Ágnes:
Stációk
A Jézus halálára emlékeztető'Kálvária dombokon tizenkét stáció, a keresztút egy-egy
epizódjára emlékeztető megálló vezet a
kápolnákhoz, templomokhoz, a megváltást
hirdető feszüleng.
Vajon hány stáció vezet Kelet-KözépEurópának az 1919-1920-as első stációja

után megmaradt kis országaiban, kis népeinekkörében a megváItásukig? S benne egymásra torlódó,. kénytelen-kelletlen vagy
tudatosan keresztet cipelő egyedi sorsok
tovább öröklödő; a hem hivatalos, a nem is
megírt, a hol ezt, hol azt nyilvánosan megtagadott történelem szenvedö alanyainak.
vagy szereplöinek megváltásáig hány stációnál roskadnak össze nemzetek; embercsoportok?
,
A pilátusi kérdés: "Mi az igazság?" - pusztába kiáltó szó marad-e, vagy van-e válasz?
Lehet-e igazságot tenni a világnak ezen a
pontján őslakosok, bevándoroltak, kisebbségek, saját nemzeten belüli elnyomottak
javára? Meddig tart a mások megostorozása? Meddig az önvád és önkínzás? Ki kit és
miért alázhat meg és ki kinek, mikor és
mivel vághat vissza?
Ebben az eszeveszett és több mint hatvan
éve tartó tumultusban hogyan lehet emberként megmaradni, élni, vagy halni önmagunk
elvesitése, igazi megsemmisülése nélkül?
Az én olvasatomban erről és semmi másról nem szól Gergely Ágnes legújabb regénye, amelynek gyakorlati szempontból is
nagy értéke, van: kis könyvtárat pótol ezeknek az évtizedeknek történetéről. A harmincas évek többpártrendszeres választásainak manipulációi: az ázsiai nyomor és a legfejlettebb európai életformák hazai, keveredés nélküli, elkülönült jelenségei; a falun és
városban egyaránt virágzó "bunkós" provincializmus, értelemellenesség, sőt tudatos
zavarkeltés; a német megszállást követő
összeomlás hatása; a felszabadulást követő
évtized, egészen 1956. őszéig a. régény változó háttere. És mégsem változó, mert bizonyos helyzetekben és körülmények között,
különféle jelvényekkel, jelszavakkal, szinte
automatikusan ugyanazok a tipusok jelennek meg az utcákon, a börtönökben - akár
mint őrök, akár mint rabok -, a lincseléseknél és a legális kivégzéseknél. a helyezkedéssei járó újrakezdéseknél és a hatalom
egyes posztjain.
E háttér előtt éppen olyan nehéz Rómeónak és Júliának lenni, mint korábban, bárrqely más korszakban. A történet tragikus
eleme éppen az, hogya "semmivel és senkivel" nem törődő, egymásra talált fiatalokkal végül igenis törődnek ... ! A shakespeare-i történetben a szülök, a szük család,
az érdekek és a konvenciók. Gergely
J17

Ágnes regényében majdnem három évtizedig egymást kereső, majd egymásra booruló emberpár közé már oa szüleik által elvetett mérgező növények embert lehúzó indái:
előítéletek, néha csak egy mondat, egy elszalasztott mozdulat emelnek falat, amit
képtelenek áttörni. S ha igen, a falak
maradnak épségben, nem ők.
Az elmúlt évek legnagyobb regénye.

NAGYKÁZMÉR

*
A szerzö azt írja regényéröl, hogy Rómeó és
Júlia történet. Ez - ami a mű elsővonalbeli
tárgyát illeti - igaz is. De ami a regény "bőr
alatti" szervezetének teljes keresztmetszetét
illeti, ez a könyv egy csillapíthatatlan indulat története. A szűletés törvényének és az
alávaló hétköznapi' események ütközésének,
a fölismert, de elviselt tévelygésnek, a szellem egymás utáni megszületéseinek története.
Az olvasó mintha egy hosszúra szabott, de
sehol sem pangó, sehol sem fölösleges,
sehol sem szépítö gyónásnak lenne a tanúja,
amit bár sok szereplő mond el s vállal magáénak, anyagát mégiscsak egyetlen ember,
a szerzö ' érzi hol bűnnek, hol vétekszámba
menö eseménynek; akkor is, ha emlékezésröl, szerelemröl, az igazsághoz való megtérésről szól is. Ez a sodró, belső fölindultságtól heves hang azonban nemcsak bevall,
hanem vádol is. És nemcsak személyeket,
egy érdekre fölfűzött csoportokat, rezsimet,
múltat és történelemmé lett embertelenséget, időt oés szédelgést vádol, hanem o
.rnagát az emberi lét-szituációt is, amelynek
főútjain és sikátorain neves gonosztevők és
névtelen, megbutítható. lezülleszthető ártatlanok egyaránt masíroznak. Ezen a ponton
érezni, mennyire költő a szerzö, mert rész
szerinti ítéletekben is az egész egyetemes
megméretése fontos számára.
Ezután természetes, hogy ez a vigaszra
nem tekintő mérlegelés olyan fölismerések
felé tájolja, amelyeknek titka és hatóereje is
egyetemes, a spirituálisan igaz felé. Anélkül,
hogy a keserű tapasztalatok fémjelezte függetlenségét oföladna, vagy valami irreá'is
megoldásnak áruba bocsátaná. Igazságszomja az elviselt szenvedésektől kielégítheotetlen, minden irányú és erős. Ilyen a
nyelve is: a folytonos mozgás, mozgatás jel-
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lemzi, a jelenetek egymásba font láncsora, a
történések, még akkor o' is, amíkor vbelsö
monológokat ír le; ilyenkor nyelvében a
szenvedély a cselekedet, az-egymás JlYOmába hágó kérdések, a sarokba szorító
következtetések.
Talán nem egészen önkényesen ragadunk
ki axiomatikus gondolati csomópontjai
közül kettőt, amik mindig a kialakult esemény-szövevények természetes lecsapódásaként jelennek meg regényében; E kettő
mintha a többinél kissé magasabban oállna,
következésképpen mélyebbre világítana le,
a regény szándékait érintő mély rétegekbe:
.Parcere subiectis et debella re superbos megkímélni az alattvalókat, és féket vetni a
hatalmaskodókra -, igen, ez fémmunka"
(303. old.). És: "Nem jön mindig angyal.
Parázsba kell nyúlni akkor is. Ha onem
mondják, ha nem viszonozzák, ha elveszik
tőlünk, akkor is. Csak el ne hamvadjon"
(306. old.). (Szépirodalmi, 1983)
VASADI PÉTER

•
SIMONE WEIL a Vigilia kiadásában
A VATIKÁNI RÁDIÓ 1984. február 5-i adásában ismertette a Vigilia-Könyvek új sorozatának második köteteként megjelent, Simone Weil Ami személyes, és ami szent c.
munkáját. Dicsérettel szól a könyvkiadói
vállakozásról, a gyűjteményes válogatásról
és a fordítókközremüködéséröl, amely lehetővé tette, hogy magyar nyelven a szélesebb közönség számára is hozzáférhetők legyenek Simone Weil esszéi és elmélkedései.
Reisinger János bevezető tanulmányával
kapcsolatban megjelenik, hogy írója "szemmel láthatóan rokonszenvez Simone Weillel, bár bírálja is. A magunk részéről - nagy
tisztelettel és csodálattal - szigorúbban bírálnánk a francia gondolkodó kifejezett tanait. A Reisinger által jórészt elmarasztalt
Charles Moeller értékelését mi is túl mere.deknek tartjuk, de több ponton osztjuk kritikáját." Az ismertetés VI. Pál pápa szavainak idézésévelfejeződikbe, amelyeket Jean
Guittonnak mondott beszélgetéseik folyamán Simone Weilről, s amelyekre Pilinszky
János is hivatkozott a Vatikáni Rádióban
tartott előadásában 1967 őszén. (Az idézett
rész megtalálható a kötet 297. oldalán.)
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RESUMÉ
Ce numéro coincide aveela clöture de l'Année Sainte annoncée par le pape Jean-Paul ll.
Dans son introductíon, LÁSZLÓ PASKAI, évéque. résume lesthemes de l'Année Sainte et le
contenu spirituel des événements ecclésiastiques de cette période.
Puis, viennent deux entrevues importantes, Dans l'une: ISTVÁN JELENITS"théologien,
professeur au lycée de Budapest des Piaristes, parle des problémes de la foi .et du salut,
des rapports entre l'individu et la communauté, ainsi que du röle et' de la mission de
l'Eglise sur le chemin du salut. Sa méditation joue sur le caractere universel de la culture
et de la religion. L'autre entrevue donne la parole li MIKLÓS SZENTKUTHY, grande figure
de la littérature hongroise, qui a fété récemment sen 75. anniversaire. Il médite - avecIa
force d'une confession en publique - du péché, du doute, de la moralité, de l'orrgíne du
Mal, de son étonnernent sur la nature; mais avant tout il parle du psaume, qui est pour lui
le prototype éternel de la príére.
Dans son étude, FERENC GÁL se penche sur les problemes de l'homme et du péché, de
la pénitence 'et de la réconciliation. PÁL BALÁZS rend compte des conférences tenues li
propos de ce therne au cours du VIe Synodeepiscopal. IMRE VARGA présente un ancien
jeu de Passion hongrois; JÓZSEF VAS raconte l'histoire de la procession de la Résurrection, coutume ch ez les catholiques romains et les catholiques grecs; MARGIT SZÉLL imalyse le lien entre la sainteté de la vie et l'engagement, foi et amour, sur l'exemple de Sainte
Catherine dé Sienne et d'autres saints.
Nous publions les poérnes de Tamás Tűz, Valéria Koch, László Galambosi et le récit de
Kálmán Dékány.
'

INHALT
Unsere Nummer wurde gelegentlich des Abschlusses des vom Papst .Johannes Paul II.
verkündeten Heiligen Jaltres zusammengestellt. In. seinem einleitenden Artikel fasst
Bischof LÁSZLÓ PASKAI die Thernen des Heiligen Jahres und den geistigen InhaIt der
kirchlichen Geschehnisse des vergangenen einen Jahres zusammen. Die wei tere Materie
wird von zwei wichtigen Vigilia Gesprachen umgebcn. In dem ersten spricht der Teologe
ISTVÁN JELENITS, Professor vom Budapester Pi~risten Orden über den Problemenkreis
.des Glaubens und des Heils, über das Verhahnis zwischen Individuum und Gemeinschaft,
sowie über die Rolle und Sendung der Kirche auf dem Wege zur Glückseligkeit. Im Ge-,
sprach werden auch Zusarnmenhange der Kultur und der Universalitat der Religion, herührt. lm zweiten Gesprach spricht - beinahe mit der Kraft einer öffentlichen Beichte - eine
grosse Figur der ungarischen Literatur, der vor kurzem 75 jahre alt gewordene MIKLÓS
SZENTKUTHY, über Sűnde, Skepsis, Moralitat, über Ursprung des, Bösen, über das SichWundern und vor allem über den Psalm das für ihn den Grund des Gebetes bedeutet.
Professor FERENC GÁL bcfasst sichin seinem Essay mit Fragen des Menschen und der
Sűnde, sowie mit jenen der Reue und da Berechtigung. PÁL BALÁZS referiert über die
auf der sechsten Bíschofs-Synode in Rom gehaltcnen Vortrage, MARGIT SZÉLL untersucht die Zusarnmenhange zwischen Lebensheiligkeít, Engagement, Glauben und Liebe
am Beispiel der Heiligen Katharina von Siena und anderen.
lm Literaturteil Gedichte von Tamás Tűz, Valéria Koch und László Galambosi, eine Erzahlung von Kálmán Dékány.
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This copy of our períodical-has been prepared for the occasion of the conclusion of the
Holy Year promulgated .by Pope John Paul II. In his introduction Bishop LÁSZLÓ PASKAI,
summarízes the themes of the Holy Year as weil as the spiritual contents of the year's
ecclesiastical events. The other contributions are completed by t\4o significant Vigilia
.interviews. In one of them, the theelogian ISTVÁN JELENITS, professor at the Budapest :
Piarist High School, talks about the problems of faith and salvation, the relationship between the indívidual and the collectivity and :about the role and mission of the Church on
the road to salvation. The conversation also touches upon the universal -correlation between culture and relígion. In the 'other interview MIKLÓS SZENTKUTHY, a great figure of
Hungarian literature, who recently celebrated his 75th birthday, professes - almost in the
form of a public confession - his opinion on sin, doubt, morality, the origin of evil and first
of alI about the Psalms, which for him are the basis of prayer.
In his study, FERENC GÁL deals with the problems of man and sin, with repentance and
reconciliation. PÁL BALÁZS gives a survey of his lectures delivered on this subject during
the 6th Episcopal Synodus. IMRE VARGA publishes an old Hungarian Passion Play,
JÓZSEF VAS describes the development' ofthe Resurrection processions of the Greek and
Roman Catholics. MAl~GIT SZÉLL examines the links between sanctity and comrnitment,
faith and love from examples by Saint Catherine of Siena and others.
In our literary part, we, publish poems by Tamás Tűz, Veléria Koch, László Galambosi
and a short story by Kálmán Dékány.

SOMMARIO

•

Il presente numero e dedicato alla chiusura dell'Anno Santo promulgato da Giovanni
Paolo II. Il veseovo LÁSZLÓ PASKAI riassume nell'introduzione il terna dell'Anno Santo e
il contenuto spirituale degli avvenirnenti. ecclesiastici dello scorso anno. Tutto il resto e
compreso nei due importanti dialoghi di Vigilia. Nell'uno il teologo ISTVAN JELENITS,
professpre alliceo dei frati scolopi di Budapest, tratta i problemí della fede e della salvezza
dell'aníma, del rapporto tra individuo e cornunitá, della funzione e missione della Chiesa
nella salvazione. Il diaJ.ego tocca le correlazioni nell'universalitá della cultura a della religione. Nel secondo dialogo una grande figura della letteratura ungherese, il settantadnquenne MIKLÓS SZENTKUTHY, parla con la forza di una confessione aperta del
peccato, del dubbio, della moralitá, dell'origine del Male, della meraviglia e in primo luogo
dei salmi che secondo lui sono la base della preghiera,
FERENC GÁL si occupa nel suo saggio delle questioni riguardanti l'uomo e il peccato, la'
penitenza e il perdono, mentre PÁL BALÁZS espone i discorsi da lui tenuti sul terna al VI
sinodo vescovile. IMRE VARGA pubblica una vecchia Passione ungherese; JÓZSEF VAS
spiega l'origine della processione della Resurrezíone nel rito greco e romano-cattolico.
Nella rubrica letteraria pubblichiamo poesie di Tamás Tűz, Valéria Koch e László Galambosi, nonché un racconto di Kálmán Dékány.
o

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMB Y Károly, TAKÁCS Kálmán és Brita
FRANCHI)
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ETIKA ÉS PÁRBESZÉD
(1983. novemberi számunk)

MAG Y AR KURIR
lel hivatalos cgvházi lap
magánszemélyek által is clöfizcthctö.
Megrendeleseket erre a eimre kell
küldcni:
Magyar Kurir, Budapest, pf. 41. 1364
Az évi előfizetes díja 480.- Ft, de kisebb részletekben is clöfizcthc tö.
A lap hirugvnökscgi kiadvanvok formájában, sokszorosított lapokon jelenik meg naponta, az előfizetők hetenkeni postán kapják kézhez.
A Kurir a világegyház és a magyar
egvházi elet híreit adja, Bőven tájékoztat a Szcntatva megnyilatkozásai ról, a
Szentszék tcvekcnvségóröl. a különbözö helyi egyházak eleterűl. Cikkismertetcsci. konferenciákról, eloadásokról készült beszámolói a keresztény
gondolkodás irányait vázolják.
Egyházmegyei tudesitói. a püspöki
körlevelek ismerterései révén képet ad
a hazai egyházi eseményekről, jelenségekről.

, Homíliavázlatai nemcsak a lelkipásztorok, hanem az igényes hivők számára
is a vasárnapi felkészüléshez nyujtanak
segítséget.

Minthogy életem végén járok 90 évcmmcl, s
egyre gyengülök. nem remélhetern. hogya jövő félévben elofizethetek a Vigiliára. Én elő
fizettem és olvastam szűletésétöl kezdve napjainkig; azért fölhasználom az alkalmat, hogy
köszönetet mondjak a tisztelt szerkcsztóségnek azért a sok szép, nemes és nívós keresztény szellemű írásért. amelyeket közölt.
Srabo Károlv
ny, tanár

•
Itt hívjuk fel olvasóink és az

érdeklődök

fi-

gyelmét arra, hogy lapunk régebbi számai a

Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatók.

Kivételesen nagy crdek lódésscl olvastam a lap
novemberi számát. Olvan szám ez, ami már
régóta esedékes. Szer~tnék ezért néhány sorral reagálni rá, erősítve a jószándékot.
Horváth Pál filozófus cikkének zárómondata szeriut "csak világtörténelmi távlatban remélhctünk választ" arra a kérdésre, "vajon
melyik fél (a marxizmus vagy a kereszténység)
végső hipotézisci bizonyulnak igaznak". Ezt ő
a gyakorlattól reméli.
Bálint B. Al1drás még világosabban fogalmaz: "A marxisták a maguk oldaláról nem azt
tekintik problemának. létezik-e lsten vagy
sem, hanem hogya hivő emberek milyen társadalmi értékeket és erkölcsi alapelveket vonnak le maguknak a természetfölötti Létezoböl."
Azt hiszem, nemcsak a magam véleményét
fejezem ki, ha leírom, hogy a keresztények részéről nem az a fő kérdés: milyen gazdasági
rendben kell élniök, hanem hogy biztosítva
van-e az erkölcsi értékek közbecsülése. a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság, az
igazságosság, az igazságos jövedelemelosztás
stb, Ennek igén ve a rnarxista elvekkel sem ellenkezik. A dialógus lehetősége elvileg nyitott,
és nem kilátástalan próbálkozás az etika területén való együttműködéssem.
Mig az ateizmust a keresztények sohasem
fogadhatják el, mert vele hitük létalapja semmisülne meg, addig a szocializmus gazdasági
elvei talán jobban összeférnek hitbeli elveikkel mínden más eddigi gazdaságpolitikai rendszerénél, még a tcudalizmust is beleértve,
Észre kell venni végre: a keresztény gondolkodás eddig sohasem alkotott gazdasági
vagy politikai rendszert. De együtt élt annak
különbözö formáival. Arra törekedett csupán,
hogy e rendszerekben a maga erkölcsi értékeit a közösség, a társadalom javára elterjessze. (Itt csak a földi vonatkozást tekintve.)
Eszmeileg tehát nem kötödik egy rendszerhez sem, még ha történelmi szükségszerüségből össze is fonódott egyikkel-másikkal. Fenntartom ezt az állítást akkor is, ha a kívülállók
és a keresztények nagy része ma is a feudalizmusban látja a keresztény elvek földi megvalósulasát, még a valamikori egyházi államot is
ideértve. E nézetből annyi mégis igaz, hogya
feudalizmusban volt az egyháznak a legnagyobb lehetősége a hitnek és erkölcsi elveinek
terjesztésére és általános elismertetésére.
Másrészt nem lehet csodálkozni azon, hogy
a kívülállók a különbözö, a hit elveit eltorzító
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botrányos t énvekb öl, esctekb ól m éri ék Ic és
ítélték meg a keresztény hit ért ékeit és elvetették anélkül. hogy valódi l ényeget felismerték és megértették volna.
A dialógus lehetséges, és a dial ógu sra szükség van . A ki élez ödön nemzetközi hel yzet éppen úgy sürgeti ezt, mint a gazdasági fejlődés
sz üks égcss ége, ami mindenkitől sokkal nagyobb önállóságot és a vele együtt já ró sokkal nagyobb felelősségel és erkölcsi tartást
igén yli.
Ha a gazdasági területen lehet és van
együttműködés, mi ért ne lehetne a töle alig
sz étv álaszthat ó etikai magatartás kimunkálásában?
De azt hiszem, teljesen elhibázott lenne valamiféle erkölcsi kódex összeállítására való
törekvés. Ám nagyon is lehetségesnek gondolom az együttműködést egy minimális programban. Ide tartozna az állapotbeli kötelezettségek (k öz életi, munkahclvi, családi, k özlekedési stb.) etikai értékeine'k általános terjesztése és becs ül ése. valamint a korrupci ó elleni
k üzdelern. Sok felesleges anyagi k árt ól. veszleségtől kímél né meg az államot és er ősiten é a
közmegegyez ést.
Együttműködés etikai téren éppen olyan
hasznos lehetne az államnak, anyagi hasznot is
értve alatta, mint a gazdasági együttműködés,
és kár volna előítéletek miatt elvetni vagy ha logatni.
Iuhás; Bálint

SZÖG ÉS OLAJ

Pilinszky a Vigilia kiadásában
Pilinszky a rá jellemző szer énys éggcl saját költ észet ér ól egyáltalán nem beszél az írásokban.
A rnodern és klasszikus magyar és világi roda'lo m nagyjairól azonban épp eleget írt ahhoz,
hogy költészet- és irodalomeszményét világossá tegye. S az írások természeténél és rendeltetésénél fogva szükebb értelemben ars
poericai jellegű megjegyzések is ritkán hangza-

Ára: 20,- Ft
nak ld; egyetemes érvényű világnézetébe beágyazott inkább filozofikus ig ény ű és a rn üterem t és általános emberi feltételeinek k érd éseivel érintkező típusú megjegyzéseket tal álhatunk nála. Ezek alapja kétségtelenül a rnodern katolicizmus világnézete, rnclvrc ugyan a
hatvanas évek közepe óta, Simone Weil éle trn üv ének megismerése óta erősebben hatnak
a misztika tanai, de alapvető hangsúly-át.
rendeződés ennek hatására scm következik
be . Számára már korábban is az Isten az egyetemes szeretet, Jézus ez önfeláldozó és megváltó szer étet emanációja, emberi testet és
sorsot öltő, egyetemes érvényű példája s a
misztikus tanokkal való alaposabb ismerkedés
nyomán legfeljebb valamivel nagyobb nyomatékot kap az unio rnistica, az egyetemes szeretetbe való beleolvadás igénye. Sokkal erősebb
azonban az emberi sorsok, a másik iránti affinítása, hogysem valami kizárólagosan az egyes
ember és az isteni szeretetelv között lehets éges kapcsolatok felt érk épez ésével. megjelenitésével bc érn é.
Csetri Lajos:
Adalékok Pilinszky poétikájához
Tiszatáj 1983f\2.

ELHUNYT KESZEI ISTVÁN
Szomorú sz ívvel tudatom. hogy bátyám K észei
István, életének 48. évében. hosszú szenvcd ések
után, 1984. január 26-án , Párizsban elhunyt.
Elhamvasztása Párizsban lesz s hamvai rninden valószínűség szerint, hazatérnek magvar
földbe. Ezen óhajának többször adott kifejezést.
Magyar költő volt . Csak az volt . Egyetlen kötete a Pax Romana gondozásában, 1979-ben jelent meg Angyali mer énylet címen. Talán ennek a mer ényletnek lett az áldozata.
Nyugodjék békében, angyalok közott.
Keszei Imre
Overijse (Belgium)
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