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SZENNAY ANDRÁS

Új teológia?*
Vajon lehet-e, kell-e új teológiáról beszélnünk? - Ha igen, milyen értelemben?
Karl Rahner a Schriften zur Theologie 15. kötetének egyik tanulmányában

(78. oldal) határozottan különbséget tesz a II. Vatikáni zsinat teológiája és a zsi
natot követő időszak UJ TEQLOGIA-ja között. Nem kétséges ~ vallja -, hogy a II.
Vatikáni zsinat már komoly előrelépést jelentett az addig uralkodó újskolaszti
kus teológiával szemben; mégis, azon még a hagyományos teológiával találkozott
ő maga, illetve találkozik a ma vizsgálódó ember is. Ezt a hagyományos teológiát
- többek között - a latin nyelv szinte kizárólagos használata, az elvont, fogalmi
gondolkodás, a Szentírás egyes kiragadott, vagy témák szerint összeválogatott,
szolíd egzegézis nélkül alkalmazott szövégeinek, az úgynevezett dicta probantia
felsorolása jellemezte. S bár a zsinat számos korszerű kérdést vetett fel, legtöbb
jüknél még kísérletet sem tett a határozott, világos vélemény-nyilvánításra.
Kompromisszumos megfogalniazások születtek mind a Szentírás és hagyomány
viszonyának, mind a püspöki kollégium és pápa kapcsolatának, mind az ökume
nikus kérdéseknek - és még hosszan lehetne sorolni, ini mindennek - tárgyalása
nyomán. Nem lehetünk azonban igazságtalanok. Akkor, abban az órában aligha
lehetett mást várni, többre vállalkozni. Es mégis. .. bár a múltat idéző, folytató
stílus, a hagyományos teológia a II. Vatikáni zsinaton még túlsúlyban volt, az "új
teológia" már ébredezett és hallatta szavát. Jelen volt már akkor, és maradt is az
egyház életében.

Erre a zsinaton mintegy csírázó, ugyanakkor a teológia történetének folyama
tosságában élő, a szemünk előtt lassan erősödő teológiára gondoltam, amikor
előadásomcímét megjelöltem. S hogy milyen értelemben kell "úr teológiára gon
dolnunk, azt igyekszem a következőkben vázolni.

Ha körülnézünk világunkban, megállapíthatjuk, hogy a katolíkus teológia ma
már nemcsak úgynevezett európai exportáru, mert például az Amerikai Egyesült
Államokban a teológusok mintegy 50 éve sajátos újat, hogy úgy mondjam, saját
jukat adják hozzá az addig fordításokból átvett európai teológiához. S hogy Dél
Amerikában is valami új van születőben, azt mindannyian megtapasztalhattuk.
ha figyelemmel kísértük akár a teológiai szakirodalmat, akár a Hittani Kongregá
ciónak legújabban elhangzott megnyilatkozásait. De ugyanígy újnak születéséről

vehetünk tudomást a teológia berkeiben például Afrikában, Indiában vagy Ja-
pánban. - .

Az egyre táguló spektrumot beszűkítve,mostani vizsgálódásunk során térjünk
vissza Európába. Ismeretes, hogy századunk közepén igen mélyreható változá
sok voltak tapasztalhatók az európai katolikus teológiában. Addig a teológiai fa
kultásokon és a szakirodalomban szinte teljesen a újskolasztika uralkodott,
melynek hatása még a történeti diszciplinákban és a biblikus egzegézisben is
észlelhető volt. Erős és bevehetetlen várnak tűnt ez a teológia, mely a "kívülál
lók" felé, így például a protestáns teológia vagy a modern szellemi élet ered
ményei fe~é egyrészt merev, defenzív volt, védekező állásba helyezkedett, más-

* Dékáni székfoglaló előadás a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián az 1984-85. tanév kez
detén.
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· részt a.hitviták stílusában polemizált. Kétségtelen ugyan - vallhatjuk Karl Rah
nerrel -, ha azt állítanánk, hogy az új skolasztikus teológia az elefántcsonttorony
teológiája volt csupán, akkor túlzóan egyoldalú, túlzóan negatív kritikát mon
danánk róla. Mégis - folytathatjuk Rahnerrel -'- kialakult merev stílusa, módsze
re, defenzív jellege már-századunk első felében sejtetni engedte, hogy ha a teoló
gia élő tudomány kíván maradni, akkor új utakat kell keresnie (Schriften z.
Theologie 15. 77). S a sokak által remélt és várt Új századunk derekán valóban
ébredezett, lassan kezdte leváltani a régit. Csendes kivonulás volt ez, nélkülözte
azt a drámai küzdelmet, .melyet például a modernizmussal kapcsolatos krízis
periódus elénk tár.

Mint a történelem során annyiszor, a fejlődést nem lehetett megállítani. Ma
pedig már, húsz évvel a Vatikáni zsinat után, az ezredforduló küszöbén nem be

.szélhetünk "új teológiáról" úgy, hogy azt csakis a zsinat dokumentumaira, azok
mondanivalójára és magyarázatára korlátoznánk. Megfelelően talán így fogal
mazhatnék: a megújuló, a számunkra MA élő teológia a zsinaton 'vészelte át az
életbe indulásnak szülési fájdalmait. Kétségtelen: ez a zsinat utáni új teológia
már nem azonos a harmincas-negyvenes éveknek franciaországi "nouvelle theo
logie"-jával, melyet XlI. Pius elutasított s melynek számos képviselőjét tiltó cen
zurával illette. Nem azonos azzal, de kapcsolatban áll vele. (Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy ennek a nouvelle theologie-nak megrendszabályozott képvise
lői közül egy-két évtized elteltével például Dánielou és De Lubac az egyház bíbo
rosai közé emelkedtek, vagy Congar és Chenu, meg többen mások a zsinat vezető
teológusai voltak.) .

Ez a mai új teológia nagyobb nyitottsággal néz körül világunkban, és hallja meg
~ más világnézetűeketsem, félreállítva - filozófusoknak, humanistáknak olykor
kihívó, máskor kérdéseket fölvető hangját. Dialógust kíván folytatni korunk eg
zisztencialista irányzataival csakúgy, mint például az angolszász nyelvfilozófia
képviselőivel. Mi több: ez az új teológia konkrét inspirációkat fogad el, sőt kér is
a hétköznapok emberétől, az úgynevezett egyszerű hivőktől, felfigyel azok kérdé
seire, és őszinte, intellektuális becsületességgel vállalható válaszokat keres
azokra -, természetesen a kinyilatkoztatás fényénél, de egyszersmind az emberi
tapasztalás, a reális élet tényeit sem hagyva figyelmen kívül. Ezek a legkülönbö
zőbb oldalról, irányból érkező impulzusok szinte kényszerítik a teológia mai mű
velőit, hogy ne típus- és rutinválaszokat adjanak, hanem egyre differenciáltab
ban vizsgáljanák meg számos, valóban súlyos, égető problémát. Mindez szükség
képpen magával hozza azt is, hogy egyre szélesebb spektrum nyílik a részletkér
dések tárgyalására, hogy egyre több esszé-jellegű teológiai írás jelenik meg, és
hogy egyre nehezebbé válik rendszerbe, szisztémába szorítani az új, bővülő is
meretanyagot. Egy-egy szerző ma már szinte képtelen összefoglaló művet közzé
tenni, team-ek, munkaközösségek jelentetnek meg például olyan alapvető, sajá
tos szempont szerint rendszerezett művet, mint a Mysterium Salutis (7 kö
tetben).

A történeti folyamatot, rövid néhány évtized jelentős változásatt cs~k érint
hettük. Számos monográfia és tanulmány foglalkozik ezzel a inetamorfózissal.
Fontosabbnak tűnik azonban, hogy legalább néhány vonással jellemezzük ezt a
maj, új teológiát. .

Altalánosságban elmondhajuk róla, hogy magán viseli az újszülötthöz fűződő

reménység felszabadult örömét. Könnyen felismerhető rajta az élet lendülete, de
ugyanakkor ki van téve az útkeresés nehézségeinek, sőtveszélyeinek is.

Ha ezt az új teológiát a zsinati teológiával hasonlítjuk össze - időben mind
össze húsz esztendőről van szó - úgy tűnik, hogy bár hiányzik belőle a zsinati
légkör euforikus hangulata, de - és ez sokat ígérő - elkezdődött számára a tűrel-
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mes, kitartó munka id5szaka. Az első generáció, az úttörők csoportja ma már a
"nagy öregek" közé tartozik, sokan eltávoztak az élők sorából; De lassan felso
rakoztak mögéjük az új és nem kevésbé sokat ígérő nemzedék tagjai is.

Ez az új teológia nyomatékkal vallja önmagáról: nem ezoterikus tudomány,
nem a keveseknek mintegy kisajátított, "titkos tudománya". Képviselői, mun
kálói meggyőződéssel vallják, hogy az evangélium hirdetésének és az emberek
nek kívánnak szolgálatában állni. Határozottan és őszinte nyitottsággal ügyelnek
a mai ember kérdéseire, problémáira. Munkájuk végzése során nemcsak azokat
kívánják szem előtt tartani, akik már (vagy még) hisznek Istenben, hanem azok
ra is ügyelnek - egyre nagyobb segítőkészséggel - akik kételkednek, akik utat,
esetleg kiutat keresnek. Es azokra sem tekintenek az "odi profanum vulgus"

. médján elutasítóan, megvetően, akik úgy gondolják, hogy az evangélium üze
nete, hogy a kereszténység talán szép, de végső soron mégiscsak régimódi mí
tosz, melyet ma még meg kell tűrniük, mely azonban el fog tűnni a szellemi élet
horizontjáról. Az ilyen véleményt képviselőkfelé is nyitottak -, és türelmesek a
válaszadásnál.

Az csak természetes, hogy ez az új stílúsú teológia nem vonja, mert nem is
vonhatja kétségbe a tanítóhivatal jelent6ségét, s hogy azzal állandó dialógusban
kíván maradni. Ugyanakkor, ha tiszteli és tudomásul is veszi a tanítóhivatal
irányelveit, teljes joggal és őszinte nyitottsággal foglalkozik olyan kérdésekkel is,
melyekről nincs mindenkit kötelező egyházi tanítás. Tudatában van annak is,
hogy egy-egy dogma nem pont, csupán egy fejlődési fázis lezárása, azaz ket
tőspont, mely a jövő további munkáját ihleti, sürgeti.

Ezzel az új teológiával is a hivő és gondolkodó ember foglalkozik, mégpedig az
egyik inkább hallgató, hitére csendben reflektáló, kérdéseket feltevő módon, a
másik viszont úgy, hogy válaszokat keres, közvetít a reá bízottak számára. Mind-

. azonáltal - miként a régebbi - az új teológia is a "misztérium árnyékában" él,
tisztelettel hajtja meg fejét és térdét a végtelen Titok előtt. De felelőtlennek

minősíti, hogy a sacrificium intellectus-ra vagy a misztérium felfoghatatlansá
gára hivatkozzanak ott, ahol az elmélyültebb gondolkodásra, a további kutatásra
való készség gyenge lábon áll vagy hiányzik. .

Ez az új helyzet, melyről az eddigiek során vázlatos képet igyekeztem rajzolni,
melynek élő tanúi és többé-kevésbé aktív közreműködői vagyunk, nem ölünkbe
hullott ajándékként jelentkezett. Gyakran feszültségekkel van jelen és hat éle
tünkben. Feladatok egész sorát állította már eddig is elénk - és még többet fog
majd ezután követelni. Mindez serkentően kell, hogy hasson. Mert úgy tűnik,

elérkezett számunkra a tempus acceptabile, az Istentől adott, felajánlott idő,

melyben sok mindent újra át kell gondolnunk. Felül kell vizsgálnunk múltat és
jelent, tervezni kell a jövőt. Megköveteli mindezt nem csupán a gondolkodó
emberhez méltó és illő hit, hanem a közel- vagy távolállók tömege is. A nem
hívők is, akik ma nem titkolt érdeklődéssel tekintenek az egyház "mozgásba jött"
teológiája felé. -

De hát mi is történik? - Ezt a kérdést halljuk itt is, ot! is. Erre figyelnek fel
sorainkon belül, de erre ügyelnek sokan azokon kívül is. Es bármennyire is has
son meghökkentően a szakirodalomban nem jártas hivő számára például az Is
ten haláláról szóló híradás, e megrázó hír mögött ott rejtőzik a követelő felszólí
tás: hogyan lehet ma a kétezeréves örömhírt, az evangéliumot tovább adnunk?!
Hogyan kell az élő Istenről kortársaink előtt hitelreméltóan szólnunk? Milyen
nyelvezeten beszéljünk, hogy azok, akik hallanak - Kierkegaard bohóca juthat
eszünkbe - valóban odafigyeljenek szavunkra? Hogy esetleg - az úgynevezett
papos beszédet hallva - ne azt gondolják: ennek az embernek ezt kell mondania,
azért fizet juk, hogy olykor erről is halljunk. Utána pedig - miként Szent Pál hall-
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gatói ~z Areopagon - arrébb álljanak, mondván: majd máskor újra meghallga
tunk. Es ki-ki megy tovább a maga "hitetlenül hivő" útján. Azon, melyen az elvont
elméletekben vagy kegyes szólamokkal meghirdetett Isten számára már alig,
vagy egyáltalán nem akad hely. Ahol már nem kell, de már nem is lehet a "for
mulákba bekényszerített" Isten előtt bármit is felmutatni.

Tudjuk, hogy napjaink embere rendkívül dinamikus történelmi fázisban él. Az
új évezred kűszöbe felé tekintő fiatalok szinte mérhetetlen gyorsaságban és mér
tékben gyarapodnak ismeretékben, eddig nem látott, érzékelt tapasztalatokban.
Új szelek fújnak világszerte az ifjúság soraiban. Mindenek előtt talán abban a
vonatkozásban, hogy a régi stílusú tekintélytól viszolyognak, sőt azt elutasítják.
Nem feledhetjük, hogy e feltörekvő fiatal generáció soraiból regrutálódik az egy
ház fiatalsága, a teológusok ifjú nemzedéke is. Azok, akik az egyház holnapját
hivatottak előkészíteni,majd munkálni. Azok, akik teológiai elmélyülésük során
komoly és újkeletű problémákat is meglátnak, és megoldásokat igényelnek,
azokon fáradoznak. Abban a munkájukban jelentkeznek ezek a kérdések, mely
ugyan az isteni kinyilatkoztatásra épít, de nem a kinyilatkoztatás. Ez a generáció
nem akar szemellenzőveljárni, és van szíve és füle, hogy meghallja kortársai
kérdéseit és problémáit. Es hogy meghallgatva őket, őszinte, becsületes, a tudo
mányok mai szolid- eredményeit, a tudományosság mai követelményeit szem
előtt tartó válaszokat keressen. Hans Urs von Balthasar, a teológiai megújulás
egyik élő "nagy öregje" válaszolta a minap, amikor a VI. Pál emlékére alapított
kitüntetést átvette - a jelenlegi pápa jelenlétében - az újságírók kérdésére: az
egyház életében (így a teológiában is) az indítások többnyire lentről, alulról
jönnek, nem pedig felülről (Herder Korrespondenz, 1984. augusztus).

A napjainkban kialakult helyzetet látva - mit tegyenek az Isten ügyéről szólni
köteles, Isten üzenetét kortársaiknak közvetíteni hivatott teológusok? Azok, akik
felelősek azért, hogy ha az Emberfia MA érkeznék a földre, hitet találjon itten
(vö. Lk 18,8). A lehetséges válaszok, a bővebb kifejtés helyett csak két feladatra
mutatnék rá. Az egyik negatív jellegű és igen egyszerű: senki se engedje, hogy az

. újnak láttán aggodalom, félelem, mi több, pánikhangulat kerítse hatalmába, 
Pozitive pedig: az új teológiát, annak új stílusát és újszerű, sőt olykor valóban
újat mondó megállapításait integrálnunk kell. E munka során elősegíthetjükazt
is, hogy kortársaink a szónak nemes értelmében kritikuskeresztényekké vál
janak. Hogy még nem szűnő imádsággal forduljanak továbbra is a végtelen
Titok, azaz Isten felé, de ugyanakkor legyen erejük felülvizsgálni, korrigálni
sok mindent, ami csakis emberi volt. Hogy legyen erejük félreállítani számos
merev, ma már lélek nélküli írott, vagy gyakorolt formát, hogy így egyre inkább
.Jélekben és igazságban" fordulhassanak az élő Isten felé. A célkitűzés épp az,
hogy teológiánk egyre bensőségesebbé, egyre emberibbé, azaz lélekkel és szel
lemmel telítettebbé váljék.

Sok,mindennek kell még a temetés és a földbevetés sorsára jutnia, hogy e sa
játos ,~halál" nyomán valódi, új, krisztusibb élet születhessék. Természetesen
ehhez az "új"-hoz az is hozzátartozik, hogy ama teológusa saját karunk nyelvén. .

, korszerűen fejezze ki mindazt, amit egyébként minden időben hirdetni hivatott.
Aki napjaink teológiáját csak kissé is ismeri, annak tapasztalnia kell, hogy ez az
új nyelvezet szemünk láttán, fülünk hallatára születik. Mindenekelőtt azt fe
dezhetjük fel, hogy ez az új nyelv, új ének Istenről és felfoghatatlan, titokzatos
életéről - sokkalta szerényebb. mint századunk első felének, de még közepének
is úgynevezett "diadalmas" szemléletet kifejező nyelvezete volt. A mának teoló
giája nem vállalkozik rá, hogy mintegy foglyul ejtse, hogy az emberifogalmak és
a vaslogika börtönébe bezárja azt, akit szem nem látott, fül nem hallott, és aki
hez minden időben a merész hit szárnyain tudunk egyre közel,ebb jutni.
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Napjaink teológiája egyre jobban tudatára ébred annak, hogy nem tarthat
igényt abszolút j~llegre, hogy nem fogalmazhat meg semmit tökéletes, hiánytalan
definfcíékban. Es ha vállaIKoziK is a meghatározásra, tudja azt is, hogy egy
újabb, tartalmasabb, mélyebb definíció felé tart csupán. Igy van ez, mert a ki
meríthetetlent, a végtelent soha nem lehet hiánytalanul meghatározni, mások
nak mintegy kimérni. Természetesen ezt a kortárs-teológiát is változatlanul
ugyanaz a törekvés ihleti, mely mozgatta-hajtotta a régit is: az igazságot éhez
ve-szomjazva fordul Isten s az ő kinyilatkoztatása, de egyben Isten mai jelei felé
is.

Isten szava ma is élő és hatékony (vö. Zsid 4,12). Az őrzés, a régi idők
jeles tudósainak tiszteletben tartása, az időtálló értékek továbbadása - mindez
ma is és továbbra is feladat marad. DE: aki csakis ősei múltjából élne, aki csak
az elődök által megvetett ágyon kívánna elpihenni, az máris életképtelenné vált.
Ez a születőben levő és kibontakozó új teológia épp azzal igazolja életképességét,
hogy keresésében, kijelentéseiben egyrészt szerényen, másrészt bizakodóan for
dul a mindig nagyobb, az adekvát módon soha ki nem fejezhető, szent titok: az
Isten felé; Alázattal ismeri el, hogy dinamizmusa nem saját erejéből, hanem az
isteni szónak ihletéséből, hatékonyságából forrásozik.

A múlthoz való görcsös ragaszkodás és a jelenhez való - olykor minden áron
történő - alkalmazkodás a teológia történetéből ismert jelenségek. A mának teo
lógiája - szélsőséges eseteket leszámítva - megfelelő kiegyensúlyozottsággal ren
delkezik. Tudja, hogy mindannyiúnknak egyrészt "hagyományőrzőknek"(kon
zervatívoknak) kell lennünk, másrészt újra és újra a Szentlélek által útra bocsá
tottaknak, előrelépőknek (azaz progresszívoknak). Csakis e kettősség biztosíthat
ja, hogy az ősi, az egyetlen és mégis ezerszínű Igazságot újszerűen tudjuk kiíej
teni korunk emberének. A "nova et vetera" elve - ez az egyetlen helyes út. Ez,
mert az evangélium ösvényén halad. Más szóval: ugyanazon kritérium jellemzi a
mai új teológiát, amely az apostoli egyházat is jellemezte. Feladata annak a föl
szabadító örömhírnek meghallása és továbbadása, melyben mindig Jézus Krisz
tus szava jelentkezik. Az az örömhír, mely akkor és ma is radikálisan Isten és az
ember szolgálatába állít.

Ezzel már bennfoglaltan utaltunk arra is, hogy a teológiai munka sohasem le
het önelégült, öncélú tudományoskodás. Nem, mível mindig a praxis, a gyakorlat,
az élet felé kell mutatnia. Azaz: negatíve - nem lehet ezoterikus jellegű, kevesek
nek valamiféle tolvajnyelven közölt mondanívalója. Pozitive: a hivő embert, a
kereső-kérdező embert hitre, reményre és a szeretethez kell elvezetnie. Eletbe
vágó, egzisztenciális kérdésekben kell segitséget, eligazítást nyújtania. Valami
olyant ad az embereknek - és ennek tudatában van -, amit semmiféle egyéb tu
domány, organizáció vagy törvénykönyv nem képes nyújtani. Ez pedig: a hittar
talom ismertetése, mélyitése, s amikor szükséges, a rárakódott emberi - olykor
fölösleges, máskor káros - vonásoktól való megtisztítása. Az igazságra való fel
szabadítás, nem pedig az igazság nevében vagy ürügyén történő szellemi-lelki
béklyóba kötés. A teológus - ha valóban az, aminek lennie kell- ma egyre tuda
tosabban hirdeti Szent Pállal: "Nem hitetek ura, hanem örömötök munkatársa"
kívánok lenni (vö. 2 Kor 1, 24). .

Egyházunk életében az utóbbi néhány' évtizedben jelentkező feszültségeket
hem kis mértékben a teológia, illetőleg a teológiát intenzívebben művelők élték
át. Abban a "zárt rendszerben" ugyanis, melyben a teológia és többé-kevésbé
egyházunk élt, sőt melybe már-már belemerevedett, sem a mindjobban megis
mert bibliai kinyilatkoztatást, sem azegyre szélesebb horizontot feltáró bölcse
leti-történeti gondolkodást, sem a természéttudományoknak gyarapodó ismere
teit, eredményeit nem lehetett már beilleszteni, beskatulyázni. A belső. feszült-
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.ség és feszítőerő különösképp a legújabb idők nagy teológus-egyéniségei számá
ra vált szinte kibírhatatlanná. Mindennek során egyre többen adtak szép tanúsá
got hitükről, Krisztus és egyháza iránti szeretetükről.Az egyházat éltető Lélek
megújító erejében bizakodók azonban nem válhattak csüggedtekké. Nem, mivel
tudták, hogy a "zárt rendszert" szétfeszítő bibliai üzenet ereje és ezerszínűsége,

gazdagsága ma is jól kiállja az emberi igények, törekvések - olykor elfojtó törek-
vések - próbáját. .

Természetesen az új törekvéseknek is velejárója a tévedés lehetősége. Csak ai
nem tévedhet, aki nem gondolkodik, akinek elég, ha ismétel. Viszont a tévedés,
az úttévesztés nem feltétlenül az ugartörő munka velejárója. A "betű szerint
ismétlők" is vétkezhetnek súlyos' mulasztással, Tévednek azzal és abban, hogy
szemüket-fülüket elzárják, hogy hallatlanra veszik a hozzájuk érkező kéréseket,
segélykiáltást, hogy nem ragadják meg a feléjük nyújtott kezet. Felettük is - mi
ként a szertelen újítók felett is - az evangélium fog ítéletet mondani: adtak-e az
éhezőknek éltető táplálékot -, nem éretlen, de nem is már romlott, élvezhetetlen
ételt? Vajon az a szándék vezette-e őket, hogy Krisztus örömhírét vigyék az em
berekközé? Vagy' talán csak saját szellemi Ínyencségükről tettektanúságot? Va
jon - a gyötrődő, kérdező, töprengő embereket hallva, látva - elmentek-e mell et
tük, mint a jerikói úton a pap, vagy pedig új erőt, bizakodást, életörömöt öntöt
tek-e az emberszívekbe?

Említettük, hogy az Új mindig bizonyos veszélyeket is rejthet magában. Nem
mentes ettől a teológia és annak művelői sem. Egyet azonban ne feledjünk: a
sarjadó életet, a még csak ígéretet nem csupán az anyaméhben, hanem a szellem
ölén is bűn kioltani. A keményeszközöktől sem visszariadó elfojtás egykönnyen
sajátos abortuszhoz vezethet. Kétségtelen, hogy az újat nem kell már szűleté

sének folyamatában felmagasztalni, nem kell kultuszt kialakítani körülötte. De
ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az élet nem merev, amorf valóság. Az
egyház és benne a teológia élete. sem. Az ilyen kijelentések, hogy "az új csak
megzavarja az embereket" - a még nem hallottól való félelem nyomán fakadnak
és nem egyszer a lustaságnak, esetleg - ahogyan régebben fogalmaztuk - a jóra
való restségnek beszédes jelei.

Amikor a napjainkban egyre inkább kibontakozó új teológiáról szólunk, han
goztatjuk, hogy ennek segítségével nem mást, hanem ",-ásképp fogunk hinni, és
másképp tudunk majd hitünkről a világ előtt szólni. Es ez a "másképp" min
denek előtt újra a középpont, az élet teljessége, a Jézus Krisztus felé való fordu
lást jelenti. Isten ma is - és erre napjaink teológiája nyomatékkal mutat rá - a
kinyilatkoztatásteljességében, Jézus Krisztusban áll elénk. A hittartalom ezzel a
magvas kijelentéssel nem csonkul, nem rövidül meg. Ellenkezőleg: így válik
emberileg egyre inkább megközelíthetővé,ha nem is felfoghatóvá, még kevésbé
evidenssé. Isten Názáreti Jézusban szólított meg minket, és O ma is elsőszülött

Testvérünk, Jézus által szólít és hív. Ahogyan Hans Urs von Balthasar magvasan
fogalmazza: Gott redet als Mensch ... (in: Verbum caro). - Miridezt még ki kell
egészítenünk azzal, hogy amint Jézus azért jött el közénk, hogy az Atya akaratát
teljesítse, éppúgy kíván napjaink új teológiája is (és ebben mindig régi is ma
rad - ha tetszik, örök feladatát teljesíti) az Atya akaratáról hírt adni a világnak.
Szólni akar tehát az új törvényről, az igazságosságról, az irgalmasságról, a kien
gesztelődésről, a -Krísztus által hozott igaz békéről, a legkisebb testvér és nővér

elfogadásáró]; a szegények felemeléséről, röviden: az Ország evangéliumáról. 
Es újra meg újra emlékezetbe idézi,.hogy a kereszténység nem tételekbe foglalt
doktrina, nem tanrendszer, hanem Jézus szavához, életéhez igazodó élet, gyakor
lat, melyet radikálisan kell megvalósítani. Ezért is kívánja ez az új teológia szol-

214



gáló funkciójával a hivők, reménykedők, a ezeretetben élők testvéri k6zösségét
erősíteni, összetartozás-tudatukat elmélyíteni. '.

Van-e tehát új teológia? - Az elmondottak nyomán talán világossá vált: igen,
van. Mint a jó családatya, aki "újat és régit" egyaránt nyújt a reá bízottaknak,
ugyanúgy az egyház is egybeötvözi minden időben akorszerűt,újat - és az ídöt
álló régit. Napjainkban éppen ezért lehet, .sőt ken új teológiáról beszélnünk"
mert ennek az újat kialakító és. újjáteremtő törekvésnek van bátorsága, hogy
egyrészt a kritika tárgylencséjére tegye a régit, másrészt fokozott nyomatékkal
szóljon a kinyilatkoztatás teljességéről. az Atya képmásáról, Istennek Jézusban
köztünk megjelent jóságáról és emberszeretetéről. Arról, aki ma is megnyítja a
vakok szemét, aki szabadulást hoz az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezők

nek, bekötözi a szenvedők sebeit, aki megvigasztalja a szomorkodókat: Jézus
Krisztusról, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. .

Mindazok, akik ezen a szemeszterkezdeten arra vállalkoznak, hogy remény
kedve és szeretve, imádva együtt éljenek az őket átölelő, a rejtőző Titokkal, az
zal, aki önmagát Jézusban kinyilvánította -, azok vállalkozhatnak rá és tegyék is
meg, hogy a földi lehetőségek határain, korlátain belül, a Titok felé menetelve,
azt egyre jobban megközelítve -.teológiával foglalkozzanak. Akik feltárt szívvel,
tanulni vágyva és bátor merészséggel erre az útra lépnek, azok lassan valóban az
új, korszeru teológia múvelőivé, kibontakoztatóivá válhatnak.

"Testvéreink túlnyomó többsége szegénységben és egyre növekvö nyomorban él.
A latin-amerikai egyház eljutott oda, hogy leleplezze az elnyomásból eredősúlyos

igazságtalanságokat.
Az egyház prófétai kritikája és konkrét elkőtelezödése a szegények mellett gyak

ran a legkülönbözöbb üldözésekhez és zaklatásokhoz vezetett. Maguk a szepények
lettek elsö áldozatai e zaklatásoknak.

Mindez feszültségeket és konfliktusokat idézett elö, az egyházorf belül is és kí-
vü(~. .

A latin-amerikai egyházban nem rnlndnyájan köteleztük el magunkat eléggé a sze
gények mellett. Nem mindig viseljük gondjukat és vállalunk velük szolidaritást. Az
egyház szolgálata az összes keresztények megtérését és megtisztulását kívánja.
Ennek eredményeképpen rninden nap teljesebben azonosulhatunk a szegény Krisz- .
tussal és a szeqényekkel."

(A CELAM puebiai határozatából)
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CSERHÁTI JÓZSEF

A felszabadítási teol.ógia körüli
viták
(Az egyház helyzete és próbatétele Latin-Amerikában)

Sajátos társadalmi struktúrák
Latin-Amerikának nevezzük az amerikai kontinensnek azt a részét, ahol a

latin nyelv származékait, a spanyolt és a portugált beszélik. E térségben 400
milliónál több ember lakik, ennek 90 százaléka katolikus, a világ katolikusai
nak csaknem fele.

Latin-Amerika a harmadik világhoz tartozik. Az egyes országokban egészen
más társadalmi felépítményeket találunk, mint Európában vagy Észak-Ameri
kában; általában katonai junták vagy oligarchikus társadalmi csoportosulások
tartják kezükben a hatalmat, a tőkét és a gazdasági lehetőségeket. A világbank
évenkénti statisztikai kimutatása szerint Latin-Amerikában a hatalom kon-

_centrációs folyamatának vagyunk a tanúi: a lakosság túlnyomó része "cam
pesino" vagyis földön dolgozó bérmunkás; ezek közel 70 százaléka nagyon
alacsony vagy legfeljebb közepes jövedelemmel rendelkezik. A kiváltságos osz
tályok a népesség nagy részét függőségben tartják.

Bizonyos csoportok az államot saját szolgálatukba állítják. A bürokrácia
segitségével, atömegközlési eszközök birtokbavételével, az importnak és export
nak szabályozásával állnak a társadalmi és hatalmi spirális élén. Egyesek elkép
zelhetetlenül meggazdagodtak, a többség viszont nyomorba süllyedt. Az egyetlen
hivatalos ideológia ezekben az államokban a nemzeti, katonai biztonság, minden
törvényes érdeket ennek rendelnek alá.

A felszabadítási teológia egyik legjelentősebb képviselője, L. Boff ferences
atya úgy véli, hogy a bajok oka a kapitalizmus, az osztályharcot felülről erő
szakolják rá a többiekre. Az uralkodó rétegek hatalmukat privilégiumok szer
zésére használják, ennek érdekében megrövidítik a legkülönbözőbb társadalmi
csoportok alapvető emberi jogait. A jogtalanság állapotában a társadalom nagy
része sem emberi szabadságát, sem létfenntartását nem tudja kielégítően biz
tosítani. A nemzeti öntudat hiánya nehézzé teszi a népből kiinduló ellenakarat
kialakítását. Bűnös társadalmi struktúrákról, erkölcstelen jogfosztásról. az
emberi személy méltóságának tagadásáról beszélnek. Nincs sem európai értel
mű társadalmi közjóbiztosítás, sem gondoskodás.

Az,egyház a szegények mellé áll
Igy döntöttek a latin-amerikai püspökök Medellínben lOO8-ban és Pueblában

1976-ban. Az egyháznak nehéz szerepet kell vállalnia: kritizálnia kell az emberi
jogokat egyre jobban sértő nyilvános rendet, de ebben a bírálatban a püspökök
nek és a papoknak nem szabad politikai vezérekké válniok, és a közösségnek
sem szabad. párttá átalakulnia. Ez volt az említett két püspöki konferencia hatá
rozata ésa pápa dél-amerikai útjának is végső kicsendülése. Olyan kritikus
közbelépéseket kell vállalni, amelyekkel egyeseket és csoportokat lelkileg mind
inkább szabaddá, il politikai és a. társadalmi életben felnőttekké tudnak tenni,
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hogy demokratikus alapon merjenek majd politikai és társadalmi síkon teljes
önállóságukért küzdeni. Tehát nem lehet sem kereszteshadjáratot, sem fegy
veres forradalmat hirdetni.

Az egyház feladata Latin-Amerikában is ugyanaz, mint mindenütt: Jézus
Krisztus küldetését folytatni a világon, az embéreket az evangélium útmutatásai
alapján lelkiismereti szabadságra és humanitárius kollektív összefogásra nevel
ni. II. János Pál pápa Pueblában ezt mondotta: az egyház nem opportunista, de
nem is törekedhet mindenáron újszeníségre. Az egyház mint az emberiesség
évezredes hordozója és az emberi jogok védelmezője él e térségben is. Az 'evan
gélium iránti elkötelezettségbőlelsősorbanazok felé kell nyúlnia, akik legtöbbet
szenvednek. Amikor az egyház kimondja, hogy a szegények mellé áll, akkor az
nem szociális romantika, de nem is valamilyen irreális vallásos túllelkesedés
szüleménye. Latin-Amerikában nem lehet hívő ember az, aki nem fogadja el az
egyháznak a szegényekkel való azonosulását. A nincstelenekért, az elnyomot
takért való síkraszállás mozgalmából nem zárják ki magukat azok a tízezrek és
százezrek sem, akik nem tartoznak a szegényekhez. Találunk köztük jogászokat,
tanárokat, bankárokat, katonatiszteket és sok más foglalkozású embert.

Mivel a keresztények nem bíznak a felkelésben vagy a fegyverekben, nem ma
rad más, mint hogyaz evangéliumban keressék a politika legfontosabb végre
hajtó eszközét. Es itt ismét e térségre sajátosan. jellemző helyzet előtt állunk. Az
egyik oldalon a vezető réteg szemében is az evangélium vallásos érték, amelyet
meg kell védeni - mondják - a marxizmus és anarchizmus fenyegetéseivel szem
ben, hogy így el lehessen hárítani a társadalmat felforgató belső és külső táma
dásokat is. A másik oldalon viszont az evangélium az emberi jogokat védelmezi.
Innen ered a súlyos ellentmondás: a felszabadítási teológia híveí a hit és az egy
ház politikai jelentőségét emelik ki, mert ezek segítségével juthatnak el a nép
felszabadításához. Az emberi jogok védelme politikai és társadalmi természetű

kérdés - hogyan kapcsolódik ez az evangélium belső tartalmához, amely viszont
elsősorban spiritualitás és moralitás? Róma állandóan ezt kiáltja: nem lehet az
egyházi hierarchiát Latín-Amerikában a vezető osztállyal azonosítani, de nem is
lehet a hitet és az evangéliumot a politikának alávetni. Ma világosan látjuk: tra
gikus vég következne be, ha a hierarchikus egyházat szembeállítanák azzal a
népegyházzal. amelyről Latin-Amerikában beszélnek.

A probléma helyes megítéléséhez az is hogzátartozik, hogy figyelembe vesszük
a különbséget Európa és Latin-Amerika szabadság-fogalma között, Innen ered
végső sorban az a teológiai pluralizmus, amely a sokfajta kezdeményezés és el
térő értelmezés forrása. A hitet, a hit tartalmát az azonos igazságmag fenntar
tása mellett többféleképpen lehet értelmezni. Tisztában kell lennünk a latin
amerikai egyházak sajátos helyzetével is: a szegényeknek csak szegény egyházuk
lehet, nincsenek itt egyházi latifundiumok, nincsenek állami hozzájárulások, a
szegény hivők perselypénzén kívül ritkán jelentkeznek nagy adakozók. Szegé
nyek a latin-amerikai egyházak abban az értelemben is, hogy közel száz év óta
paphiánnyal küszködnek. Brazíliában közel 900 olyan egyházközség van, ahol
nincsen pap. Innen érthető a bázisközösségek eredete, szükséges jelenlétük és
nagy szerepük. A nép műveletlen, több mint 50 százaléka analfabéta, hitismere
tei hiányosak, sokszor összefüggéstelenek, és nem csoda, ha egyesek olykor
szektásságba is menekülnek. Mégis e keresztényeknek egyedüli reményük ma az
egyház: csak az evangélium tud e páriáknakfeltámadást ígérni. A latin
amerikai katolicizmus szellemi ereje talán meggyengült, mégsem szabad lebe
csülnünk, hiszen gyökerei a katolikus hagyományokhoz kapcsolják, s egészséges
misztikája sem elhanyagolható. Olyan népi vallásosság ez, amelynek rangját
minden vonalon vissza kellene állítani. Ez a népi vallásosság a latin-amerikai
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kereszténység önazonosságának a biztosítéka, amely minden idegen ártalomrnal
meg tud birkózni.

Ratzinger bíboros és Boff atya levélváltása
Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció feje 1984. május 15-én keltezett

levélben hat oldalon foglalt állást Leonardo Boff ferences atya, teológiai tanár
eddigi teológiai munkásságával, különösen azokkal a fejtegetésekkel kapcsolat
ban, amelyek "Egyház, karizma és hatalom" című művében jelentek meg; a bíbo
ros az atyát egyúttal megbeszélésre hívta meg szeptember elejére Rómába. Rat
zinger bíboros' négy pontban foglalta össze kritikáját: Boff atya nem veszi figye
lembe az egyházi tanítóhivatal általánosan elfogadott irányvonalait; egyre in
kább vitatható mai teológiai áramlások sodrába kerül. - Nyelvezete nem mindig
világos, stílusa túlságosan polemikus, támadó, pamfletszerű, nem méltó a ko
moly teológushoz. - Egyes fejtegetéseit nem a hit szolid alapjaira építi, hanem
inkább ideológiai elméletekre. Inkább a gyakorlat eligazítását keresi, mint a
hagyományét és az egyházi tanítóhivatal iránymutatásait. - A bíboros erősen

bírálja Boff atyának ama tételeit, amelyek az egyházi struktúrák eredetét, a dog
ma és a kinyilatkoztatás igazi jelentőségét, valamint az egyházi hatalom gyakor
lását érintik. A régi modernista tétel ismét jelentkezik: Jézus Krisztus ugyan
meghirdette az Isten országát, de ami ebből lett, az az akkori társadalmi körül
mények hatása, alatt keletkezett egyház, nem pedig a Jézus Krisztustól akart egy
ház. Ezért más struktúrájú egyház is elképzelhető, Róma tehát nem tarthatja
magát Krisztus Urunk egyetlen' egyházának..

A levél továbbá elutasítja Boff atyának a vélt "dogmatizmussal" és ama doktri
ner értelmezésekkel való szembenállását, mely szerint az egyház megmerevítette
volna a kinyilatkoztatást, s ezzel bizonyos szempontból a hivők jogait is megrövi
dítette. Boff szerint új, a mai kornak megfelelőbb, az emberekhez közelebb álló
hitmagyarázatokra van szükség. A hitigazságok nem önálló értékek, hanem a tör
ténelem dialektikus folyamatának és a gyakorlatnak vannak alárendelve. Végül
nem fogadható el az a nézet az egyházi hatalomról, a hatalom hegemónikus gya
korlásáról, mintha a papság szembenállna a néppel. Az egyház külső képét az
evangélium és a szenthagyomány, nem pedig a nép igénye határozza meg. Boff
atyának az egyházról szóló tanítása "harcos ekleziológia", amely nagyon is töré
keriy, és feladná önmagát, ha megszűnne az intézményes egyház képviselője

lenni.
Boff atya június 28-án írt levelében azt felelte, hogy szívesen veszi a megjegy

zéseket, amelyek kétértelmúségekre, elégtelenségekre vagy tévedésekre hívják
fel a figyelmet. "Alapvető őszinte álláspontom a következő: jobban szeretem az.
egyházat, mint a teológiát, mert tudom, hogy az egyház marad, a teológiák pedig
állandóan változnak. Az egyház a hit tárgya, mert az üdvösség szentsége, a teoló
giák viszont kulturális, emberi termékek, és mint ilyenek, kritikáknak, ismételt
felülvizsgálatoknak vannak kitéve. Úgy gondolom, hogy a teológia jelentősége az,
hogy az egyháznak a néphez vezető útja • •• Egyházunk szeretetében vállaltam a
Brazíliában élő keresztényekbátorítását és felvilágosítását."

Ezekután az atya még hat pontban válaszol az elhangzott kritika részleteire.
Ezek között jellemző, amit az egyházi intézményekről, az egyházi központi hata
lom gyakorlásáról ír. Megállapítja, hogy az evangélium és a hit elfogadására
jobb közlési módszereket kellene kidolgoznunk. Erre könyvében nem volt tekin
tettel, de Róma kérésére szívesen leírja, hogy a nép hitének - szerinte - milyen
támaszra lenne szüksége.

Boff atya válaszából, de könyveinek címéből is ki lehet olvasni, hogy "forra
dalmi" egyházias magatartásról és új egyházkép kereséséről van szó: "Jézus
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Krisztus a szabadítónk", "Keletkezőben lévő egyház". E vonásokra mutatnak rá
az utóbbiban a bázisközösségekről írt elragadó sorok is.

A felszabadítási teológia atyja Gpstavo Gutiérrez, perui teológus, aki 1968-ban
kiadta a névadó úttörő munkát e címmel: "A felszabadulási teológia". Jelenleg a
limai egyetemen tanár és főleg a Latin-Amerika minden tájáról odasereglett pa- .
pok, szerzetesek, szeminaristák és közösségvezetők lelki irányitója. Említésre
méltóak még az alábbiak: Enrique Dussel, argentínai történész, aki mint világi
hivő a felszabadítási teológia nagy elemzője; José Miguez Bonino, metodista teo
lógus és lelkipásztor, aki mint az Egyházak Ökumenikus Tanácsának küldötte
részt vett a II. Vatikáni zsinaton; Jon Sobrino, San Salvadorban tevékenykedő

jezsuita atya, a meggyilkolt Romero érsek egykori tanácsadója; Pablo Richard,
aki jelenleg Costa Ricaban és Nicaraguában dolgozik, s,a párizsi katolikus fakul
tás tiszteletbeli doktora; Virgil Elizondo, az Egyesült Allamokban a "chicanos"
okkal, az Amerikában szerteszórt mexikói kivándorlókkal foglalkozík,

Mindez hozzátartozik a felszabadítási teológia hátteréhez. Látnunk kell ennek"
az irányzatnak "kontesztáló" jellegét: kritikája fel akarja számolni a megmere
vedett lelkipásztori gyakorlatot, s az előrelépést életszerúbb, a gyakorlati lelki
életben is alkalmazható elvekkel gondolja biztosítani. Ismét a pluralizmus prob
lematikája! A továbbjutás érdekében ezt mégis vállalni kell. Ambivalens, két
vagy többértelmű kifejezésekkel és. értékekkel állunk szemben, melyeket
amennyire csak lehetséges, mindig közelíteni kell egymáshoz.

Vélemények és kritikák
Latin-Amerikában egyes teológuscsoportok felismerték a tömegek szabadság

vágyát. Ennek szolgálatában feladatuknak tartották; hogy teológiai szempontból
értelmezzék az igazságtalan és aggasztó társadalmi helyzetet. Kívánesi és meg
értő várakozás, de egyúttal bizonyos aggódás is előzte meg a Hittani Kongregá
ció hozzászólását az egyre sürgetőbb megoldást kívánó kérdésekhez. Gutiérrez
1973-ban ezt írta: "Nem az a célunk, hogy a kialakult- helyzethez ideológiát
gyártsunk. Biztonságra sem törekszünk mindenáron a hitet kikezdő gyökeres
változásokkal szemben; olyan teológiát sem akarunk alkotni, amelyből »leve
zethetó« a politikai cselekvés. Csupán azt kívánjuk, hogy az Ur szavának ítélete
elé állhassunk, átgondoljuk a hitünket, növeljük szeretetünket ~és számot adjunk
reményünkrőlegyre radikálisabb, hatékonyabb és totálisabb elkötelezettségünk
alapján. Újból átgondoljuk tehát a keresztény élet nagy témáit e radikálisan
megváltozott perspektívából, az elkötelezettségünk által fölvetett kérdésekre
figyelve."

A vatikáni dokumentum elismeri a felszabadítási teológia lehetőségét, nagy
elméleti és gyakorlati gazdagságát, erősíteni kívánja a kutatást és főleg azok hite
lét, akik a szegények mellé álltak. Az instrukció kritikus, de nem negatív. Elfo
gadja, hogy a népek csillapíthatatlan szabadságvágyának és felszabadulási törek
vésének okai a.nyomor, az elnyomás, a gazdagok és szegények közötti óriási sza
kadék botránya és mindezek betetőzéseként a fegyverkezési verseny és a szőr

nyű nukleáris háború veszélye.
Latin-Amerika szinte minden.országában egyszerre indult meg a nép felsza

badításának teológiai és politikai mozgalma. A teológia a hitet, a hit konkrét ál
lásfoglalását a gyakorlatból kiindulva kívánta megvizsgálni, hogy azután elköte-.
lezze magát a szegények és elnyomottak ügye mellett, és új értékelés alá vegye a
hitelt érdemlő politikai elméleteket és akciókat. Mivel azonban a mozgalom a
politikához is nyúlt, önkéntelenül is olyan eszközöket vett igénybe, amelyek
miatt a Hittani Kongregáció nemtetszését fejezte ki. Az instrukció a legnagyobb
aggodalommal beszél arról, "hogy a felszabadítás teológiája a valóság tudomá-
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nyos elemzésének szükségességére hivatkozva egyes kifejezéseit és elemzési for
máit a marxista gondolat és társadalomszemlélet különbözó áramlataiból vette.
Akármilyen egzaktnal és hatékonynak tekintik is fi marxista elemzést, valójá
ban a hitigazságok és a lelkipásztori gyakorlat rendszerét megzavarja, úgyszin
tén a liturgikus élet sok megnyilvánulását, és súlyos következményekkel jár a
hit, az erkölcs ésaz egyházi fegyelem egészét tekintve."

A Hittani Kongregáció instrukciója három pontban foglalja össze véleményét:
az evangélium elsősorban a bűntől való megszabadítást ígér és csak másodsor
ban tartalmaz olyan morális eligazításokat, amelyek a társadalmi kérdés prob
lémáiban is relevánsak lehetnek; a Kongregáció tiltakozik az ellen, hogy a tár
sadalom marxista analízisét a felszabadítási teológia alkalmas eszközének tekint
sék; s végül egyházfegyelmi szempontok kívánatossá teszik azt, hogy az egyházi
hagyományt és a Hittani. Kongregáció eligazításait figyelembe vegyük ilyen sú
lyos kérdések tárgyalásánál. E három területre vonatkozóan most egymás után
felsorakoztatjuk azokat a kritikákat és hozzászólásokat, amelyek eligazíthatnak a
valóságos helyzet megítélésében.

A hozzászólások általában kiemelik, hogy az instrukciókból nem lehet a fel
szabadítási teológia elítélésére következtetni, és ami mindennél fontosabb, nin
csen szó a szegények melletti elkötelezettség visszavonásáról. König bíboros sze
rint a dokumentum egyöntetűenmegállapítja, hogy "az evangélium feladata és
minden keresztény igehirdetés kötelessége a szegényeknek az örömhírt, vagyis
az evangéliumot hirdetni minden következményével együtt". Weber grazi püs
pök így látja: "A dokumentum világosan tartalmazza a szegényekért való kiállás
korábbi eltökéltségét ésanincstelenekkel, a szenvedőkkel való szolidaritást."
Hozzáteszi azonban: az egyháznak óvakodnia kell attól, hogy túlságosan leegy
szerűsítse a politikai törekvéseket. Ha a szentmiséből forradalmi összejövetelt
csinálnak, akkor ez biztos helytelen. A tévedéseket ki kell mutatni, hogy meg
szüntessük őket.

Minden haladó keresztény számárá nagyon is érthető és rokonszenves foga
lom lett a bázisközösségekből kiindult "népegyház", "iglesia popular"; ebben
mindinkább a világi hivők jutnak szóhoz és új kapcsolat alakul ki köztük és a
papság között, A kereszténység Latin-Amerikában számottevő tényező lett: a tár
sadalmi átalakulásban első helyen szerepel a forradalmi erők listáján. A felsza
badítási teológiát sokan kritizálják, harcolnak is ellene, de a többség elcsodál
kozva nézi és megszerette, mint a mélyről való kivezetés egyetlen útját. A teoló
gus nemcsak tanító, hanern egyúttal a társadalmi elkötelezettség harcosa.

Újból hangsúlyozzuk, a vatikáni dokumentum nem ítél el, csupán helyreigazí
tásokat sorakoztat fel. Az. is érthető, hogy a nagyon pozitív, a másik oldalon
pedig az elutasító hangok mellett megtaláljuk az óvatosabb, kiegyensúlyozottabb,
mélyebbre mutató kritikai állásfoglalásokat is. Szerintük az evangélium nem
lehet a társadalmi felszabadítás közvetlen eszköze. Az instrukció bevezető sorai
ban ezt olvassuk: "A felszabadítás elsősorban és főképpen a bűn szolgasága alól
való felszabadítás. Célja és tartalma Isten gyermekeinek szabadsága, a kegyelem
ajándéka. Logikus következményeképpen mindenféle szolgaság alól való felsza
badításra hív fel az evangélium kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai
síkon, amely végső soron mind a bűn következménye és megakadályozza,
hogy az emberek emberi méltóságuknak megfelelően éljenek." Höffner bíboros,
a Német Püspöki Kar elnöke, aki hosszú időn keresztül a keresztény társadalom
tudomány professzora volt, így nyilatkozott: "Ha a felszabadítási teológiát
önmagában szemléljük, az egyház eddigi társadalmi tanításához, ennek tisztasá
gához viszonyítva, bizonyos tekintetben zavart keltő tényező. A hagyományos
katolikus tanítás nemcsak az igazságtalan struktúrák megváltoztatását követeli,
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hanem éppen mint előfeltételt, a belső erkölcsi megújulást is sürgeti ahhoz,
hogy új, tartós társadalmi reformot lehessen végrehajtani. Tévedés azt hinni,
hogy az emberiség a társadalmi állapotok megváltoztatásával jobbá, nemesebbé
tehető, és nincsen szükség alapvető erkölcsi normákra. Az ilyen felfogás "meg
ható, de megrendíté" is; a felszabadítási teológia azért nem igazolható, mert túl
méretezett optimista bizalommal szemleli. az új struktúrákat."

Hume, angol bíboros szerint: a felszabadítást itt általánosan kell értenünk;
nemcsak a társadalmi életre érvényes, hanem az egész embert fel kell szabadí
tani, mégpedig elsősorban saját önzésétől és a bűntől. Szerirrte a vatikáni doku
mentum az összes katolikus figyelmet felhívja arra a felelősségre, hogy tanul
mányoznunk kell az evangélium szellemét: mit tehetünk mi keresztények az el
maradottság, az elnyomás, az éhség botrányának felszámolásáért.

Amikor a vatikáni dokumentum kimondja, hogy az evangéliumnak nem az a
legfőbb rendeltetése és az egyháznak nem az az elsőrendű hivatása, hogy a tár
sadalmi igazságtalanságcemegszüntesse és a szegényeket felszabadítsa, akkor
ebből egyáltalában nem következik, hogy az egyház a tőkés rendszer igazát kí
vánja elismerni; nem lehet arra sem következtetni, hogy az emberi együttlét kér
dései az egyház számára elhanyagolhatók, mert másodrangúak. A krisztusi taní
tás a bűn, a rossz, a testvérgyűlölet elleni küzdelmet hirdeti. A mai állapotok
azért társadalomellenesek, mert az emberi önzés el tudott menni a másik ember
eltiprásáig és kizsákmányolásáig. Az evangélium közvetlen feladata nem a tár
sadalmi jólét, hanem az emberi szabadság, az ember szabad lelkiismereti állás
foglalásának megteremtése. "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Isten
nek, ami az Istené." Minden új, közösségi alapokra helyezett, kiegyensúlyozott
társadalmi rendszer újból és újból abba a veszélybe kerűl, hogy az önzés tragé
diája, a többiek kizsákmányolása ismét felborítja az egyensúlyt. A vallásos
ember lelkiismeretének parancsára, az erkölcsi törvények biztosítása révén kap
csolódik bele a társadalmi ellentéteket vállaló, majd megoldó nagy feladatkörbe.

Vádemelés a marxista társadalmi elemzés ellen
"A türelmetlenség és az, hogy hatékonyan segíteni akartak a többi módszer

ben csalódott keresztényeken, az úgynevezett »marxista elemzés« útjára vitte a
felszabadítási teológia miívelóit." Mivel egyes teológusok a felszabadítást végső
soron az osztályharc eredményének tulajdonítják, ezért Ratzinger bíboros sze
rint fennáll a veszély, hogy a, marxista elemzés a keresztény tanítás megváltoz
tatásához, lényegének felbontásához vezet. A vatikáni instrukció attól tart, hogy
nem lehet a marxizmusból egyes elemeket átvenni anélkül, hogy az egésszel
mint tannal ne maradnának kapcsolatban. Ez pedig ateizmust, nem keresztény
emberképet jelent; osztályharcot indít meg és a történelmi materializmus elfo
gadásához vezet. Mindezek nem egyeztethetőkössze az evangéliummal.

Nem kívánjuk letompítani a Hittani Kongregáció érvelésének jelentőségét és
erejét a katolikus dogmatanítás és társadalomtan szempontjából. Az is kétségte
len, hogy marxista analízist végezni igen nehéz, az ember belső magatartását is
érintő feladat, a keresztényalapdogmákat veszélyeztetővállalkozás, mégis azon
az állásponton vagyunk, hogy ami a marxista analízisben jó és igazságot tartal
maz, azt a keresztény tanításnak is át lehet vennie. Abban az együttélésben, ami
hazánkban valósult meg a szocialista társadalom, a keresztény egyházak és a
hivők között, számtalan példát találhatunk arra, hogy kölcsönösen hogyan hat
hatnak előbbre vivően egymásra a tisztán kielemezett tárgyilagos igazságtartal
mak. Tehát egyoldalúnak, elsietettnek tartjuk a magunk részéről is a vatikáni
megnyilatkozás ilyen megfogalmazású döntését, és éppen ezért várjuk mi is a kö
vetkező, tisztázó dokumentumot, amire maga a pápa is utalt már.
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Lássuk közelebbről a tényeket. Latin-Amerikában olyan folyamat, lelki moz
galom játszódik le, amelyben az emberi kibékülést, a lelki és társadalmi össze
fogást hangsúlyozták kezdettől fogva. Ez az első zászlóbontás előbb-utóbb fogal
milag is a felszabadítás teológiájának alapelképzeléséve és szarkezetévé vált. A
marxizmushoz hasonló elemzési módszert alkalmaztak, s most fogalmazódott
meg az a vád, hogy marxista elemeket mertek beleépíteni elméleteikbe. E mód
szerrel olyan'gondolatokra és eszmékre látszottak rátalálni, amelyek az elnyo
mott nép felszabadításának biztos lehetőségeire is rámutattak. Az elején azon
ban e módszer alkalmazása bizonytalanná tette az elindítást. Sokat vitatkoztak a
megengedettségről, a törvényességről, a központi hatalom ellen való erőszakos

fellépés gondolatáról, habár az összes elemzés egyre inkább arra mutatott rá,
hogy elnyomó .hatalommal állnak szemben. Igy következett be, hogy a tanítási
orthodoxiát helyettesíteni kellett a gyakorlattal, az orthopraxissal, vagyis meg
kellett különböztetní a gyakorlatot és a hit belső világát. Elemezni kellett az
elnyomás helyzetét. a nép ellenállását, az államhatalom fellépését és mindez ta
lán még nem is volt hiba. Amint azonban az analízis módszerével a keresztény
alapigazságokat is érintették. (amilyen az Isten kérdése, a keresztény hagyo
mány, a keresztény hit területei, Jézus Krisztus, a keresztényemberkép és az
egyház üdvösségi jelenléte), ezeket már nem lehetett a gyakorlat, a megvalósulás
ilyen vagy olyan igazolásának alávetni. Nem lehetett tisztán eldönteni, mikor
nem vétenek ez igazságok üdvösségtartalma ellen. Voltaképpen erről folyik még
ma is a Vita.

A felszabadítási teológia módszere nem ítélhető el egyértelműen, de minden
esetre nagy óvatosságot tesz szükségesé, hogy a hittel kapcsolatban fellépő

többértelműséget elkerüljük. P. H. Kolvenbach jezsuita generális a felszabadí
tási teológiát lehetségesnek és éppen ezért szükségesnek is tartja: ami a közös
ség érdekében megvalósítható, és előbbre visz, azt végre is kell hajtani. Némileg
csalódott a legutóbbi vatikáni dokumentum bizonyos negatív szemlélete miatt,
különösen abban a vonatkozásban, hogy a marxista társadalomszemlélet felhasz
nálását nem helyeselték. Utal arra, hogy a felszabadítási teológiának több irány
zata vari, s szerinte bizonyos körűlmények között a marxista terminológia fel
használása talán egyenesen szükséges, mert nélküle a társadalmi és gazdasági
helyzetet nem lehet teljesen egyértelműen feltárni, A marxista társadalom
analízis kétségtelenül a legradikálisabb, de sokak. szerint egyúttal a leghatáso
sabb a mai világban, ami elvileg még nem jelenti azt, hogy nem pótolható
mással.

Oswald von Nell-Breuning, a keresztény társadalomtudomány elismert nesz
tora és Johannes Schasching, a római Gregoriana egyetem szociológia tanára,

.mindketten· jezsuita atyák, Kolvenbach nyilatkozatát így világították meg: a
jezsuita generális pontosan azt mondotta, amit a Quadragesimo anno enciklika
már régen kijelentett. A pápai írás elmarasztalja a gyűlölettől és irígységtől fű

tött, a másik osztály megsemmisítésére törekvő osztályharcot, vagyis nem azo
nosítja magát a marxi értelmezéssel, de elfogadja a társadalmi igazságosság elvé
től megvilágított társadalmi szembenállás valóságát, és így az osztályharcot adott
esetben szükségesnek és 'nélkülözhetetlennek tartja. Ide kívánkozik Boff egyik
kijelentése: "A marxista analízishez kizárólag a társadalmi életben nyúltunk
hozzá, és sohasem a vallás területén. A marxistáktól megjelölt osztályharc jelen
létét elméleti síkon szinte sohasem érezzük, de az mindennap kegyetlen prakti
kus közelségben jelentkezik."

Nell-Breuníng nyilatkozatához még a következőket fűzte hozzá: "A jó értelem
ben felfogott osztályharc pápai igazolása, vagyis a lehet és a kell közti kihívás, az
enciklikának legnagyobb ereje, deezt nálunk Európában sohasem vettük komo-
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lyan. A katolikus tömegek Latin-Amerikában csak úgy tudják magukat elnyomott
helyzetükbőlmegszabadítaní, ha a marxista módszer elképzeléséhez hasonlóarr,
olyan megfelelően és helyesen értelmezettosztályharcot kezdenek, amilyent az
egyház szociális társadalmi tanítása megenged és hirdet. Tartózkodni kell II gyű

lölet, a megvetés szításától, de erkölcsi alapon belátásra kell bírni a hatalmaso
kat.". Schasching professzor szerint Kolvenbach nyilatkozata helyes volt, bár a
történelmi materializmus értelmezése nem lehet a keresztény cselekvés alapja,
de amikor a generális osztályharcról vagy különböző osztályokról beszélt, ezt
nem kívánta kizárólagosan marxista társadalmi elemzés alapján értelmezni.
Latin-Amerikában felszabadítási teológiára van szükség, s ennek alapja elsősor

ban a lelkipásztori tapasztalat és a megfelelő dogmatikus kutatás.

A kibontakozás reménye
Túlzásnak kell minősítenünk az olyan kijelentést, mely szerint a jövőben az

evangélium politikai dimenziója határozza meg az egyház új arculatát, ahogyan
ez ma ismételten elhangzik. Ugyancsak nem lehet keresztény alapon egyszeruen
kijelenteni, hogy "a kapitalizmus ellen az erőszak alkalmazása morálisan feltétel
nélkül megengedett". A felszabadítási teológia sokszor magával sodró olvas
mányai között olyan benyomásunk is támadhat, mintha a felszabadítási mozga
lom hívei az erőszak alkalmazását éppen az egyháztól várnák el: az egyház indít
son valamilyen kereszteshadjáratot. Az egyház ezt nem vállalhatja, mert nagyon
jól tudja, hogy a társadalmi rendszer megváltoztatása önmagában semmivel nem
hozza közelebb az embereket Krrisztushoz, de talán egymáshoz sem; ez nem teszi
őket jobbá vagy szentebbé. A felszabadítási teológia Latin-Amerika egész terüle
tén belső megújulást sürget, de mögötte átfogó vallásos, kulturális, politikai és
társadalmi megújulás van kibontakozóban. Az új teológiai szemlélet a gyakorlat-
ból, a hit átéléséből indul ki, ezért reménykedhetünk benne. .

R. Weiler, bécsi professzor szerint a felszabadítási teológiában ellentmondá
sokkal találkozunk, de igen sok benne az igazság még az ellentmondások feszült
ségében is: "Nézetünk szerint a felszabadítási teológia is vallja azt, hogy elsősor

ban a bűntől való megszabadulásról van szó az üdvösség és a megváltás egész
komplexumában, de mi értelme lenne ennek, ha nem jelentené egyúttal az úgy
nevezett »intézményes igazságtalanságtól« való megszabadítást is. Ha a felszaba
dítási teológia az igazságtalan társadalmi rendből való kiszabadításhoz sajátos
tudományos eszköztárat is használ, amelyet részben a marxista társadalmi elem
zésből kölcsönzött, akkor ezt az eljárást nem lehet egyszeruen azzal elvetni,
hogy ez mással helyettesíthető, tehát nincsen külön jelentősége, vagy pedig
egy tabu, amivel nem volna szabad kacérkodni, szükségből mégis hozzá kell
nyúlnunk". Avatikáni dokumentum a marxista társadalomtudományt és analí
zist a marxista világnézettel azonosítja. Ezt sokak szerint egyoldalú, sőt hibás
felfogásnak kell minősíteni. Ma a szocializmus társadalomalakító és államépítő

ereje világviszonylatban is nyilvánvalóvá lett, ezt a kérdést tehát árnyaltabban
és mélyebben-kellene kezelni. A marxista szemlélet ma már nem annyira mono
litikus vagy egysíkú, hiszen a szocializmus megvalósulása sokféle módon törté
nik, a szocialista társadalmi rendszer nem mindenütt egyforma, tehát nem lehet
azonos módon minősíteni, elítélni vagy elmarasztalni. Weiler szerint a felsza
badítási teológia módszere annyiban érvényes, amennyiben "a marxizmus szó
használatát, elemzéseit ugyan használhatja, de nem kell azokat használnia".

Moltmann több más protestáns teológussal együtt keményen kritizálta a Hit
tani Kongregáció dokumentumát. Ezt kérdezi: "Vajon kiket nyugtatott meg
Róma tekintélyi megnyilatkozása? Altalában még a legorthodoxabb katolikus
kikökben is újabb helyreigazító megnyilatkozást várnak. Kétségtelen: az egész
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világ számára sokat jelentene, ha Rómában jobban odafigyelnének, és nyitottab
bak lennének az egyház mai és holnapi problémáira." A szegények kihívását az
egyháznak el kell fogadnia, s magára kell vállalnia a szegények iránti elkötele
zettség mínden politikai kockázatát is.

Jézusnak a mennyei Atyától hozott üzenete a felszabadítás örömhíre, amely az
embert az erőszaktól és a nyomortóUs meg akarja menteni. Az evangélium irán
ti elkötelezettségben Ratzinger bíboros nem azt mondja a latin-amerikai teoló
gusoknak, hogy álljanak meg, hanem hogy a félreérthető szövegeket igyekezze
nek magukban helyreigazítani.

- Leonardo Boff atya a római instrukcióról összefoglalóan ezt mondta: "Szem
lélete eurocentrikus, vagyis Európának való. Nem ismerek egyetlen olyan teoló
gust Latin-Amerikában, aki ilz evangélium mellett a marxizmust ne tanulmá
nyozta volna, hogy az elszegényedés folyamatának és problémájának elemzését
biztosan el tudja végezni. Nem hiszem, hogy köztem és Róma között valamilyen
szakadás léphessen fel: az a kívánatos, hogy országunkban a demokrácia alulról
fejlődjék ki és felfelé haladjon. Brazília, Chile, Mexico, Venezuela igen nyitott
teológiánkra. A legkevésbé érdekelt Argentína erős.középosztályával és Colum
bia, melynek püspöki kara konzervatív. Minden erőszak ellen vagyok, különösen
az elnyomók erőszaka ellen, ez az erőszak sajnos ellentmondást hívhat ki." Majd
így fejezi be: "elviselhetetlen elnyomás esetén az egyház mindig igazolta a forra
dalmat".

Több latin-amerikai püspök is kijelentette: "a szegények újjá evangelizálnak
bennünket; kényszerű sorsuk átalakít bennünket is". Maga az egyház is végered
ményben mindig újjászületett, ha a szegények gyötrő lelkiismeretéből kiindulva
feladatát abban találta meg, hogy a közösség, a nép felé kell mennie és a legtá
volabbiakat, a szegényeket is testvérekké tenni. Assisi Szent Ferenc, a "szegény
ke" így állította meg kora történelmének vesztébe rohanó szekerét. A felszaba
dítási teológia nem tud más újat mondani saját kortársai számára, csak azt, amit
az egyház a szegényekben él át.

Jézus Krisztus is úgy fogalmazott kortársainak, hogy azonos a szegényekkel és
azokkal, akiket megvetnek és üldöznek. A názáreti Jézus igazságossága, a szegé
nyek melletti kiállása ma újjáteremtődik; a mai kor igazi megtérését, új életet
ígérő átélését valószínűleg csak a szegényekkel és a szegényeknek Istennel való
kapcsolatában találhatjuk meg, Hitet teszürik Krisztus Urunk evangéliuma mel
lett, mert az a szegények örömhíre, a felszabadulás üzenete és ígérete.

"Nemcsak a testet érintő szegénység van, hanem egy másik, veszélyesebb is,
amely a lelkiismeretet sújtja s a személyiség méltóságának legbensőbb szentségét
sérti."

II: János Pál pápa
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GUSTAVO GUTIÉRREZ

Hogyan beszélhetünk Istenről?
(A felszabadítás teológiájának szemszögéböl)

Isten szaváról való gondolkodásunkat meghatározza az, hogy a keresztény kö
zösségek hogyan élik és hirdetik azt. Ha egy teológiai irányzat komolyan és bát-

"ran tudomásul veszi azt a helyzetet, amelyet az egyház a történelem egy konkrét
időpontjábanmegél, akkor ez a körülmények megváltozása után is jelentős ma
rad. Lényegre tapintó és maradandó megállapításokat tehet annak eredménye
ként, hogy korának valós problémáiban és Jézus tanítványainak meghatározott
közösségében tudott elmélyedni. Bizonyára ezen alapszik az a kihívás, amelyet a
mai napig is közvetítenek olyan eszmék, mint Szent Agostoné és Aquinói Szent
Tamásé, hogy csak két nagy nevet említsek.

Az utóbbi évszázadokban a nagy klasszikus központokban kifejlődött teológia
szembesült azzal a környező világgal, amelyet a modern szellemi magatartás ha
tározott meg. Ez hosszú folyamat során fejlődött ki, és erősen hatottak rá a
XVIII. százád ipari és társadalmi forradalmaí; s az általuk kialakított szellemi
tudatforma, amelyet felvilágosodásként ismerünk. Akkoriban az egyház olyan
társadalmi és szellemi közegben élt, amely keményen kritizálta a keresztény hi
tetés életformát. Ez az idő még ma sem múlt el. Idővel egyes kérdések elhalvá
nyultak ugyan, mások viszont élesebben vetődtek fel, A teológiai gondolkodás
ma is foglalkozik ezzel a problémával, hogy az Ur szavát új erővel hirdethesse a
mai világban.

Időközben azonban a modern idők új helyzetet alakítottak ki. A szegények .és
az elnyomottakegyre hatalmasabb történelmi erőveljelentkeznek - gyakran vá
ratlanul és előre nem látható formában. A keresztény közösségekben így új élet
körülmények jöttek létre. A szegények valósággal betörtek a mai társadalomba
és egyházba. Ha azonban megpróbálunk a folyamat mélyére hatolni, könnyen

.- megállapíthatjuk, hogy mindez csak látszólag történt hirtelen. A történelmi gyö
kerek valójában mélyre nyúlnak. E történelmi tény tartósnak bizonyul, nem te
kinthetjük tehát pusztán átmeneti jelenségnek.

Az új teológiai próbálkozások a harmadik világ országaiban részben a gazdag
nemzetek faji és kulturális kisebbségeinek tényéből.részben pedig az asszonyok
perspektíváiból indulnak ki - a történelemből, eddig "hiányzók" jelentkeznek
itt. Ezek a teológiai kísérletek olyan .emberi területekről származnak: amelyek
teológiai szempontból mindeddig terméketlenek voltak, pedig a keresztény hit
régi, mély gyökerei rejlenek bennük. Ezért annyira gyümölcsözőekmost.

A próbálkozások egyik kifejeződése többek között a hitnek az a latin-amerikai
környezetben történő gondolati rendszerezése, amely felszabadítási teológia
néven ismeretes. A következőkben csak ezzel az irányzattal foglalkozunk. A ku
tatás két fő tárgyát és legfőbb célját ebben a tekintetben központi jelentősé

gűnek érezzük. Egyrészt felül kell vizsgálnunk a teológia módszertani kérdéseit,
s a szegények álláspontját bele kell építenünk a gondolkodásunkba, másrészt pe
dig a keresztény közösségeknek a mi életkörülményeink között kell hirdetnünk
az evangéliumot. Ezek a szempontok határozzák meg cikkünk felépítését. Idő

rendben ezek a kérdések merültek föl először a felszabadítás teológiájában, de
alapvető problémáknak bizonyultak: továbbra is érvényesek maradtak, és újabb
fölfedezéseket is képese.k magukba olvasztani.
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I. Utat találni .••
1. Minden teológia Istenről szól. Végeredményben Ő a teológia egyetlen té

mája. Jézus Krisztus Istene számunkra titok. A józan teológia ezért tisztában
van azzal, hogy valami igen nehezet, ha nem lehetetlent kutat, amikor e titokról
akar gondolkodni és beszélni. Erre utal Szent Tamás híres mondata: "Több az,
amit nem tudunk Istenről, mint amit tudunk róla." Fontos, hogy ezzel tisztában
legyünk, ha a hittől kezdünk gondolkodni. Bár nem teológiai összefüggésben, 'de
ugyanazt a gondolatot fejezte ki José Maria Arguedas perui író: "Amit tudunk,
az sokkal kevesebb, mint az a hatalmas remény, amelyeltölt bennünket." Való- '
ban, Isten inkább a titkot őrző remény tárgya, mint a tudásé..

Hogyan találhat az ember utat ahhoz, hogy Istenről szólhasson? A felszabadí
tás teológiájának szemszögébőlazt mondjuk, hogy az ember elmélkedik Istenről,

majd eszerint cselekszik, s csak ezután kezd el gondolkodni is róla. E megállapí
tást így értjük: Isten tisztelete és akaratának megvalósítása elengedhetetlen fel
tétele a róla való gondolkodásnak. Csak a misztika és a.gyakorlat talajáról lehet
valóságos és tiszteletteljes gondolatmenetet kiépíteni Istenról. A gyakorlatban,
pontosabban a szegényekkel törődésben. az Urral találkozunk, ez a találkozás
egyben mélyebbé és igazibbá teszi szolidaritásunkat a szegényekkel. A kontemp
láció és a történelmi elkötelezettség elengedhetetlen s egymással kölcsönhatás
ban lévő dimenziói a keresztényéletnek. A titok a kontemplációban és a szegé
nyekkel való szolidaritásban nyilvánul meg; ez aí első aktus, a keresztény élet;
csak ezután ösztönözhet ez az élet utánagondolásra - s ez a második aktus.

Az elmélkedés és a cselekvés együtt mintegy az Isten előtti hallgatás idejét
alkotja. A teológiai gondolkodás pedig: beszéd az Istenről. A hallgatás Isten és
ember szeretetteljes találkozásának előfeltétele, amely az imádságban és az elkö
telezettségben megy végbe. Azt tapasztaljuk, hogy a szavak elégtelenek mély át
élésünk kifejezésére - de ez gazdagabbá és szerényebbé teheti beszédünket. A
teológia a hallgatás által gazdagított beszéd. Egy kis ábra szemléletesebbé teheti
mindezt: .

ELSŐ AKTUS
Kontempláció
Gyakorlat,
HALLGATAS

MÁSODIK AKTUS

Teo-Iógia

BESZÉD

2. E két idő megkülönböztetése kulcsszerepet tölt be a teológiai módszerben
(a metódus a görög hodosz szóból származik: út), vagyis: azért jár így el, hogy a
hit fényében eredményre jusson. Ez bizonyára sokkal hagyományosabb állás
pont, mint sokan gondolják, ezért hangsúlyozzuk,hogy nem csupán a teológiai
módszertan kérdésérőlvan szó, hanem Jézus tanítványainak életmódjáról.

Az a könyv, amely az első keresztény közösségek történetét (Práxeis,. Acta
= tettek) beszéli el, sajátos és eredeti módon, "útríak" nevezi ezt. Legtöbbször
önmagában, minden jelző nélkül használják ezt a' fogalmat. Aki az utat követi, az
sajátos életforma szerint él: a görög fogalom mindkettőre utal. A keresztényeket
sajátos magatartás, életstílus jellemzi. Erről ismerhető fel a keresztény közösség
a zsidó és a pogány világban, amelyben él és tanúságot tesz Istenről. Az az élet
forma olyan gondolkodási és cselekvési mód, olyan út, amelyen "a Lélek szerint
élünk". (Róm 8, 4.)

A kereszténnyé válás útja alapozza meg azt az utat, amelyre rá keli lépniük
azoknak, akik a teológiát akarják művelni.A mi módszertanunk: a lelkiségünk
(vagyis az a mód, ahogyan keresztények vagyunk). Isten titkáról csak Jézus köve
tése által gondolkodhatunk. Egyedül a lélek szerinti élet alapján lehetséges,
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hogy elgondoljuk és hirdessük az Atya szeretetének ajándékát, amelyet minden
embernek megad. Talán éppen a keresztény élet és a teológiai módszer e kapcso
lata az oka annak, hogy Latin-Amerika keresztény bázisközösségei táplálják e
telógiai fejlődést.

Minden keresztény élet a megtéréssel kezdődik. Szakítani kell a személyes és
a társadalmi bűnökkel, az új útra kell térni. Ezt a feltételt és követelményt kell
teljesíteni ahhoz, hogy megkaphassuk Isten Országát (vö. Mk 1, 15.). A megté
réssel elhagyjuk saját utunkat (vö. Lk 10,33 sk.), és a mások, embertársaink, el
sősorban a szegények útjára térünk. Ez a termékeny teológiai munka feltétele is.
A szegények világába hosszú és fárasztó folyamat során léphetünk be, ott azon
ban Azzal találkozunk, akiről a teológiának beszélnie kell. Ez a folyamat nem
csak nehéz, hanem veszélyes is. Az Elet Istene szólalhat meg itt.

II. . .. a szegények felől . . .
1. A latin-amerikai valóságot az a szegénység jellemzi, amelyet Pueblában

"embertelennek" (29. sz.) és "az evangélium szelleme ellen irányulónak" (1159.
sz.) nyilvánítottak. Medellín közismert kifejezésmódja szerint az "intézményesí
tett erőszak" állapota (16. sz.) uralkodik itt.

Ma egyre világosabban elismerjük, hogy mivel jár ez a helyzet: a szegénység
halált hoz. Halált, amelyet éhség, betegség vagy elnyomás okoz, s az elnyomók
saját privilégiumaik veszélyeztetését látják az elnyomottak felszabadítására irá
nyuló minden kísérletben. A fizikai halálhoz hozzájárul a kultúra halála is, mert
az elnyomók igyekeznek míndazt megsemmisíteni, ami a világ nincstelenjeinek
egységet és erőt adhatna, hogy így az elnyomás gépezetének könnyű zsákmá
nyává tegyék őket. Teológiai kísérletünkben itt kap helyet a társadalmi elemzés
- ennek segítségével érthetjük meg, hogy a halál milyen konkrét formákat ölt
Latin-Amerikában.

Ezért beszélünk tehát a szegénységről, emberek és népek, kultúrák és ha
gyományok elpusztításáról: s különösen a legszegényebbek nincstelenségérőhaz
indiókról és a feketékről, s e két népcsoport nőtagjairól, akik kétszeresen is a
peremre szorultak és elnyomottak. Nem valami "társadalmi helyzet" kihívásával
állunk tehát szemben, mint gyakran gondolják, amelyhez tehát nem lenne köze
az evangélium alapkövetelményeinek. Itt olyasmivel kell szembenéznünk, ami
ellentétes az Ur által meghirdetett Elet Országával.

2. Oly sok ember igazságtalan halálának tapasztalata Latin-Amerikában hozzá
segít minket annakaz igazságtalanságnak mélyebb megértéséhez, amelyet Jézus
halála jelent. De a "kereszt botránya" is bevilágitja valóságunkat, és még szem
betűnőbbé teszi az ellentmondást a halálnak ez állapota és az életnek Krisztus
ban kapott ajándéka között.

A János-evangéliumnak Jézus pöréről szóló drámai beszámolójában átéljük,
hogyan válik Jézus vádlottból bíróvá. Népének elöljárói még saját nemzeti meg
győződésük elárulásától sem riadnak vissza ("Nincs királyunk, csak császá
runk", Ján 19, 15.). János teológiájában a kereszt a világ szegényeivel eggyé lett
"Ember" (Mt 25, 31-46.) trónjává alakul át: O Király is, az Elet Országának kirá
lya, aki éppen a kereszthalálban, majd a halál feletti győzelmében, a feltámadás
ban nyilatkoztatja ki magát.

A halálon átjutott élet fényében kell ítéletet mondanunk arról az állapotról,
hogy szubkontinensünk népeinek nagyobb része idő előtt és igazságtalanul
hal meg. Vizsgálatunkból kiderül az is, hogy az átfogó felszabadítás legmélyebb
értelmét :- s ez klasszikus, régi gondolata ll. felszabadítási teológiának - alap
jában az Elet Országa ajándéka mutatja meg..Ez az élet Isten egyetemes akarata
szerint minden emberi dimenziót összefog, s ezért ellentmond a szegények és el-
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nyomottak igazságtalan halálának - amit Medellínben és Pueblában teológiai
szempontból "a bűn állapotának" mondottak.

3. Az élet ajándéka az igazságtalan halál elutasítását sürgeti. Ez a végső motí
vuma annak, hogy szolidaritást vállalunk a szegényekkel, annak az Istennek a
nevében, akiben hiszünk. Akadhatnak más, jogos okok is: a mai szegények szen
vedése; ennek a helyzetnek társadalmi elemzése, ami nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy a mai állapot történelmi okait felismerjük; annak elismerése, hogy a szegé
nyek is cselekvő alanyai a történelemnek. Végsősoron azonban akeresztények
elkötelezettsége teocentrikus; Istenbe vetett hitünkön alapul: az Elet Istene Q)
aki Jézus Krisztusban megnyilvánult. Ez a döntés összefügg istenhitünk és az O
Országának eljövetelébe vetett reményünk lényegével. Eletünk középpontja az
Ur - minden egyéb ráadás.'

III. . .. hogy tanuságot tegyünk a feltámadásról
Hogy minden népet tanítványává tegyenek (Mt 28, 19.) - ezzel a feladattal

bízta meg tanítványait a Feltámadott Galileában - ott, ahol azelőtt tanított. Az
egyetemes üzenet így az elfelejtett és megvetett galileai táj pecsétjét hordozza
magán.

1. Nem könnyű feladat Istenről szólni a szegénység és az elnyomás világában.
Ebben a világban nagy örömök és hatalmas alkotó képességek is találhatók a sú
lyos szenvedés meg az állandóan fenyegető csalódás és kétségbeesés mellett.
Ezért Latin-Amerikában a fennálló jogtalanság ellen harcolók között is külön
böző irányzatokra bukkánunk. A világ, amelyben élünk, tele van nehézségekkel
és lehetőségekkel, tévedésekkel és kétségbeesett megoldási kísérletekkel, de
olyan irányokat is mutat, amelyek tisztelik a legmélyebb emberi értékeket. Hihe
tetlen egoizmust találunk s minden lehetséges jogtalanságot - de ugyanakkor
szerény és határozott nagylelkűségetis, a változtatás vágyát s olyan teremtő kez
deményezéseket, amelyekre a latin-amerikai népek legértékesebb hagyományai
annyira érzékenyek.

Ez a forrongó világ válaszút elé állítja keresztény életformánkat, s politikai és
lelki ítélőképességetkíván tőlünk. De nem hagyhatjuk megválaszolatlanul ezeket
a kérdéseket, ha figyelni akarunk arra, amit az Ur a történelmen át mond
nekünk.

2. Latin-Amerikában a teológia kérdése ez: hogyan lehet úgy beszélni Istenről,

hogy az megfeleljen az igazságtalan szegénység helyzetének, annak a szegénység
nek, amelyben a nagy többség él (megvetett fajok, kizsákmányolt társadalmi osz
tályok, peremre szorított kultúrák, elnyomott asszonyok). Ugy kell beszélnünk
Istenről, hogy gondolatmenetünk arra a reményre épüljön, amelyet a felszaba
dulásáért küzdő nép táplál. A fájdalom és öröm, a bizonytalanság és bizonyos
ság, a nagylelkű áldozatkészség és a kétes magatartásformák között mindig jelen
kell lennie hitünk ebelátásának.

Úgy gondoljuk, hogy ezekben a kifosztott, de reménykedő országokban mos
tanában egy prófétikus és egy misztikus hang szólal meg Istenről. A kontemplá
ció nyelve tudja, hogy minden az Atya szabadon ajándékozott szeretetéből szár
mazik. A prófétaság nyelve viszont megbélyegzi a jogtalanságot és a kizsákrná
nyolást annak strukturális okaival együtt. Ebben az értelemben beszéltek Pueb
lában arról, hogy "a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedő arcát felismerhetjük egy
elnyomott nép tagjainak fájdalomtól eltorzuló arcában" (31-39. sz.).

A prófétaság nélkül a kontempláció nyelvét az a veszély fenyegeti, hogy nem
veszi észre azt a helyzetet; amelyben Isten cselekszik s vele találkozhatunk. A
misztikus dimenzió nélkül viszont a prófétai nyelv könnyen beszűkül, s nehe
zebben ismeri el Azt, aki mindent újjáalkot. "Énekeljetek az Úrnak! Mert kísza-
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badította a szegény lelkét a gonoszok kez éb ől." (Jer 20, 13). Az ének és a felsza
badu lás : a hála kifejezése és az igazságosság követelménye. Ezt kívánja tőlünk az
a keresztény élet, amely hűséges marad Jézus Krisztus Istenéhez, s nem mene
kül spiritualisztikus kísérl etekbe, de nem szűkül le a politikára sem.

3. Mindkét nyelv lsten Országának ajándékát akarja közölni, amelyet .J ézus
életében, halálában és feltámad ásában nyilatkoztatott ki. Ez a lényege annak az
üzenetnek, amelyet újra fölfedezünk a magunk valóságában, s amely bennünket
közösséggé, ekklesia-vá fog össze, ahol megpróbáljuk átgondolni hitünket. A teo
lógia egyházi feladat . Abban az egyházban művelik, amely a halált legyőző éle t
ről tesz tanúságot a történe lemben. A feltámadás tanúja az, aki az élet mellett
dönt saját életének minde n megnyilvánulásával, hiszen az Isten Országának tel
jességébe minden beletartozik. Az életnek (az an yagi és lelki, a személyes és tár
sadalmi, a jelen és jövendő életne k) ez a tanúsága különösen fontos azon a szub
kontinensen, amelyet a kor ai, igazságtalan halál jellemez; de azok az erőfeszí

tések is, hogy felszabaduljanak az elnyomás alól. A halál és a bűn valósága cáfol
ni látszik a fel támadást. Az lesz a felt ámadás tanújává, aki szinte gúnyosan kér
dezhet i: " Halál, hol a te győzelmed?" Ez a kérdés hangzik felénk az olyan tanú
ságból, mint például Romero érseké.
Errő l az életrő l szól az Eukarisztia ünneplése, amely az egyh ázi közösség leg

fontosabb feladata . A kenyértörésben Jézus szeretetére és hűségére emléke
zün k; azokra, akik őt halálra adták, s a szegényekhez szóló küldetésének meg
erősítésére a feltámadá sban. A kenyértörés a kiindulópontja s a célja is a ke
resztény közössé gne k. Benne fejeződik ki mélységes közösségünk az emb eri fáj
dalomban - amelyet gyakran éppen a ken yér hiánya idéz elő; s ennek örömében
ismerjük el a Feltámadottat , aki életünket adja s a nép reményét táplálja, amely
"tetteire és szava ira összegyűl t körülötte. .

A felszabadítás teológiája .azon fáradozik, hogy Istenről beszéljen. Arra tesz
kísérletet, hogy az elnyomás, a jogtalanság és a halál világában az Elet Szavát
megszólaltassa.

(Sz. J. fordítása)
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CSOÓRI SÁNDOR

Hűvös nyár jön rám
Itt ülök újra Esztergom fölött.
Vörös és sárga csíkok az alkonyati égen
és rézvörös sebek végig a Dunán. :
Hűvös nyár jön rám, érzem, fázni fogok,
mintha egy óriás harang
huzatos búrala alatt élnék. Dehát
hova költözhetnék el innen,
mikor te nem vagy már sehol?!
Derekamra pokrócot csavarok jó szorosan,
mint hajó fedélzetén senkitlen és semmitlen kivándorlók
és éjszakánkint kegyelmezö szavakra várok,
melyekben majd átmelegszik újra a kezed.

Jelenés

Tompán fehéredik a tó a domb alatt,
mint ledöntött sírkö a napsütésben.
. Jobbra töle ligetes facsoport.

A fák közt, zsákvászon ingben,
leborotvált fejű lány térdepel

és hegedül magányosan.
Izgatott, kék lepkék csapongnak válla körül.
Biciklit tolok a lompos füben

s megállok, hallgatózom:
talán filmet forgatnak angyalokat öldöklö idökröl?
talán egy hasadt lélek társalog titkos Istenével?
Vagy támadnak még ma is a porból

muskátliszagú Szent Johannák?
Jajgat a hegedűje, mint amikor élve
hasítanak szllat vértánú testböl,
jajgat, mint karóba zuhant vércse

virágos szölöhegyen.
Dobogó torokkal indulok felé

és vérezni kezd lassan a kézfejem:
ó, hát mégiscsak ember vagyok,

aki alkalmas csodákra is?
Kezem a kormányon, fejem az égben s véremböl

lepkék isznak
és könnyülök tölük, mint akit a bűnösök is
szeretni tudnak és az örültek is:
csupa bogárdongás a mellem, csupa kamilla-remegés,
blcikllrn feszes küllöit vadmuhar recegteti.
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SZENTKUTHY MIKLÓS

Örvendetes olvasó:
quem Virgo genuisti - kit Szüz szültél

- Szent Bernward (960-1022) életét jól ismeritek, patres et fratres. de tán még
sem árt nagyművész, nagypolitixus, nagyimádkozó arcának néhány vonását (ha
lotti maszkja szebb a legszínesebben, legillatozóbban nyíló rózsánál!) újra végig
tapogatni áhitatos és illedelmes sietséggel, - mert közületek egy-egy túlfiatal,
vagy néhány tiszteskorú főben az emlékezet, meglehet, elszunyókált.

III. Ottó császár (980-1002) nevelője volt. Az egzaltált uralkodó ujjászülető

római birodalomról, Keresztény Világimpériumról ábrándozott. Edesanyja,
Theophano: bizánci császárleány, germán udvarába Kelet ezeregyéjszakai pom
páját hozta, szinte ő maga is arany mozaik volt Bernward szemében. Reims leg
tudósabb érseke, a későbbi II. Szilveszter pápa megismertette Bernwarddal az
arab orvosi, matematikai, egyetemes természettudományi és raffinált vegytani
(szinte mágikus) scientiát. Mainz érseke, államférfi és aszkéta Szent Willigis
úr? A Cluny kolostor morális megújhodásának friss forrásával csillapította
Bernward univerzalitásra vágyó szomjúságát. Bernward, római .zaréndckútján,
antik szobrokkal, szarkofágokkal találkozott, de Hildesheim környékén, pusztá-

, ban vagy teutón vadonban: pogány összetört idolok idomai sem voltak ismeret
lenek előtte, mikor bronzkapuit, feszületeit, kandelábereit, saját apokaliptikus
koporsóját és legkedvesebb Szent Mihály-templomát tervezte, építette, harang-
öntőként égi harmat verejtékével megformálta. -
- Tanítványa, III. Ottó, egy szép tizedik századi Advent első vasárnapján ezzel a
tervvel állt Bernward elé: készítsen fantasztikusan gazdag Betlehemet bizánci
Theophanónak,' édesanyjának, karácsonyi meglepetésként.

Bernward művészi, mélyen ájtatos, politikus és pedagógus, misztérium-játékos
és püspöki lelke mohón kapott a terven és -'legtermészetesebben --: imádságba
fogott, a Szentlélek Úristen segítségét kérve.

Patres et fratres! Egyházunk századokon át ajánlotta és magasztalta az elmél
kedő imádságot. Magától értetődik: az imádságnak ezt a legszebb, legszentebb
műfaját csak azok tudják "gyakorolni", akinek vérmesen hatalmas beleélő, szin
te látomásos képzelőerejük, biblia- és, legenda- és hittan- és történelem-isme
retük van, költők és tudósok egyszemélyben. Bernward persze hogy az volt. El
mélkedő imádságát, a mélylélektani vallomások tobzódó képzettársításainak
mödorában ., közlöm veletek.

Édes Szentlélek Úristen! Számomra vallásunk minden dogmája, históriája, ünne
pe és liturgiája, utólérhetetlen múvészetí gazdagsága középpontjában egy életen,
át Betlehem sanctissima scenája állott. Angyalok, az ég és világmindenség csil
lagai, égi zene és földi zene, együgyű pásztorok és parádés-bölcs királyok, Te
remtő Uristen és istállóban állatok, történelem és természet minden - Mí
Urunk-akarta - paradoxona és véglete: együtt jelent meg számomra az Evangé-
lium színpadán vagyis oltárán. .

Felhők édes páholyából hirdetik az angyalok a pásztoroknak (nem az Imperium
Romanum császárának, nem Athén filozóf szofistáinak .. :) az Ur születését, a

Részlet Szent Orpheus Breviáriumának V. kötetéből
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maguk angyal-módján, a maguk pásztor-dialektusában. Az angyalokat szenvedé
lyesen szeretem, mert édes közretítók a Mennyek Titkai és a mi földünk aggodal
masságai között, Igen, "aggodalmasságai"-t mondtam, mert (elmúlván az Oszö
vetségnek, sötaz Ujszövetségnek is történelmi ideje) - rejtezkedő, absconditus
vagy Uram és 'ennélfogva mámorító boldogság, ha himökeid által szólsz hozzánk.

Freskókon, kódex-miniatúrékon nem tudok betelni a Három Angyallal, kik
meglátogatták Abrahámct. Mihály volt? Gábriél volt? Rafaél volt? Talán most
(pásztorok kucsmája, királyok koronája, szamarak és tehenek istállója fölött),
talán most is ti voltatok, akik Isten dicsőségét és a jóakaratú emberek békes
ségét hirdettétek?-Nagy hittudósok mily sokadalmás pandektáit böngésztem vé
gig, hogy hitem megerősödésének érdekében megtudjam: a Három Angyal a
Szentháromság előképe (örökvalósága ...) vala-é? Ezeket az előképeket, abszo
lút párhuzamokat Oszövetség és Ujszövetség között végtelenül szeretem, a meg
felelések zárt történelmi és hittani kompozíciókat alkotnak. Szent Jeromos, Dá
niel Könyvét kommentálva írja: az ifjak a tüzes kemencében Jézus "pokolra"
szállásának előképe! Dánietebédje, kenyere, Habakuk próféta kezéből, az orosz
lánok barlangjában: az Eukarisztia előképe! (Dan. 14,33-42).

Szent Mihály arkangyal! A te tiszteletedre építettem templomomat. Reims
püspöke (II. Szilveszter pápa ...) szintén beszélt előképekrőlnekem (igaz teológ
hoz illő, tapintatosan tapogatózó óvatossággal): a görög Arész, a római Mars a te!
~ te! .Szent Mihály! a te megsejtésed vala? O jaj! Hivó lelkünk mennyire szerette
volna, ha mindörökre, mindsemmire ítélted és ölted volna a Sátánt, de nem: az
Úr, számunkra egyelőre nem ismert üdvtörténeti okokból, megengedi a Sátán
iszonyatos uraskodását a világban, Szent Pál egyenesen "e világ istenének" ne
vezi (2 Kor 4, 4) és sok-sok zsinat is "e világ fejedelmének" kodifikálta.

Olyannyira, hogy (Szent Júdás levele, 9. vers) Szent Mihály arkangyal "Sem
mert káromló ítéletet kimondani" a Sátánra, mikor ennek szándéka volt: Mózes
holttestét pogánY,bárányként a zsidóknak megőrizni, "felmutatni", de Mihály a
testet eltüntette. Es újra: ó jaj kiválasztottjai mégis, mégis, hányszor pogánykod
tak, maguk-írta krónikáik és prófétáik szerint! .Olvastuk Ozeás próféta köny-
vét... "

Patres et fratres, fét életünket töltöttük azzal (túlzok? ... nem baj, hiszen az
Úr teremtett világa nem részegítő "túlzás"-e? A csodálatos kozmosz és termé
szet, bűvöletes cirkumstancia-képen körülöttünk: nem az Isten kegyelem-pazarló
"túlzása"-e? - hogy a misztikusok legszentebb tolvajnyelvét kölcsönözzük), 
igen: mennyit kutakodtunk paradicsomkertnél gyümölcsösebb könyvtárakban,
hogy az angyalok megteremtéséről, az angyalok lázadásáról, bukásáról, hitünk
acélos izmcsodása érdekében, mindent pontosan megtudjunk!

Mihály után: Gábriél! Ujra elönt az Eg és föld közötti közvetítés, közlés, híra
dás végtelen édessége! Reims érseke, a mindentudó, mindentgyűjtő későbbi II.
Szilveszter pápa őrzött (honnan? kitől származott?) laboratóriumában egy antik
görög ivóedényt (szküfosz). lrist ábrázolta, Olympus hírnökét, a megtestesült szi
várványt, legédesebb láncot istenség és emberség között, Gábriél élő előképe,

Gábriél angyalszárnyaíval.j.AzUr angyala köszönté szűz Máriát" (lexikonokban
uszályhosszú cikkek az "Ur Angyala" pontos teológiai személyiségéről...) ez!
ez! ez a boldogság, mikor a Mennyek félelmetes magassága szinte dalolva eresz
kedik le hozzánk és ezáltal érezzük, hogy nem evakuált a Föld, végülis dilettáns
statiszta a Sátán és - magunkhoz ölelhetjük Istent! Ezért énekeltél királyok,'
pásztorok, barmok fölött és csillagok között, ezért beszéltél tragikus intimitással

. vérrel verejtékezőKrísztus Urunkkal keserű kehellyel szent kezedben, ezért hir-
detted sírlátogató Máriáknak a Megváltó feltámadását! .
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Ráfáél! (a reimsi érsek okos-okoskodó arábusai és míthográfusaí szerint: lé
lekkísérő Hermés vagy Merkur volt maszatosra elrajzolt elődje?) Gyermek Tó-.
biás őrangyal-kísérője, harmadik szent énekes vagy énekesnő a "quem virgo ge
nuisti" világtörténelmi jelenet fölött a felhőkben és legboldogítóbb föld
közelben! Hányszor vallottam, imádkoztam neked, hogyén, Bernward, aki bo
londos világcsászár (III. Ottó) nevelője, Hildesheim-apátság és püspökség kano
nikus "nagyura" valék: szívem és lelkem Istenvirága-mélyén mindig gyermeknek,
gyermek Tóbiásnak éreztem magam. És? - az ember nem lehet "büntetlenül" a _
természettudós II. Szilveszter pápa tanítványa - azt a halat (Tóbiás Könyve 6,
2-9), Jézus Krisztus görögbetűs "ichthüsz" monogramja, mindig úgy "úsztattam"
képzeletem telhetetlen akváriumában, mint minden őslény, őssejt, ősalga üveg-

-szemű, gyógyító, élő ikonját (Gen. 1,21).
Hallom, hállom a Jó Hírt hozó angyalok zenéjét, énekét, a szférák muzsikáját,

minden valóságos és képzelhető hangszeren és hangnemben, hiszen az Ur nem
csak látó szemet és faragó kezet adott nekem ajándékba, hanem fület is (tengeri
rózsaszínű kagyló!) és? és? Miközben lantokés lyrák, gregórián és lyd, frig
hangnemek simogatnak, hallom a pásztorok dudáját, kürtjét, furulyáját, a leg
rllagasztosabb zenéhez evangéliumi ellenpontként a legegyszerűbbet. Igy van ez
édes rendjén, hiszen legájtatosabb zeneszerző társaim is utcai dalok rigmusára,
melódiájára írták legszentebb miséiket.

Nagy, embernagyságú képes kódexek sorakoznak bibliothékámbah: a világ
minden idejének és országának zeneszerszámai vannak bennük lefestve azon
kedves ürügyön, hogy Dávid király míndezeknek az instrumentumoknak elizíu
mi "ricsaj~ra" táncolt a frigyláda előtt. Es most a pásztorok koncertálnak a já
szol előtt. En, Bernward is voltam gyerekkoromban-sok szép karácsonyon papír
betlehemmel "házaló" pásztor vagy szakállas király; kolbászért, kalácsért, sza
lonnáért, - Uram Jézus, Karácsony Kisdede, Te tudod, hogy ez nem volt sértés,

, káromlás, hanem naív és tiszta játék, Bizonyára Te is játszottál; kedves bohósá
gokat gyermekkorodban (ó, mért rejtély drága harminc éved) gyermek Kereszte
lő Jánossal.

És ha most nagybanpróbálkozom az elmélkedő imádsággal, van-e izgatóbb
matériám, mint egymás mellé tenni a "kolduló" betlehemes parasztgyerekeket
és - Theophano bizánci császárnő elé tízezer gyertyával vonuló, aranykoporsós
ereklyéket hordozó, selyembe-fúlt, bársonyba-ájult követségeket? Ahogy a pász
torok az istálló ajtajában leemelik érdes kezükkel koszos süvegüket, és ahogy a
konstantinápolyi követek térdelnek, hasalnak keserves etikettel, az udvari koz
metikától szinte bábbá merevedett cezarina lábainál ...

A jó pásztorok ajándékba levágott bárányt hoztak az incarnatus Deus-nak az
istállóba, a drága szülóknek, hogy ételben ne szűkölködjenek. Hoztak, legszebb
szentképeken, tojást is, sajtot, túrót, füszereket és gyümölcsöt. Nápolyi fantaszta
betlehem-építőés kosztümöző bábszínházas mesterek egész lacikonyhát figurál
tak szent és oltári színpadukral ... _Ezt a levágott bárányt épp úgy megsirattam,
mint a kost, melyet Abrahám vágott le Izsák helyett (Gen. 22, 13):

Tudták-e? nem tudták ..., hogy a Karácsonyi Ujszülöttnek előképe volt az ő

levágott, vacsora-ajándék bárányuk. Nem voltak írástudók, nem olvasták a világ
irodalom legfélelmetesebb, legtragikusabb passzusát, lzaiás 53-at, l-től 12-ig, mi
Urunk Jézus Krisztus szenvedésének megjövendölését: "mint a juh, amelyet le
öln} visznek, vagy amint a bárány elnémul nyirója előtt ..."

Es a pásztorok nem zarándokoltak Rómába, császárok, pápák, mártirok, kata
kombák örök városába, ahol festményeken és szobrokon és mozaikokon az Ur
Jézust hol Isten Bárányaként láttam ábrázolva, aki elveszi e világ bűneit (Magára
veszít), hol meg Jó Pásztorként ül- pásztorbotja: Kereszt! szelíd nyája közepén.
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Ha gőg volt ez bennem, amit most vallok súgva-gyónva Neked, Uram Jézus,
bocsásd .meg nekem: az én hildesheimi Szent Mihály templomomba óriási fres
kót akarok festeni és festetni, Szent-János Jelenéseinek 5. fejezete nyomán, a
6.-tól a 14. versig: a Bárány, (Jézus! Isten!) végtelen dicsőségét, akit leöltek (5, 6),
akit megöltek (5, 12), de - "övé l:!: hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a
tisztelet, a dicsőség és az áldás!" Es ezt a himnuszt zengi égen, földön, tengerek
ben a világmindenség minden teremtménye (5, 13).

Az én freskómon? Theophano bizánci császárnő és istállóban Isten-szülő

Madonna, III. Ottó császár és pásztorokkal együtt minden "lelki szegények" bo
rulnak le a Bárány előtt. Pápák, hercegek, bíbornokok, az egész feudál-staffázs
és aríszto-stáb, koldusoknál koldusabb franciskánusokkal karöltve; Athén min
den hirhedt bölcsességénél bölcsebb naiv-néma remeték: arcuk egy Szeritlélek
től 'ihletett mosolyával térítenekÍneg steril szofistákat, - legszelidebb íróniával,
mintha a gondolkodás bohócait próbálnák nadrágba rázni.

A Csecsemő, a Világegyetem teremtője, a Golgothán két latorkőzötta harma
dik lator (e rejtélyes hármasság, misztikus paradoxon: Szent Agoston barokk
tolla alá kívánkozik!), a Csecsemő az istállóban "fogadást" tart, "cercle"-t, ahogy
a francia királyi udvarban mondják; minden csillagpályák. bolygók, évmilliárdoá
stellárium-ködök, királyok, kanászok, minden növények és állatok hódolnak
most jászola előtt. Régi képírások istálló helyett barlangot festettek falaikra vagy
pergamentjeikre: mennyi szép tudást, tudálékoskodást, jogos fantáziát és okve
tetlenkedd képzelgést okoztak ezzel okos vagy oktondi vallástörténészeknek!

A Kisded kezében? Ilol Világalma, máris kereszttel, hol cseresznye, nyulacs
ka, görög vagy latinbetűs szentkönyv, cinke vagy szürke veréb. Erre a szürke
verébre vajon hogyan nézett a legpompázatosabb páva az istálló rongyos tetejé
ről (képíró társaim kedvelt motívuma); ő, a páva, régi regék hagyománya szerint
az örökkévalóság, a halhatatlanság jelképe!

Es az istállótól vagy bizánci barlangtól távolabb, Zakariás és Erzsébet házá
ban, már a gyermek Keresztelő: nádszálakból, fűszálakból keresztet fabrikál.
Edességnél édesebb, tragédiánál tragikusabb, hogy száz meg ezer festő képén,
mikor Kisjézus és Kisjános cicázva játszadoznak, nem veszik észre a Golgotha
nádszál-előképétl

Érkezik Gáspár, Menyhért, Boldizsár az istálló vagy barlang csillag-jelölte
Epifániajára. Festőtársaimállatmesét, ründérmesét, királykoronázó díszmenetet,
púpostevés karaván-processziót, parádés, kutyás, sólymos hajtóvadászatot, ó
szövetségi nászünnepet felülmúló színpadi jelenetet véstek, pingáltak, duzzadó
bronzzal domborítottak.

Édes jó Szeritlélek Úristen, akivel most elmélkedő imádságban beszélgetek,
három dologról szeretnék szólani Neked a művészetekkel kapcsolatban.

A három királyok menetében sok-sok festő-mesterem és tanítványom a kirá
lyokat és kísérőiket saját, élő, reális, konkrét kortársaikról másolták és azóta is,
évszázadokon át, a legszentebb szenteket és szentnőket legföldiesebb, legnaturá
lisabb modellekrólmíntázták. Uram: hol úgy éreztem, hogy vétkes, "elpogány
kodó" eljárás ez részűkrdl.i-- hol meg úgy éreztem, hogy Te teremtetted úgy az
embert, hogy csak antropomorf módon képzelhetünk el Téged a Mennyekben;
nem a Te szándékod szerint van a bizánci képrombolás és ennélfogva: az Egek
ben megengeded a sok evilági portrét a szentképeken. A végső felvilágosítást alá
zattal várom imáim zsámolyán.

A második szélfuvallta, felhőfuttatta gondolatom: az ezerféle betlehemi ábrá
kon a kunyhó romjai, az istálló és - Néró meg Caracalla palotájának legmonu
mentálisabb, forum romanumot idéző márványroncsai együtt izgatóan mutatnak
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előre egy "szürreális" festészeti stílus felé: erről is, rózsafüzér karkötőjével

csuklómon. várom válaszodat.
Harmadik "ima-ábrán~om"a művészet témája körül bizonyára rokon a máso

dikkal. A képzelet teljes szabadságára gondolok (és ez a szabadság a te Szenthá
romság Egyistenséged teremtő szabadságának evilági árnyéka lehet csupán!).
Egy döntő példa erre, Bizáncból. A Három Király: három hellénszép görög ifjú
egy ikonon; ezen az álom-architektúrás, bíbor-figurás képen mindenki ifjú: Ma
donna, József, vizmelegítő chitónos nimfa-dajka; istálló itt, vagy barlang, vagy a
közismert ajándékok: sehol. Szentlélek Uristen, ha "végtelen" művészeti szabad
ságot adtál, hála érte és? - mutasd meg mégis szegény Bernwardodnak (ha alkot)
e kincses "végtelenség" legillöbb határait!

Gáspár mirrhát hozott. Az Oszövetségben királyokat kentek fel vele, olajjal ke
verve; előkelő nőknek bódító-hódító illatszere volt (44. zsoltár, 9. - "öltözéked
ből mirrha és áloé illata árad"). Nagy Betlehem-színpadomon ott lesz bűnbánó

Magdolna, illatszeres alabástrom flakónjával! ... A holttesteket is mirrhával
dezodorálták: Nikodémus Jézus holttestéhez "vitt mintegy száz font mirrha és
álóé-keveréket" (János 19, 39): hogyne gyúrnám meg őt is, III. Ottótól ajándékba
kapott legfinomabb viaszból, Betlehem szent statisztájaként!

Menyhért aranyat hozott. A gyermek Jézus alig párnapos ujjaival játszott a
drága érmékkel (ó! ha igaz! ha valódi ereklyeként ezekből csak egy is kezemben
lehetne, mert akkor, Betlehemben, Isten keze érintette őket! melyek a kegyetlen
dúsgazdagok ördög-ürülte, átkos kincseit jelentik a világhístóríában, Emléke
zett-e Jézus Urunk e játékra, mikor a dúsgazdagról és a fekélyes koldus Lázár
ról mondá példabeszédét? (Lukács 16, 19-23)~ Nagypénzek nagyhalmozóinak
örök kárhozatáról és szent szegények örök üdvösségéről? "De jaj nektek gaz-
dagok ... jaj nektek, akik most jóllaktok!" (Lukács 6, 24-25). .

Hogy Betlehem-építésemben kezes segítségem lesz-e a Szentlélek Uristen - bi
zony még nem tudom. De jóstehetséget (ó, én legérdemtelenebb!) adott: négy
száz év múlva egy derék spanyol, angol királyi udvarban nevelő, Vives Lajos,
amellett, hogy megírja a "világfilozófia" történetét (de initiis et sectis: kezdetek
és tévedések), - megírja szent-humánus művét, Szegények Felsegítése (De sub-·
ventione pauperum), Ur Jézus aranytagadó akarata szerint.

Boldizsár tömjént hozott. Betlehemern szent alakjai között ott lészen Zakariás,
Keresztelő Szent János édesapja, az Ur templomának szentélyében az illatszerek
(tömjént) papja: illatárban hirdette meg néki GábriéI a Keresztelő szűletését, Es
(igen!) melléje fogom állítani Abel figuráját, akinek áldozatára "az Ur kegyesen
tekintett". Genezis 4,4 'ugyan nem említi az Ég magasságáig egyenesen felszálló

• füstöt, de ezt régóta így képzeljük: a szívből jövő imádság szimbóluma ez, Boldi
zsár tömjénének, Zakariás templomi illatszerének előképe. Betlehememben ezt
tán viaszból göndörítem, tán kócot szagosítva égetek és ha nem ilyen imádkozó
áhitattal végzik, ezer kábító tömjéntartóból, Theophano bizánci metropolitái,
bazilikáik kupolái alatt "ortodox" szertartásaikat: Káin sorsára jutnak.

Szép legendáink szerint a Három Királyok a három életkort jelentették: ifjú
ságot, férfiúságot, aggkort. Ami után? A halál következik. Mintha il legigazabb
hivők is elfelejtették volna a Pávát: a feltámadás és örökélet legdogmatikusabb
madarát. Es Hildesheimben is, másutt is, mindenütt, ki nem fogytak a haláltánc
játékokból. Ezeket nem tiltottam meg, de Feltámadás-misztériumokat rendeltem
passió-játékos színészeimtől, akiktől? akiktől? - még egy másik teológiai szcénát
kívántam, és ezt, szép színes szobrok alakjában el fogom helyezni a sok-sok tájat,
sok-sok jelenetet ábrázoló, világ-tág Betlehememben. •

Keserves fájdalommal, töprengéssel töltött el a históriaí tény: mikor az Ur
isten megtestesült itt a földön, a mi legirgalmasabb Krisztus Urunk alakjában -,
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Heródes őrjöngő kegyetlenkedése következtében csecsemők százai, ezrei pusz
tultak el, kétségbeesett anyák, drága Szűzanyánk előképei, agonizáltakkifejez
hetetlen fájdalmukban. Hittitok. Nem mintha balga és gőgös eretnekként a titok
megfejtésével hivalkodnék. mindössze legalázatosabb hivőként, elmélkedő imád
ságom szerény gyümölcsét fogom ábrázolni paradicsomi lugasban: Szűzanyánk,

Mater Dolorosa, magyarázza a gyermeküket sirató édesanyáknak az ő és újszü
lötteik végtelen és örök boldogságát a Mennyekben, a földi tragédia véres, de il
lanó percei után.

A Három Férfiú (varázslók? filozófusok? keleti despota monarchák? - ezek a
lehetőségek és variációk majd másik elmélkedő imádságom tágyai lesznek) im
már idézett szép legendáink szerint a távol Keletet ("minden világtájat" ...) kép
viselték a megtestesült Ige és a tájékozatlan csacsi meg tehén kérdésre tágult
naiv szemei előtt.

Sok-sok szentföldi zarándokkal beszélgettem, merész utazókkal, akik Jeruzsá
lerntól és Betlehemtöl, ájtatos kíváncsisággal mérföldek százait, ezreit tették meg
(hittérítés láza is hevítette szívük dobogását!) a távoli Kelet felé. Sok-sok szob
rot, képet, tekereset hoztak magukkal, és ezeket most felhasználom Theophano
karácsonyi Betleheméhez: India bolond isteneit, Kína kócos misztikusait, Óceá
nia torz bálványait. Ezek a pogány nagy-kacatok ott fognak csücsülni, táncolni a
napkeleti királyokat kísérő tevék hátán, egyrészt mulatságnak, másrészt fájó alá
zattal (misztikus okokból indokolt késedelmessége miatt), de virágzó bizalommal
(qui corroboret nobis spem: aki erősítse reményünket) az Úr Jézus országának el
jövetele iránt.

Drága Szentlélek Úristen, sanctus Spiritus és creator Spiritus: elmélkedő
imádságomat és szobrászkodó Betlehem-kedvemet legviharosabb, legszínesebb
látomással jutalmaztad. Angyalok alakjában zuhogtak fölém, - fáról levelek, virá
gok, gyümölcsök! - a teológiai és sarkalatos erények, betlehemi szertelenszép
éneket énekelve.

A Hit: fehér szárnyakkal, csillogó gyémántokkal. A Remény: zöld mise-palást
ban,' smaragd diadémmal. A Szeretet: hajnal áradó rózsaszíneiben, szivárvány
tollakkal. Okosság: Akvinói Szent Tamás katedrai kámzsájában, Napnál ragyo
góbb lobogó hajfürtökkel. Igazságosság: mérlegserpenyők helyett ezüst rózsafü
zért feszített húrként két keze között. Lelkierő: mintha száguldó, ifjú bíbornok ,
lett volna, ölelte testét a dogmatika dalmatika. Mértékletesség: teste, ruhája,
hajkoronája tovaúszó alkonyi felhő, mennyország suttogó sóhaja.

Enekük?

"Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten!
Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén,
megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén".
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BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Pierre Emmanuel
Hazai hírközlő szerveink párizsi tudósítói nem vélték megemlítendőnek1984.

szeptember 24-én a kiváló francia költő halálhírét. Még irodalmi hetilapjaink is
némák maradtak rakétás s űrhajós korunkban: nem szóltak annak a poétának az
elhunytáról, aki mindig központi kérdésnek tekintette "Az Ember védelmét az
elidegenítő erőkkel szemben" (Rónay György szavait idézem, aki buzgón fordí
totta verseit s tanulmányait). Pedig igazán nem volt ismeretlen nálunk: még a
háboru alatt méltatta mind a Gazette de Hongrie, mind pedig a Nouvelle Revue
de Hongrie, s Dobossy László már 1944 januárjában ismertette munkásságát a
Magyar Szemlében. ,

1916. május 3-án a délfrancia Pau városa melletti Ganban született. Mennyi
ségtani és bölcsészettani tanulmányokat folytatott. 1942-ig egy katolikus iskolá
ban tanított, közben megjelent első verskötete(Orpheusz sírja) és csakhamar
Aragon, Eluard és Char oldalán a letiport francia lelket ébresztő ellenálló költő

harsonások egyike lett kötetcímeiben a Marseillaise sorait idéző verseivel.
Hugói lendületű sorai a francia líra élvonalába emelték. 1947 után, mint sok
más francia költőtársa, befelé fordult s csalódásában a Bibliából merített ihletet,
a spanyol misztikusokban, a lélek örvényeit kutató Jouve verseiben és Hölderlin
lírájában talált inspirációt. 1951-ben jelent meg Bábel című apokaliptikus poé
mája, mely egyszerre a teremtés zengő szimfóniája és a vergődő ember nyugta
lan jajkiáltása. Zengzetes ékesszólása, viharos tempója, nyelvteremtő ereje, töké
letes technikája, érzékletesen zsúfolt képei az úgynevezett újretorikus iskolával
rokonítják. Költészetének igényessége Alföldy Jenő szerint Shakespeare szonett
jeire és Csokonai vagy Arany mívességére emlékeztet.

1959-től sok közéleti tisztség hárult reá a rádióban, majd a televízióban, egy
ideig a Nemzetközi PEN-Club, illetve a Francia PEN elnöke volt. 1963-ban, ami
kor már Claudel örökösének tekintették, elnyerte az Akadémia költői nagydíját,
s 1968-ban magába az Akadémiába is beválasztották, miután közben szinte éven
ként jelentek meg újabb kötetei.

Visszatérve a magyar vonatkozásokra: 1955-ben ama huszonnyolc költő egyike
volt, aki részt vállalt az immár irodalomtörténeti jelentőségűHommage 11 Atiila
József című kötet fordításából. Később Vörösmarty, Kassák és főleg Pilinszky
verseit ültette át, utóbbihoz szoros barátság fűzte. Hazánkban kétszer is járt, s
1964-ben verset írt Illyés Gyulához. Mi még jócskán adósai vagyunk, Bár az első

fordító (Gereblyés László) óta a legújabbig (Bárdos László, Nagyvilág 1983, 8)
sokan tolmácsolták nálunk (a legtöbbet Rónay György, de magyarította Illyés,
Nemes Nagy, Jékely, Rába, Somlyó és Justus is, valamint újabban e lap hasáb
jain Reisinger János), önálló kötete még nem jelent meg annak a nagy költőnek,

aki így szólt Illyéshez írt versében:

Aki igazára lel
Fivére tekintetében
Azt győztesként várja hely
Földön népben őn-szívében"

• Timár György fordítása
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SZABÓ FERENC

Orpheusz és Krisztus
Pierre Emmanuel halálára

"Par queI affreux travail le monde est-il concu?
et quel acharnement sur soi la lumiére

durcit jusqu'au diamant son épaisseur de pierre
qu'abíme le remous viscéral de la Nuit?"

Mily szörnyü kínban fogant e vajúdó vílág?
és 'a fény micsoda öntépö szenvedélye

gyúrta gyémánttá kökemény sürüségét
mit felfal a behemót örök Éjszaka?

(Pierre Emmanuel)

1

Hallod a hárfazenét? Mint bűvöl a szemfényvesztö szépség!
Sírok felett a szél virággal csókolózik - pereg a szirom száll a sóhaj
Életröl álmodik a pipacs önkívületben lilába lankadó ajakkal ...
Leszáll az alvilágba mélyen - ernyedt istenek müextázisában
haldoklik a vértelen Valóság - Hol bújkál a Kedves?
Euridiké árnya száll elötte hol ájult vadak szenderegnek
Hadd láthassam hát újra kék szemét! - Az Árny már eltűnt
a pokol kapui zuhogva becsukódtak - teljes lett az Éj.

2

Hárfahangon száll a reggeli szélben s egyre ércesebben
új zene szól majd rázúdul a Városra a Tüzvihar
Orpheusz sírja beszakadt de az üres sír Tűz fészke lett!
Mint kezdetben az élet-keltö ösvizek felett
lebeg a Lélek az emberóceánon - az Értelem s a Teljesség
megszületöben. A szétporló időben lélektől lélekig lobog a láng
tűznyelvek szállnak-suhognak a szélzivatarban
s ha két igaz lét lángja időnként ősszelobban

azörök szerétet szíve örömtől dobban abban.

1984. szept. 27.
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PIERRE EMMANUEL

Ahol a halál nincs többé
1984 szeptemberében elhunyt Pierre Emmanuel. A Francia Catho

lique című lap, amelynek szellemi irányítója volt, egy három évvel
korábbi cikkének újraközlésével emlékezett meg róla. A cikk Szél
jegyzetek"című, állandó rovatában jelent meg, 1981. június 12-én.
Hogy miért éppen ezt az írást tették közzé újra, azt már-már túlját
szott végzetszerűséggel indokolja a tragikus véletlen: alig három év
vel megírása után ugyanaz a betegség okozta a költő halálát, mint a
cikkben megörökített jóbarátét. A személyes indíttatáson túlnőve

azonban egyetemes horderejű meditáció lett a cikk. Szigorú szembe
nézés az elleplezett végső pillanattal, és azzal, ami odáig vezet, szen
vedélyes ítélet a korunkban dívó, hamisan megnyugtató, elkényelme
sítő viselkedésmódokkal. Mégsem prófétai a hangnem, a kiállás:
gyónás vegyül az elmélkedésbe, tulajdon gyöngeségének megvallása.
S így ismét személyesre fordul a szó, egy magasabb szinten, amelyen
a legszemélyesebb érzés, félelem, vágy is már minden ember helyett
beszélhet..

A fordító

Mindenki egyedül hal meg, bármilyen gondoskodó szeretettel vegyék is körül
hozzátartozói: banális kijelentés, de fölmérhetetlen, kimeríthetetlen ez a köz
hely. Tolsztojnak volt ereje megmutatni e mélységes elhagyatottságot, amelytől

ösztönös, irtózatos közönnyel fordulnak el az élők. Csak egyetlen társunk élje át
tudatosan vagy öntudatlanul, hogy lényét fokról fokra birtokba veszi a halál,
máris fölmérhetjük magunkban ezt a közönyt. Egyik legkedvesebb barátom meg
halt abban az órában, amelyet "hosszú betegségnek" illik nevezni, szépítő kife
jezésként a "rák" szava helyett, amely a testi megjelenés látványos pusztulását,
lassú és borzalmas haldoklását idézi föl.

Barátom szervezetében majdnem három évig terjedt a betegség, míg eljutott a
végső stádiumig. Ezalatt többször is fölhívtam, meglátogattam, de jelentkezéseim
közé szünetek ékelődtek,két-háromhónapnyí, bűnös hallgatások, telve jó szán
dékkal és tétova lelkifurdalással.

Közben ő a halálát élte meg, kiszolgáltatva az orvosoknak, akik vadonatúj ke
zelést próbálgattak rajta, olyanfélét, amilyennek a túlélés reménye mindig tarto
gat új meg új kísérleti alanyt. Lelke egy zugában bizonyára igyekezett is hinni
benne, de elérkezett a pillanat, amikor már semmi sem ámíthatta el, sem a te
hetetlen orvosok, sem az a' szerep, amelyet hozzátartozói játszottak körülötte.
Két héttel a vég előtt láttam viszont: már benne lakott a halál.

Mindennél megrendítőbb a halál ellenállhatatlan.győzedelmeegy eleven em
beri lényen, aki mintha már nem is volna jelen igazán, mégis megfeszíti fogyat
kozott erejét, mely hamarosan sorsára hagyja, hogy megkíséreljen létezni még,
úgy tenni, mintha fontos lenne számára az élet valósága.

Mindez azelnökválasztás két fordulója között történt, én politikáról beszél
tem, csupán azért, hogy valamit mondjak neki. Beszéd közben jöttem rá, miféle
hazugság, micsoda áthidalhatatlan félreértés választ el kettőnket: számomra
folytatódott az idő, mely őbenne megszűnt.
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El sem tudjuk képzelni, míként veszi tudomásul a haldokló szerettei távolo
dását, vagy azt a sivatagot, amellyé őmaga változik át, hiszen az eleven embert
valósággal visszalöki-a. sivár, szikkasztó halál, mely úgy perzseli föl a rákos beteg
testét, mínt szárazság a talajt. Az élő képtelen elviselni a halál igényét a haldok
lóra, vagy éppen a saját életére, melyet hirtelen kétségessé tesz a másik agó
niája.

Nem pusztán rosszakaratból mulasztjuk el meglátogatni a haldoklókat, hanem
azért is, mert nincs időnk (pontosabban nincs az a fajta időnk, amelyet ők élnek
át), hogy nekik szentelhetnénk, vagy inkább megoszthatnánk velük, A mi időnk .
ügyektől és tervektől zsúfolt, hajszolt és türelmetlen, s úgy illeszkedik a többiek
idejéhez, mint valami roppant óramű, melyből egyetlen részecske sem hiá-
nyozhat. .

Érezzük magunkról, hogy alkotóelemei vagyunk egy társadalmi mérení cin
kosságnak, amely bizonyos nézőpontból, s éppen a haldoklóéból tekintve, a halál
elleni nagyszabású, nevetséges összeesküvésnek látszik. Nincs alkalmunk a vég
re gondolni, mert időnk mintegy kiveti magából: úgy élünk mind, egytől-egyig,

mintha a saját halálunk sohasern következnék be, mintha a meghalás kínja és
kötelessége, melynek a haldokló prédául vettetett, nem várna reánk is, miként
egy szükségszerű beavatás.

*

Nem láttam viszont halála előtt, s erről a rendkívüli emberről, aki ifjan négy
ország földjén ismerte meg a koncentrációs táborok megpróbáltatását, kegyetlen
körülményeit, s az élet lebírhatatlan öntudatával vágta ki magát onnan, barátom
ról őrzött utolsó emlékképem egy véri, kitépett szőlőtövet mutat, mely csakha-
mar végsőt lobban a túzön. .

Miért nem látogattam meg újra, ahogyan búcsúzóban megígértem neki, noha a
halál kapujában láttam? Mert az élő mindig számol egy "holnappal", vagyis so
hasem, hiszen elsiklik az annyira kézenfekvőés oly fölmérhetetlen, időtlen való
ság fölött, hogy van. A haldoklót viszont betölti és végtelen magányba rekeszti e
tűnékeny valóság kimondhatatlan érzete: ő csakugyan érzi, hogy van és hogy ez
a meglét bármelyik pillanatban jóvátehetetlenül, visszavonhatatlanul meg-
szűnhet. .

*

Korunk, bár népirtások és bolygó-inérem éhínségek halottai terhelik, s bár
lényegét tekin!Ve olyannyira áldozati korszak, még hll fogalma sincs róla s arról
sem, miféle istennek áldoz, semmit sem akar tudni a halálról, legalább a mi nyu
gati társadalmainkban nem, ahol még puszta látványát is elrejtik a többség sze
me elől, hogy a lélektanilag kellően fertőtlenített haldokoltató osztályok sze-
mélyzetének tartsák fenn. I .

Harminc-negyven évvel ezelőtt el sem tudtuk volna képzelni, hogy így el lehet
tüntetni a halált, manapság ez az élők kényeimének egyik alapfeltétele. A társa
dalom egésze pedig a közegészségügy vivmányát látja ebben, talán még saját kul
turális fölényét is olyan korok felett, amelyekben a hagyományos család egyik
legsúlyosabb próbatétele egyik tagjának agóniája volt.

Mégaz egyházak is, bár éppen egy áldozattevő halálon és feltámadáson alapul
nak, csaknem mindenestül kitörölték tanításukból, vagyis a létre fölkészítő ok
tatásból, a halállal való döntő számvetést.

Így zárkózunk be életünkbe, ki-ki a maga kisebb-nagyobb teendóivel, melyek
lehetővé teszik létezését, de többnyire el is fedik előle létét, a csírarejtő létet,
mely már a fogantatással elkezdődik, és az egész élet folyamán fejleszti önmagát
(ha ugyan tudatára ébred), amíg csak be nem teljesedik a halálban.

240



Eltávozott barátomat az a nagy keresztény ortodox hagyomány táplálta, amely
ben a halál nem valamiféle botrány, hanem szerves része az átlényegülés folya
matának, az élet Eletté változásának; ezért ő minden bizonnyal úgy élte át a
hosszú, néma heteket, mialatt csak önmagával és a halál leple mögött rejtőző lét
tel folytatott párbeszédet, mint egy beavató utazás szakaszait. A kereszténység
egykor kijelölte ezt az útvonalat, ahogyan még ma is kijelölik egyéb hagyomá
nyok, érintetlenül modem korunktól, amely az életet azonnal" és helyben fo
gyasztható árucikké fokozza le, melynek dobozát felhasználás után félredobjuk.

De van-e jogom, hogy így beszéljek, noha nem szakítottam időt - mivel nem
volt hozzá merszem -, hogy erősítsem barátomat utolsó napjaiban? Talán a ma
ga módján arra tanít ez a mulasztás, hogy egy napon nekem is vállalkoznom kell .
az átmenet végső próbatételére, s arra is, hogy hol beletörődve, hol lázadozva,
örökre megtérjek- a Létbe, vagy inkább visszaadjam lezárt, beteljesített saját
létemet. Mivel egy kórházi ágyon, kétségbeesett helyzetben, magam is átéltem
már.a fokozhatatlan magányt, a halál közelét, el tudom képzelni valamennyire 
persze éppen hogy csak valamennyire -, milyen is lehet a végsó óra befalazott
csendje. Vajon kívánom-e majd agóniám perceiben, hogy halálomról beszéljenek
nekem? Hogy megoltalmazzanak a befalazottságtól, hogy úgy ünnepeljenek ve
lem, bár a halálból visszatértek világvégi érzetével, mintha a keresztségtől nyert
átlényegülést ünnepelnék?

*

Azt mondhatná bárki, hogy hiábavalók az efféle kérdések: s úgy is vélhetnénk.
hogy a halált csak az élő tekinti beavatkozásnak, aki immár nem egyetlen létező

re, hanem magára a létre alapozva állítja és erősíti meg az életet. De mi más a
rejtély nyitja, mint amit Tolsztoj csodálatosan világított meg: a végső lemondás a
saját létezésről, hiánytalan lecsupaszítása a tudatnak, mely a végben már csak
magát a Véget érheti el, a lét ama végpontját, ahol az élet helyett egyszerre csak
a halál nincs többé.

Bárdos László fordítása

PIERRE EMMANUEL

Szeretet
Szeretni egymást
Egy életen át
Ahogy egyik fal
Támasztja a másikat
Elmenni egymás mellett
Ahogyan egyik falnak
Ismeretlen a másik

Messzire elérni így
Pedig egyhelyben máradunk
Majd egy falrész hirtelen
Leomlik

Bárdos László fordítása
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ALSZEGHY ZSOLT

A lírikus Kosztolányi
ars poeticái*

A Nyugat első nemzedékéből Babits-csal szoros barátságban s egyező költői

programmal indult K:6~olányi Dezső, egyénisége azonban hamarosan önálló
irányban épült ki, fejlődött tovább. Szini Gyuláról írt emlékezésében így raj
zolja meg ifjúkoruk jellemzőit: ".. '. a magyar ifjúságot valami nagy-nagy türel
metlenség fogta el, vágy a nyugat után, mely telibb, színesebb, egészebb életet él,
s csiszolt formákban fejezi ki mondanivalóját ... Egy új nemzedék érkezett meg,
mely más irányba óhajtotta terelni az életet." A "telibb, színesebb, egészebb élet
vágya" a nyugatos költőtársakategyaránt jellemezte, de amíg Ady prófétai külde
téstudatával a magyar társadalmat igyekezett "más irányba terelni", átformálni,
Babits a,kultúra légkörét igazabbá, gazdagabbá tenni, Kosztolányi programjában
az akkor csak nála elhangzó "csiszolt formákra" esik a hangsúly. Ennek jegyé
ben fejlődik, gazdagodik egész alkotói pályája, és alakul ki sajátos művészet

szemlélete, ars poeticája, melynek középpontjábanmindvégig az alkotás - cse
lekvés és mű - szépsége marad. "Bevallom, hogy hiszek a művészet öncélúsága
ban, abban, -hogy egy versnek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy
szép legyen .. ." Ez a szépség azonban egyre gazdagabb, teljesebb fogalommá
válik.

Kezdettől ott rejlik benne a művészi kifejezés teljességére való törekvés.
"Nem művész az, aki »mondanivalója« tételéhez ragaszkodik s nem a kifejezés
eredetiségéhez, izgalmához, a forma gyönyörűségéhez,a teremtés lázához, mely
ben minden mondanivalóját hiánytalanul megérzékeltetheti. Nem művész az, aki
megriad a külső korlátozástól. Sajnos korlátok között élünk. Te tudsz táncolni a
szonett szűk börtönében, a visszatérő négy rime között. Táncolj a világban is. Az
mégis tágasabb börtön. Rejtély, hogy mi az a »nagy és merész gondolat«, melyet
hirdetni akarsz. Gyorsan mondj nekem valami igazán »nagyot és merészet« ...
Mindent kimondtak már a lángelmék és tökfilkók s mindennek az ellenkezőjét

is. Nincs újság. Csak a művészet tesz valamit naggyá vagy kicsinnyé, merésszé
vagy elcsépeltté, igazzá vagy hazuggá .. ." A művésziélek szabadságát s erkölcsét
állítja szembe a korlátoltnak, kicsinyesnek érzett közfelfogás emberi akadályai
val, a költőtől elkötelezettséget kívánó "szigorúságával".

Költői hitvallásának e magva világnézetté terebélyesedik elmélkedéseiben,
melyeket Jules de Gautier rendszeréhez kapcsol. Két embertípust mutat be: a
homo moralist, az erkölcs emberét és a homo aestheticust, a szépség emberét.
"Ez a két ember - fejtegeti - küszködik egymással a világtörténelemben. A homo
moralis kegyetlen önmagához és másokhoz. A homo moralis követelődző, egy
oldalú, korlátolt. A homo moralis szakadatlanul ellentmond önmagának. A homo
moralis az erkölcs nevében arra akar rávenni bennünket, hogy adjuk oda kabá
tunkat másoknak, aztán ugyancsak az erkölcs nevében arra akar rávenni ben
nünket, hogy húzzuk le másokról á kabátot. A homo moralis mindig háborúkat

• Alszeghy Zsolt hagyatékából közöljük az 1960-ban írt esszét.
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indít, forradalmakat szervez, máglyákat gyújt, akasztat, önsanyargatásra, állati.
robotmunkára kényszerít milliókat egy szebb jövő ígéretével, melyet még sohase
váltott be. A homo moralis önmagát és másokat áltatva mindíg tökéletes boldog
ságot ígér, de ezt mindig csak egy távolibb időpontban, akkor, ha majd meg
halunk - a túlvilágon -, vagy akkor, ha legyőztük ellenségeinket ~ háború után -,
vagy akkor, ha majd a gazdasági élet végképp elrendeződik - öt év múlva vagy
ötezer év múlva. A homo moralis mindig paradicsommal kecsegtet, és mindig
siralomvölggyé változtatja a világot. A homo moralis mindennel elégedetlen,
még a napsugarat is kifényesítené, s nem ér rá gyönyörködni benne. A homo
moralis még sohase mondta, hogy pihenjünk meg egy kicsit, éljünk, és vegyünk
lélegzetet. A homo moralis csak fut, és nem tud megállni. Vele szemben nem a
homo immoralis áll, nem az erkölcstelen ember. A létharcban lehetetlen eldön
teni, hogy ki az erkölcsös és ki az erkölcstelen. Ez csak később dől el, miután
valamelyik fél győzött, az értékelés tehát viszonylagos. A homo moralis ellentéte
és ellenképe, gyökeres tagadása a homo aestheticus, az önmagáért való tiszta
szemlélődés embere, aki nem ismer jót és rosszat, melyet semmiféle lángelme
nem különböztethet meg, csak szépet és rútat, melyet az ő egyéni sugallata biz
tosan megérez, az, aki a mindig vitatható igazság helyett az ízlést emelte polcra,
mely megbízhatóbb, irgalmasabb kalauz, az, aki nem áll se jobboldalon, a bégető,

fehér bárányok között, se baloldalon, az ordító fekete farkasok kozött, hanem
egymagában áll, távol a nyájtól és csordától, mindig egyedül, mint mindenkinek
közönyöse vagy megértője, mint mindenkinek természetes barátja és természe
tes ellenfele, az, aki mindenkit külön szerethet vagy gyűlölhet az érdeme szerint,
az, aki esetről esetre cselekszik, az, aki elítéli az erőszakot, mert rút, az, aki so
hasem tűrné, hogy az ízléstelenség arcul üssön egy öregasszonyt, akár vörös mo
sónő az illető, akár fehér grófnő, az, aki semmiféle párthoz se tartozhat, az a jel
lemtelen, aki egész életen át acéljellemmel ragaszkodik jellemtelenségéhez, az a
magasztos és dicső gerinctelen, aki vasgerinccel vállalja gerinctelenségét, hogy
biztosíthassa szabadságát, függetlenségét, szeszélyét, s ember tudjon maradni,
az, aki boldogtalanságában is boldog, mert megérti, hogy miért boldogtalan, az,
aki néha tökéletesnek álmodja a tökéletlen világot, az, aki már megváltotta ma
gát mindenekelőtt a világmegváltóktól, az, aki semmit se vár, és míndent megkap
az ámulat egy pillanatában, az, aki ezt a pillanatot s vele együtt az életet marasz
talja is." A hanyatló polgári létforma e szavakból is kihangzó fájdalmasan kiáb
rándult, passzivitást sugalló reménytelensége teszi igazságtalanul értetlenné a
pályatárs Adyval szemben ("Egykor, mikor az élet még nem hasadt rétegekre, a
munkafelosztás elve szerint, a társadalmak régi .szervezetlenségében, mikor a
sajtó, vezércikk, kortesbeszéd, parlament nem szippantotta el minden mondani
valóját, még lehetett tárgya és értelme a politikai költészetnek. Tyrteus, aki egy
kezdetleges ókori társadalomban »lanttal kezében buzdítja a csatát«, azért meg
rázó, azért nem nevetséges, mert van reménye arra, hogy szavának közvetlen
hatása. is lesz. A modern költőnek alig."), s adja ajkára szubjektív ellenérzése
mellett az elfogultan igaztalan vádakat. De ez a homo aestheticus - aki a homo
moralistól elvitatja a humánumot -, a szép, az ízlés fogalmát éppen e mélyebb
tartalommal gazdagítja; művészlelke ösztönösen "elítéli az erőszakot", s azért
ragaszkodik szabadságához, .hogy "ember tudjon maradni". S ez a harmincas

,éveknek a hitleri Németországból terjedő, a tömegpszichózisra is erősen építő,

emberidegen és emberellenes eszmevilágában már egészen más távlatot kap.
De ha a művészi létnek ez a megvilágítása kizár a költő lelki törekvései közül

minden bekapcsolódást annak a közösségnek politikai-társadalmi törekvéseibe,
amelyben él, mi akkor a költő viszonya saját korához? Erre a kérdésre először

egy Móricz Zsigmonddal folytatott Arany-vita kapcsán tér ki, s minthogy Arany
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élettől visszahúzódó magatartásának védelmében fogalmazza meg álláspontját,
de már ekkor érezzük, hogy egyszersmind önigazolásnak is szánja. "Ez a kellem
telen század nem tiszteli az alkotókat. Haragszik rájuk, ha megvetésbőlhátat for
dítanak annak a meddő pörpatvarnak, mely a világ teremtése óta ijedelmesen
egyforma. Ennélfogva úgy igyekszik feltüntetni a magából teremtő, lelke szavára
figyelő költőt, aki az alkotás oxigénes levegőjében emésztődik, mint aki »megfut
a harc elől«, és holmi »biztos« búvóhelyre menekül. Vajon lehetséges-e ez egyál
talán? Van-e olyan »elefántcsonttorony«, melybe nem követi az élet, tulajdon éle
te és mások élete, a megnevezhetetlen szenvedése és a nagyidai cigányok óbéga
tása? Elképzelhető-eolyan remetelak, ahol ne érezné lépten-nyomon a földi lét
nyomorát és szenvedését, ha mindjárt egy fülzúgás és egy szédülés alakjában is,
s ne látná magának és övéinek fokozatos romlását, az idő lassú, kegyetlen múlá
sát, melynél ebben az életben nincs nagyobb fájdalom? Egy költő következetes
sége csak az lehet, hogy hű marad tollához. Egy költő jellemessége csak az lehet;
hogy hű marad tollához. Egy költő jellemessége csak abban állhat, hogy mindazt,
ami kecsegteti, alárendeli annak az egyetlen célnak, hogy hiánytalanul, gáttala
nul fejezze ki magát. Egy költő csak akkor alkuszik meg, amikor a közönség ke
gyét hajhászva silányabb anyagot használ, és nem sűrít, hanem hígít ... " Majd
ott van ez saját irodalmi hitvallásaként is egyik - már jdézett - nyilatkozatának
végén: "Tudom, hogy a l'art .pour l'art-nak manapság világszerte rossz sajtója
van. Tudom, hogy az esztétika - az aisthesis, mely ősi értelemben az észrevevést
jelenti, az érzéki és érzékletes szemlélődést-, gúnyszóvá lett ebben a csodála
tosan elvakult és csodálatosan alacsony században, mely tulajdon szellemtelen
ségét és lelketlenségét gyűlöli benne, s az esztéta, aki mindenkor az érzéki és
érzékletes teremtője volt, szintén csúfnév, egy puhánynak, egy kákabéhí, nyálas
félkegyelműneka csúfneve. Tudom, hogy a világon és az emberi dolgokban való
önkéntelen elrévülést szavakkal való játéknak minősítik a tett szélhámosai, a
népszerűség kis vámszedői, mintha szavakkal játszani nem annyi volna, mint
magával az élettel játszani, s míntha a szavak nem volnának oroszlánok, melyek
már óriásokat is széttéptek. Semmi okom sincs megtagadni hitemet ezekben a
mostoha időkben..."

A költői alkotás lényege tehát szerinte a kifejezés művészete, amelynek öröme
a költő egyetlen jutalma és elégtétele. Pályájának magaslatán írja: "Még ma sem
fásultam el a kifejezés rejtelmes gyönyörűségeiránt." De a kifejezés nála nem
része az alkotásnak, hanem teljesen egy vele. "Ha hitet kellene tennem - olvas
suk -, a vers monistájának vallanám magam, aki mindenekelőtt a formában - a
mély, alkotó, lélekkel teljes formában - hisz, s csak a gyengébbek kedvéért ten
ném hozzá, hogy a vers testét alkotó betű, szótagok és rímek összehatása csak
ugyan oly finom és tovább nem boncolható valamit hoz létre, melyet tartalom
nak keresztelhetünk el, amint egyes ábrándos bölcselők az agyunk és a szívünk
működését előszeretettel léleknek nevezik. De nincs jó forma és rossz tartalom,
s nincs beteg tartalom és egészséges forma együtt." Vagy másutt: "A vers tárgya
egyáltalán nem azonos magával a verssel. Mihelyt egy hangzót elmozdítunk a he
lyéről, már más lesz, nem kicsit más, hanem egészen más, a bűvös kártyavár
összeomlik. Az eszme nem számít, Newtonnak, Keplernek »eredeti« gondolatai
voltak. Az alkotó költők eredetisége kizárólag a belső formában gyökeredzik. Ha
bármelyik halhatatlan versüket az értelem nyelvére fordítanók, kiderülne, hogy
alapja egy ezerszer megírt, elcsépelt »gondolat«. Epp ezért nincs is tartalma.
Logikailag minden vers »tartalmatlan«, annál inkább, minél szervesebben sarjad
ki a szavak őstelevényéből.Az a tartalma, hogy éppen olyan, mint amilyen. Az a
tartalma, hogy csak önmagával egyenlő, kisebb egységekre nem osztható egész.
Az a tartalma, hogy egyszerű titokzatosságában úgy él, akár a búzamag, mely
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csírázni képes. A vers érzéki csoda." De a költői alkotómunkáról többízben is
megfogalmazza: "Ha valaki érez valamit, és azt kimondja, az még nem költe
mény ... A költő munkája jórészt öntudatlan. Alkotásában az öntudatosság inc
kább akadály, mint segítség. Elményeket nem kereshet úgy, mint az útirajzíró,
aki elutazik idegen országba, hogy azt, amit lát, leírja. Az ő élmé
nye messzebb van, az öntudatlan országában. Ha megtalálta, már elvesztette, ha
megértette, már nem érti, ha eszébe jut, már elfelejtette. Csak úgy bukkanhat rá,
hogy az emlékezés maga a művészet érzéki beteljesülésévé válik, s voltaképp ak
kor tudja meg, mire akart emlékezni, mikor verse már elkészűlt." E felfogása
aforizmába tömörítve: "Ki a költő? Az az ember, akinek a szavak fontosabbak,
mint az élet."

Bármennyire hangsúlyozza is a forma jelentőségét, azt természetesen nem ta
gadja, hogy a versben "lélek" jelenik meg. Elgondolása szerint ez a megjelenő lé
lek a forma és a tartalom szerves egysége. De ez a lélek szuverén, semmiképpen
sem korlátozható; otthona a homo aestheticus függetlensége, szabadsága; és
csak egy törvényhozója van: a szépség. .

A szépség lelkét költészetében önmaga és az emberi lét mélyeinek egyre gaz
dagabb, egyre teltebb megszólaltatása adja.

Korai művészetének legmegvilágosítóbb "praeludiuma" az Őszi koncert. Elég
minden összefüggés nélkül csokorba fűzni belőle néhány sort, ilyeneket: "Sírj
őszi vers, Sírj mind a két sz~mem, Sírj őszi koncert, zengő zeneverseny.Most itt
az ősz és én vagyok az ősz Es régi bútól vemhes újra versem ... Beteg vagyok,
szépségektől beteg, Nem is vagyok más, egy beteg poéta ... Ha egyet nézek, el
(akul a fény, Es ferdül a nap, mint a hold karéja. Ha kettőt nézek, hullik a levél,
Es föltámad az, aki rég nem él. Ha hármat nézek, az erdőn keresztül Szél száll és
kiszakad a köd És a világ fázlódva összerezdül ... De lásd, fejemen most a múlt
cikáz Es lelkem száll a végtelenbe túl, Száz idegem megint feléje nyúl, S mint be
teg, elönt az esti láz ..." Sajátos dallam üti meg a sorok hallatán fülünket: vala
mi borongós, fájó dallam, amelyet - a nem idézett részekben - sokszor rövid so
rok megtorpanása szakít meg, máskor pedig az őszi természet emberi fájdalom
mal telített visszhangja: az esőé, a viharoké, a fellegeké. Szuggesztív módon hat
ránk hangulatot teremtő szavakkal, amelyeknek magánhangzói zenei erővel

zengnek, és képekkel, amelyeknek furcsasága, eredetisége éppúgy magával ra
gad, mint sejtelmesen fátyolozott érteline. Ugynevezett "tartalom" valóban nincs
a kis kötetben, de, v8J.l hangulat és van zene, amely ezt a hangulatot átrezdíti a
hallgató 'szívébe. Es ez Kosztolányi művészetének már ekkor legszembetűnőbb

sajátossága. Ez volt jellemző már legelső kötetére, a Négy fal közöttre is, csak
még kevesebb zeneiséggel és erősebben parnasszista jelleggel. Az Ünnepnepot:
önvallomása feltárja e korszak költői attitüdjét: "Én benn ülök, a légbe bámulok,
Száz kép tolong föl, én vagyok urok, Egy szent gyönyör szelíd ütembe hintáz, In
cselkedik velem kéj, félelem. Aztán lehúnyom szótlanul szemem S lelkembe ját
szik a tündéri színház." Ennek a "tündéri színháznak" szép darabjai ezek a
hangulatot árasztó kötetek, még nem élmények, inkább, mint maga mondja "játé
kok az ecsettel", de az ecsetet művészkezeli.

Ámde a költő lelke mélyén már gyűlik az élményanyag, elsőként az otthonhoz
kapcsolódó emlékek sokasága. Ifjúkori naplója ennek tanúsága, de megerősítik

az egyik Babitsnak írt levelében elénk kerülő sorok is: "Félő tisztelettel meredek
mindenre, ami otthonról jő; ez szent, gondolom magamban, hisz semmiségek,
melyek már elmúltak, a múlt igénytelen tárgyai és eseményei alkottak engemet,
ők az én isteneim." Később ezt írja: "A szobák atmoszférája, a családi élet ide
gessége reszketett bennem, és ma is a neuraszténia, az áldott és átkozott neu
raszténia színes üvegén látom szépülni és torzuini az életet, az kínoz; hogy pa-
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pírra rögzítsem azt, ami oly hamar elmúlik," Ez érteti meg, hogy miért járnak
dalai ily sokszor régi otthonában, miért foglalkoztak annyiszor apjával, anyjával,
nagyszüleivel. "Nem tudom, miért, de én fanatikusa lettem az eltűnt időknek.

Gondolatok és hangulatok bántanak, Mindig arról álmodom, hogy gyermek va
gyok, s oly érzelmeket érzek ilyenkor, amelyeket kifejezni sohasem tudok, de
mindig vigaszt merítek belőlük," Ezeket az élményeket hozza felszínre majd "a
lelke szavára figyelve", magát "a kifejezés rejtelmes gyönyörűségénekátadva"
első igazán sikert aratott versgyújteményében, A szegény kisgyermek panaszai
ban. Búsongásra hajló, emlékekkel játszó lelke jó biztatót talált Rilke költemé
nyeiben, de élményanyagának őszintesége és egyéni volta biztosítja a kötet ere
detiségét.

De éppen kötete tanúsága szerint van ennek az emlékekbe menekülésnek más
oka is, az életunalom, a kijózanodás, melyhez későbbi verseiben a korával való
elégedetlenség jogos keserűsége kapcsolódik. Önmagát nemsokára így rajzolja:
"Cél nélkül itt egy ember mendegél. Olyan az arca, mint az a tükör, amelybe egy
szer éjjel néztem én. Próbál fütyülni, szája megvacog. Előre néz, megáll, most
visszanéz. Egy vaskorlátra ráborulva sír," E jelenből menekül a múltba, s festi.
gyermekönmagát vagy méginkább az öreganyót, aki a karszékben trónol, vagy a

.csillagokat kutató édesapát, vagy a régi képen megelevenedő édesanyát, vagy a
bánatos húgocskát, vagy azokat a képeket, amelyek társasagi mozzanatokat ele
venítenek meg. Emlékképeit találóan biedermeier képeknek, jeleneteknek neve
zi; hű kísérő dallamai e versek a polgári társadalom egyre tartalmatlanabb alko
nyának. De művészetük varázsos. Leguralkodóbb bennük a pasztellszerúség:
ilyenkor csak elmosódott színfoltok vetik a tárgyakat vagy alakokat a vászonra,
egyiküket sem. rajzolva ki élesen, világosan, mint a francia festő, Carriere képe
in, de az elmosódó kép a hozzáillő dallam szárnyán meleg hangulatot szuggerál.
Vannak azután élesebb színfoltokkal játszó versei is, az érett Van Goghra vagy
szinte az expresszionista Kokoschka festőiségére emlékeztetők,.amelyekben épp
a sokoldalú benyomás miatt nem lehet a valóságba átlépnünk, kell a hangulat
varázsában maradnunk. Amott a finom, bársonyos szavak csendes muzsikája,
emitt a nyersebb, néha meghökkentőmegnevezések, képek teljesen hozzásimul
nak a vers lelkéhez. De a vers lelke nem fullad az emlékbe, mindig annak az ér-

. zékeny szívnek a lelkületéből sarjad, aki most és itt immár csak hangulatában,
de élményként éli a múltat, A versek dallam-formája: mesterkéletlennek látszó
ütemes vagy jambikus lejtésű sorok füzére, bús egyszerűségűzene: egy hanyatló
korszak zenéje.

A Kártya című kötetben már felhangzik a sóhaj: "Lassú nekem az élet - sok
szorozd meg és adj a láznál lázabb lázakat"; a Mágiában már felkiált: "Hogy gyű

lölöm magam! Mindig csak En!", de szubjektumának erős eluralkodása - mely
költői alkatából fakad - a világ képét továbbra is ezen az egyéni szűrőn bocsátja
át. Boldog, szomorú dala a jómód és költői méltánylás ellenére lelke kudarcáról
énekel. Az elszürkítő, elszemélytelenítő·korban, ahol csak adatként tartják szá
mon, ismét az emlékekhez menekül. "Csak hús vagyok. Csak csont vagyok. Gép a
fE;jem. Gép a kezem. De ami elmúlt; azt. tudom" - kezd A bús férfi panaszaíhoz.
"Igy dalolok, egészen és betelten, amíg az élet záporozva hull rám s a lelkem vi
szi a hullám", az emlékezet és a ritmus hulláma. Finom húrozatú lantján meste
ri könnyedséggel és változatossággal játszik, egyre több, mélyebb érzést rejtve a
hangulat fátyla alá, kicsorduló részvétet a szegénység iránt, szülőföldje emlékét
szívében, keserúségét, idegenségét az embert gúzsba kötő vagy a pénz rabszol
gájává tevő társadalommal szemben, a családi kapcsok örömeit és fájdalmait, a
sokszor idézett, de most a valóságos időben is közeledő halál félelmét vagy ép
pen megvetését, az életunalom helyett szinte a szenvedély erejével felcsapó élni
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akarást. Még a képzelet országába kalandozó részletek is megelevenednek, egy
egy aprólékos élménydarabocska,éles odavetése az álomszerű tarkaságba életet
visz az emlékek álomszőttesébe. Es ez a szőttes meglepően eredeti színfoltokkal
gyönyörködtet: " ... a gáz arany dzsidával silbakolt az utakon", vagy a háború
közkatonájáról szóló metaforák: " ... két mély mocsár a két szemed és elhagyott,
beomlott ijesztő, néma kút a szád, szájad fekete gödre" - amelyhez hasonlókat
százával idézhetnénk -. Ezek jellemző módon mindig a reálisból visznek valamit
az álomszerű emlékképbe. Érdekes, líraianEsti Kornél-os, ahogyan önmagát kí
vülről szemléli. "A repülő, aki ezer méter magasban kóvályog fönrr' a nyári ró
nán, nem oly boldog, mint én, ki lassan ringok a versem' ütemén, míg elkészül e
költemény." • . ',

Ez a távolság, amely kicsit még ott ring költő és olvasója között is, tűnik el
végképpen utolsó köteteiben. Egyre határozottabban a maga meztelenségében
akarja feltámi a lelkét, egyre szabadabb versformákat használ, részvéte is egyre
jobban kitágul. Aktivitásig nem hevül ez fel, de őszinte könnye van az élet szen
vedóiért és a lélek mélyéről fakad megértése. S amikor visszatér' a csengő rímek
hez, most már a fájdalom ellentétezéseként, éppen ezzel emeli ki azt. Saját alko
tóművészetének értéktudata erősíti, és szava művészetének jellemző - impresz
szionista - sajátosságát is elénk tárja: "Ezer darabra törtelek, te tág, elbírhatat
lanul-zavart világ. Jobb is nekem nem nézni az egészbe, beléfogózni egy-egy
csonka részbe és állni ottan, jéggé fagyottan. Mert idegen és őrült az egész, de
nyájas és rokon velem a rész." Jéggé fagyottnak azonban nem találjuk, csak ki
ábrándultnak, Je kiábrándultsága ellenére szerelmesnek az életbe, ebbe az el
lentmondásokkal teli és mulandóságában fájdalmasan gyönyörű életbe, melynek
még súlyos betegsége idején, a halál mezsgyéjén is ragyogó szépségű képeit idé
zi. A borongó szomorúság költője az élet csúcsain dalolva a fájdalmak örvényé
ből zuhant a sírba. A magyarságra, amelyet szeretett, bár ezt a szerelmet szavak
kal csak szemérmes-ritkán vallotta meg, és az emberiségre, amelynek nevében a
mindenséget faggatta,' ha "nem is volt hajlandó külön orvosi bizonyítványt mel
lékelni, hogy mennyit szenved miatta", egy költői lélek csodálatosan zengő em-'
lékdarabjait hagyta.

,,1885. március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és élet
rajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint hogy
megpillantja a napot és a. csillagokat, az eget és a napfényt, s rejtélyesen egy
bolygóra kerül, melyet eddig nem ismert és azután sem ismerhet meg soha? Er
ről egy egész életen át vallhat a nélkül, hogy bármi mást tapasztalt volna. En is
ezt tettem, amikor Írtam."

"Milyen szép is volna - és milyen jó -, ha a világot a szépség váltaná
meg."

Kosztolányi Dezső
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Pásztorima

tekints Jézus jószágimra_
védelmezd meg valamennyit
arany-almú aklaimban
terjedelmes tisztásokon
bokrok bújtán borókásban
nyúlánk nyárfák nyiladékán

.nyornásokon .nyíres nyékben
ezüst erdő enyhelyein
fenyértüvesfenyveserdőn

rejtekadó rengetegben

Reggeli imádság.

köszöntelek kerek arcocska
hajnalt hozó aranyoska
nappalodó szép napocska
homálylottál habok alól
fenyvesek fölé szállj föl most
keríngjél arany kakukként
ezüstös erdei pintyként
járt utadat járogassad
delelj derüs égboltodon
örökfényü ösvényeden

A harcba szálló fohásza

honnan hívjak segítséget
honnanké~ekkönnyebbséget

mikor megyek harcmezőre

készülök a küzdelemre
segítségért sóhajtozok

kegyelemért könnyebbségért
jótevömhöz Jézuskához
anyácskámhoz Máriához

mérges mackót menessz messze
toportyánt is térítsed el

mikor farkas mégis jönne
mérges mackó megérkezne
bübájold el barmaímat
tuskófává teheneim
sziklaszállá személyemet
bércecskékké borjaeskalm

medve sziklát nem morzsolgat
farkas foga kőbe nem kap

kelj fel kellő koraidőn

ezután is nap nap után
adakozzál ajándékkal
adjál erőt egészséget
kergess kergéket kapásra
feszítsél húrt fogó ujjra
ezerencséltesd horgunk hegyét
járd be utad jó időben

nyugodalmat-nyaláboljál
borulj este boldogságba

kezdve hatalmas harcomhoz
fáradtságos feladathoz

nem az én vesszöm veszélyes
nem az én vakmerő vasam
lsten vesszeje veszélyes
Ös-Öreg 'varázs-vesszeje
vesszeje Váinárnölnennek

Hideg Antal fordításai

• 150 éve, hogy Elias Lönnrot befejezte a Kalevala összeállítását. Az itt közölt énekek szintén Lönn
rot-gyűjtés, a Kanteletar részei.
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FILA BÉLA

Karl Rahner
"szellemi végrendelete"

Karl Rahner, a világhírű teológus 80 éves korában, 1984. március 30-án el
hunyt - ezt a közleményt adták hírűl az újságok immár egy éve. Rahner életútja,
sajátos gondolkodásmód]a, főbb művei, sőt még személye is ismerős Magyaror
szágon. Eletművének fölmérésére, alapgondolatának kimutatására már életében
történtek kísérletek. Tanulmányaiból kiérződik rendkívüli spekulatív tehetsége,
koncentráló ereje, lelkipásztori komolysága, fogékonysága a hagyományos és a
jelenkori problémákra. Szellemi frisseség és kimeríthetetlen leleményesség jel
lemezte gondolkodását. Teológiai alapgondolatából, a kritikusok elemzéséből és
saját szemérmes vallomásából szeretnénk kiolvasni szellemi végrendeletét.

"Egész életemben kapcsolódási pontokat kerestem"
Amikor megkérdeztem Rahnertől, hogy mi késztette az úgynevezett transcen

dentális kérdésfeltevésre, a transcendcntálís tapasztalat kidolgozására, így vála
szolt: "Nézze, én egész életemben a megfelelő kapcsolódási pontot kerestem a
mai bölcseleti gondolkodás és a teológia között." Az újkori gondolkodás egyik fő

törekvése, főként Kant óta az ún. transcendentális reflexió, amely a valóságra, a
létre irányuló gondolkodás végső feltételeit kutatja, hogy ennek segítségével
elérhesse a lét és a megismerés eredeti egységét. Rahner szerint a transcenden
tális tapasztalat megvilágítja a megismerő alany, és ezzel együtt valamennyi meg
ismerhető tárgy végső struktúráját. A megismerő alany "önmagának-van-jelen".
Ezáltal megtapasztalja az önmagáról való szükségszerű és elkerülhetetlen tu
dást. A megismerő alany nyitott minden lehetséges valóság korlátlan horizont
jára. - A teológiában alkalmazott transcendentális gondolkodás a keresztény ki
nyilatkoztatás történeti tényére alapozva továbbkérdez: milyen szubjektív, antro
pológiai feltételek szükségesek a- kinyilatkoztatáshoz. Rahner próbálkozásában
újból egymásra talált a: bölcseleti és !eológiai gondolkodás. Nincs izolált, egyér
telműleg elhatárolható "tiszta bölcselet", hanem léthelyzetünknél fogva adott a
transcendentális tapasztalat, amely minden egyéb tapasztalat végső feltétele. Az
ember természeténél fogva transcendens lény, akinek végtelen horizontja. van,
lényegénél fogva a világra és annak kimondhatatlan alapjára, Istenre irányult.
Eleve rásejt az egészre - ez pedig nem alapozódhat a semmire, hanem csak a lét
végtelenségére, a transcendencia abszolút messzeségére és titkára.

Az életmű elemzései
A transcendentális kérdésfeltevés még csak formálisan jellemzi Rahner gon

dolkodásmódját. Eletművének elemzői tartalmilag is igyekeztek kielemezni alap
gondolatát: a kegyelem megtapasztalását és ennek variációit. K. H. Neufeld sze
rint Rahner központi témája "a bűn mint a kegyelem elvesztése". "Itt keresztezi
egymást minden fontos teológiai kérdés; Isten, az ember megismerése és dönté
se, az egyház, a világ, a kinyilatkoztatás, a megváltás. Itt találkozik egybe a hit
tapasztalat, a tudományos munka, az áthagyományozott tan, az új hipotézisek, a
teológia és a lelkiség. Ebben a tapasztalatban rejlik magszerűen az egész."
(Fortschritt durch Umkehr, in: Stimmen der Zeit 99, 1974.) Neufeld azonban
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nem ad egészen kielégitő választ, hiszen még alapvetőbb kérdést vet föl: mi a ke
gyelem?

J. B. Metz szerint Rahner dogmatikája és személyes élettapasztalata szorosan
összetartozik. Teológiai gondolkodásában a sajátos tapasztalataiba és élettörté
netébe belebonyolódott, azonosságát kereső embert: az üdvösséget kereső em

.bert emeli középpontba. Teológiája a keresztény ember "misztikus biográfíája",
"Rahner teológiája életrajzszerű, mert a vallásos tapasztalat misztikus biográ
fiája. Az elfátyolozott Isten-arc előtt lejátszódó élettörténet beágyazódik a hit
doxografiájába. Teológiája életrajzszerű, ami arra utal, hogy az úgynevezett
transcendentális teológia nem valami monomániás levezetés-teológia. Osszhang
ját és cáfolhatatlanságát nem ismétlések révén szerzi meg, hanem az Isten előtt

lejátszódó élettörténet rövidre fogott elbeszélésével." (K. Rahner - Ein theolo
gisches Leben, in: Stimmen der Zeit 99. 1974.) Metz szempontját találónak érez
zük. Nem kell félnünk a szubjektivizmustól, mert az élettörténetre fölépített
dogmatikában a hit objektív tan-rendszerébe épül bele a kegyelem tapasztalata.

A kegyelem megtapasztalásának központi témáját mélyítette el K. P. Fischer
Rahnerről írt könyvében (Der Mensch als Geheimnis, Herder 1975). Rahner
első nagyobb történeti és szisztematikus művei az emberi létezés, Isten és a .
kegyelem viszonyát határozzák meg. Isten-ember kegyelmi viszonyának kristá
lyosodási pontja nem a teremtett, hanem a teremtetlen kegyelem, Isten szabad,
megbocsátó önközlése. A teremtetlen kegyelem nem tárgyi-dologi adomány, ha
nem Isten létszerű önközlése. Isten az emberek létének legbensőbbtényezőjévé

lesz. Az ember Isten közvetlen közelségébe kerül. A teológiai alapgondolat sze
rint az üdvtörténet "legobjektívebb" ténye, Isten önközlése, az ember "legszub
jetívebb" tényévé válik. Isten a maga belső életébe vonja be az embert. Rahner a

, kegyelem megtapasztalását az átlagos élettapasztalatokból szűri ki. A szeretet, a
bizalom, a felelősség, a magány, a halál egyetemes emberi tapasztalatait vissza
vezeti végső hordozó alapjukra. Mivel az ember "a világban élő szellem", ezért a
kegyelem megtapasztalása nem csupán introvertált szubjektív élmények leírása,
hanem a világban megvalósuló valós tapasztalat. Az alvás, az étkezés, a nevetés
stb. közönséges hétköznapi tényei is kegyelmi tényezőkké válhatnak. Itt már a
Rahner ~ltal elfogadott és megvalósított Szent Ignác-féle lelkiség tűnik elő.

K. Lehmann szerint Rahner teológiai munkásságában (K. Rahner Lesebuch.
Ein Portrát, Herder 1979.) három szakaszt lehet megkülönböztetni. Az első sza
kasz az ötvenes évek közepéig terjed. A transcendentális gondolkodásmód által
föltárt kegyelmi tapasztalat segítségével a klasszikus teológia alapvonásait vizs
gálja Rahner. A hatvanas évek végéig terjed a második szakasz. Ekkor fejti ki a .
transcendentális alapmotívumot, és terjeszti ki a teológia egész területére. Az
utolsó szakaszban, a hetvenes évektől a történeti tényezőkkel és a misztérium
mal, annak levezethetetlenségével foglalkozik elsősorban. Markánsan elénk raj
zolódik, milyen hatalmas és mennyire korlátolt vállalkozás a szent titok előtti

reflexió. A teológus reflexiója egyre mélyűl, léptei egyre elszántabbak, mígnem
leszáll az este, és az élet utolsó erőfeszítésévelRahner belép Isten örök titkába,
amely egész életében fogva tartotta, de mindig kimondhatatlan misztérium ma
radt, és mint ilyen szüntelenül csak végtelen messzeségként és távolságként je
lent meg. De amikor a végtelen titokból áradó személyes szeretet lehajolt hozzá,
akkor az abszolút titok közvetlenséggé változik át.

Vallomás az örökkévalóság szemszögéből

, Az örökkévalóságból, Isten kőzvetlenségénekmegtapasztalásábóllépteti elő és
szólaltatja meg Rahner 1978-ban írt egyik utolsó tanulmányában Loyola Szent
Ignácot, rendjének alapítóját. A tanulmány címe: "Loyola Ignác beszéde egy mai
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jezsuitához". Személyes vallomását szemérmesen Szent Ignác szájába adja.
Ebben az írásában tűnik elő a legjobban embersége, szerzetesi mivolta és teoló
giájának rövid összefoglalása. Mondanivalóját három részre oszthatjuk. Először

a legfontosabbról, a közvetlen istentapasztalatról vall. Majd Isten evilágban meg
valósult közvetlenségének kinyilvánulásáról, Jézus Krisztusról és az O követé
séről. Végül Jézus egyházáról, és az egyházon belül a rendi szolgálatról.

"Istent közvetlenül megtapasztaltam"
"Találkoztam Istennel, megtapasztaltam Istent; állítom, hogy Istent közvetle

nül megtapasztaltam; csak annyit mondok, hogy azt az Istent tapasztaltam meg,
aki megnevezhetetlen, mással meg nem alapozható, aki hallgatag, és mégis oly
közeli, aki Háromságában felém fordult; az igaz és élő Istennel találkoztam, őt

tapasztaltam meg túl minden elképzelésen." (Scheiften zur Theologie, XV. Ben
ziger 1983. p. 374.) Ezzel a megdöbbentő és határozott kijelentéssel kezdi sze
mélyes vallomását az örökkévalóság szemszögébe helyezkedő Rahner. Legben
sőbb tapasztalatát, életének abszolút támpontját azért tárja föl, hogy a lelkeknek
segítsen. Az egyház mindig is tanította, hogy Isten megtapasztalható, de a régi
igazság egészen újszerűen hat Rahner vallomásában. Most már nem elméleti fej
tegetésbe torkollanak kérdései, Egyszerűen és higgadtan tárja föl végső tapasz
talatát. Az örökkévalóságból látja és összegezi életének jelentőségétés értelmét.
Személyes alaptapasztalatát elhatárolja a rendkívüli vallásos jelenségektől, a
képszerű látomásoktól, a szimbólumoktól. Tudatában van vallomása roppant je
lentőségének. De akire rávetődött az örökkévalóság rettenetes fénye, az már
csak a leglényegről szólhat; Isten közvetlenségének tapasztalatáról. Mai isten
telenségünk a bálványokkal való foglalatoskodásnak tűnik az Isten-közelség fé
nyében. Tapasztalata a hit kegyelmi bizonyosságában fogant, nevezhetjük akár
misztikus tapasztalatnak is. Rahner számára már az is közömbös, hogy a teológia
hogyan magyarázza ezta tapasztalatot. O már nem Istenről szól, hanem Istennel
együtt van. Igaz, egykor mint teológus még ő is különbséget tett Isten. önmagá
ban vett valósága, és az Istenre vonatkozó beszéd, az Istenre utaló képek, meg
nyilvánulási formák között. De most a közvetlen tapasztalatról vall. Természe
tesen ennek is megvan a maga emberi története. Szerényen és kicsiben kezdő

dött ez a tapasztalat. A mostani tapasztalat fényében minden teológiai reflexió
gyermetegnek, közvetettnek és elégtelennek látszik. A közvetlen tapasztalat
Isten szabad, megbocsátó, önmagát közlő kegyelmi ajándéka. Ez még nem a
"színről színre való látás": az egészen más, mégis valamiképpen ugyanez. A re
ménységben lejátszódó halál radikális eseménye teljesíti be majd ezt a kegyelmi
tapasztalatot, amely mindenki számára elérhető.

Rahner ezután föltárja közvetlen tapasztalatának hátterét: a Szent Ignác-féle
lelkigyakorlatot, az abból fakadó lelkiséget, az egyházi gyakorlat és a közvetlen
belső tapasztalat közti feszültséget. A lelkigyakorlat magányában, a radikális
Isten-közelségben már most megsejthetjük a halál Istenhez vezető valóságát.
Rahner még a teológiai tanulmányok elvégzése előtt, az egyházi rend fölvétele
előtt megrendülten részesült a közvetlen Isten-tapasztalatban. A lelkigyakorlat
ban Isten szuverén hatalommal belenyúl az ember életébe, és abszolút módon
rendelkezik az emberrel. Szent Ignác lelkigyakorlatos kezdeményezése Luther
és Descartes radikális szellemi fordulatához hasonlít. Minden intézményes egy
házi, szentségi gyakorlatot megelőz egy eredeti Isten-tapasztalat. A lelkigyakorlat
olyan esemény, amelyben az ember teljesen kiszolgáltatja magát Istennek, köz
vetlen közelségbe kerül, szelleme fölébred, és kegyelmi tartalommal telítődik.

Rahner figyelmeztet, hogy minden korszerűnektűnő vagy ügyeskedő újításnál
fontosabb az egyház életében a lelkigyakorlat ébresztő és. átalakító hatása.
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Minden hittani tanítás, erkölcsi parancs-rendszer akkor nyer alapot, ha a lélek a
lelkigyakorlatban megtér, szabadon rendelkezik önmagával, és megrendülve be
fogadja az isteni önközlés kegyelmét, közvetlenül megtapasztalja Istent. Az ilyen
tapasztalat .nyitja meg a szívet, amely képes önmagát föladva átadni Isten és a
felebarát szolgálatára. Emberi szívünk önmagától terméketlen pusztaság, sőt

démonok tanyája is lehet. A szív nyitottsága és termékenysége a közvetlen ta
pasztalattól függ. Rahner egy képpel világítja meg tételét. Az egyház tanító és
megszentelő munkájában bonyolult intézményes "vízvezetékrendszert" alkalmaz
(szavak, szimbólumok, szentségek, törvények stb.), hogya szívet termékennyé
tegye. Mindez azonban sokszor csak külsőséges eszköz marad. Magában az em
beri szívben kell mélyfúrást végeznünk: ott találunk rá az örök életre szökellő

forrásra. A külső szólítás csak akkor lehet hatékony, ha közvetlen Isten-tapasz
talatra számíthat, Rahner maga is a lelkigyakorlatból kapta közvetlen tapaszta
latát, és a lelkipásztoroknak manapság főfeladatává teszi a közvetlen Isten
tapasztalatra irányuló lelkigyakorlatos képzést. Ez azonban szerinte nem azonos
az egyházi hatóságok által szervezett különbözó óktató-neveló, fölvilágosító kur
zusokkal. Az általa ajánlott lelkigyakorlat "mystagógikus" alap-eligazítást nyújt;
a szent titokba, Isten közvetlenségének megtapasztalásába vezet.

,,A szegény és alázatos Jézust követtem"
Isten történelmileg, konkrétan Jézus Krisztusban nyilvánult meg. Benne min

denki mindenkor közvetlenül találkozhat az élő Istennel, aki ugyan megfoghatat
lan és kimondhatatlan, de Jézusban szabad elhatározásból közeljött a világban
élő emberhez. A kimondhatatlan Isten az ember felé fordulva Isten-emberként
kimondta önmagát, a maga kimondhatatlanságát. Isten lehajolt a világhoz, hogy
önmagát, közvetlenségét közölje. A véges és jelentéktelen teremtmény az isteni
önközlés révén végtelenül fontos, nagy és szép lett. Isten nélkül döntéseink tere
vég nélkül kiterjedhetne, de a végkimenetele mindig bizonytalan maradna. Csak
az egyik ürességből a másik ürességbe menthetnénk át létezésünket. Csak az
egyik véges dolog követné a másikat, és végül a semmi ürességébe torkollna az

-élet folyama. Isten közvetlenségének tapasztalata azonban átfogja az emberi
szabadság belső terét, végtelen lehetőségetnyit föl. Ha az ember kihasználja tel
jes lehetőségét, ha a végérvényesség igényével dönt életéről, akkor Isten önköz
lése folytán a végtelen titok közeli lesz és személyes, bár Isten megmarad fölfog
hatatlannak, sötétnek és áthatolhatatlannak. Isten végtelensége és feltétlensége
megtestesül. a világban kinyilatkoztatja önmagát. Az ember véges és viszonyla
gos marad, de Isten személyes szeretete révén létmódja kitüntetetté válik, a
'szeretet fénye beragyogja létét. Isten szabad és megbocsátó önközléseben komo
lyan veszi: kiválasztja és szeretetre méltóvá teszi a bűnös embert. Isten lehajlása
óta az ember nyugodtan elfogadhatja végességét, halálra-szántságát, anélkül,
hogy lealacsonyodna vagy elveszítené önmagát. Isten a tényleges emberi létezés
nek adott örök érvényességet. Isten lehajló szeretete nem isteníti és nem semmi
síti meg a véges létezőt, nem mossa el a határokat a véges és a végtelen között,
sőt még határozottabbá és világosabbá teszi a különbségeket. Teljes fényben lát
hatjuk a különbséget: mi nem Isten, és mi egyesült végérvényesen Istennel, lett
Isten akaratából azzá, ami. A világ és a másik ember is önmagában rejti Isten
közvetlenségét, összeköt a végtelen szeretettel. Az Isten szeretetében élő ember
végérvényeslétezésmódrajutott.

Ha valaki ezen a nyomon halad, nem lesz számára probléma, hogy Jézusban
az Istent és Istenben Jézust fölfedezze. Rahner megtérése óta - így vall önmagá
ról- Jézus személye nem más, mint Istennek a világhoz és személyéhez forduló
szeretete. Jézusban a megfoghatatlan isteni titok történetileg és egzísztenciáli-
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san foghatóvá lett: ő a beteljesedés végső reménye. Különösnek tűnik a keresz
tény ember reménysége, hiszen azt állítja, hogy a kicsiny és végességében a sem
mire nyíló létezésbe befészkelt a végtelen titok. A Jézus utáni vágy mögött nem
valami elvont eszme lappang, hanem az élet konkrét és egyszerű szándéka. Oly
kikerülhetetlen és emberi a Jézussal való benső kapcsolat, mint végességünk, a
halálba hanyatló lét tapasztalata. A halál ugyan a véges lét veszélyeztetettségét,
sötétségét, bűnét, az Istentől való elhagyatottságát jelzi, de a Jézussal együtt
meghalás biztosítja az Istenhez való visszatalálást. Ha az ember nem tér ki a sa
ját halála elől, hanem Jézussal egyesülve vállalja, akkor benne megtalálja Istent.
A Jézussal való "együtt-meghalás" az egész életen keresztül folyik: egész éle
tünkben követjük és szeretjük őt.

Jézus konkrét követésének sokféle útja van. Számos kezdeményezést ismer a
történelem. Rahner egyszerűen és határozottan jelenti ki a saját útját, egyben a
saját életének végső titkát: "én a szegény és alázatos Jézus követését választot
tam". (i. m. p. 386.) Választása élethivatást jelent, döntése igazolását önmagában
hordja. Ugyanazt a radikális elszántságot sugározza, mint Szent Ignác lelkigya
korlatai. Ugy érzi, hogy a szegény és alázatos Jézus követése "az élet szegélyére"
utalta. ~zellemi és egyházi pályafutásában, de magánéletében is tudatosan és
szabadon lemondott a hatalomról és a rangról. Csak a Jézus mellett elkötelezett
ember tudja életének törvényévé tenni a szegénységet és az alázatot. Rahner
hangsúlyozza, hogy döntését kizárólag személyes Isten-tapasztalata indokolta,
nem pedig ideológiai vagy társadalomkritikai szempont.

A személyes elkötelezettség megvallása után önként adódik a további' kérdés:
hogyan valósította meg rendje, és benne ő maga, valamint az egész egyház "a ha
talom nélküli szolgálatot", és ennek milyen sikeres vagy szerencsétlen formái
vannak. Az örökkévalóság szemszögéből nézve Rahner egyház-kritikát gyakorol.
Kezdetben a probléma az volt, hogyan lehet a radikális elkötelezettséget, a kariz
matikus közösséget egyházilag intézményesített renddé szervezni? Loyola Ignác
nak 1540-ben sikerűlt ez a csoda. Az egyház elfogadta és jóváhagyta Szent Ignác
rendjét. Azt már kritikusan kell látnunk, hogy a rend hogyan valósította meg a
szegény és alázatos Jézus követését: a szellem és a kegyelem erejére támasz
kodva hogyan ültették át a gyakorlatba a jézusi szolgálatot. Különös jelentősége

van ennek a kérdésnek számunkra is. A mai profán társadalomban élő egyház
nak különösen is szegénynek és a hatalom-nélkülinek kell lennie. Tudomásul
kell vennünk "a kritikus tüskét", hogy a szokásos "egyházi üzem", az egyházi
intézményesség a mai társadalmi légkörben már nem életképes önmagában.'Kü
lönösképp óvakodniok kell az egyháziaknak "a hatalom igézetétől". Csak egyet
'len indítéka lehet az egyházi szolgálatnak: a szegény és alázatos Jézus követése,
a Jézussal való együtt-meghalás vállalása. Rahner gondolatában a kereszt-teo
lógia alapgondolatai villannak föl. Az egyház és Szent Ignác rendje Jézus szelle
mét, követelményeit mindig megőrizte, de nem mindig valósította meg. Szomorú
tényeket idéz föl Rahner, de nem keserű lélekkel. A történelem kényszerű terhe
sohasem oltotta ki az egyházban a Lelket, bár sokszor elhalványította. Az egyház
és a rend akkor bízhat jövőjében, ha Jézussal egyesülve vállalja a mai társadalmi
körűlményekközött Jézus küldetését.

"Az egyház embere voltsm" .
Isten kimondhatatlan titka és Jézus követése után föltűnik Rahneréletének

harmadik pillére is: az elkötelezett egyházi szolgálat. Isten, Jézus, egyház egy
mással lényegi vonatkozásban vannak ugyan, de egymástól mégis különbözó va
lóságok. "Egész megtért életemben az egyházat akartam szolgálni" (i. m, p. 392.)
Egy egész emberi életre utal ez az elszánt mondat. Isten és az ember szolgálata
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jelenti' az egyháziasságot, hiszen az egyház nem önmagáért létező intézmény.
Végtelenségre nyíló távlatában az egyház hitben, reményben, szeretetben Isten
felé zarándokló közösség. Másrészt viszont nagyon is emberi, történelmi-társa
dalmi képződmény. Mivel mindannyian bűnösök vagyunk, azért könnyen adód
nak konfliktusok az Isten közvetlenségében élő lélek és az intézményes egyház
között, Rahner higgadtan kijelenti, abszolút konfliktusa nem volt lelkiismerete
és az egyház képviselői között. Hivő embernek ilyen nem is lehet. Egyháziassága
föltétlen szolgálatra késztette, a lelkekért. Az egyház iránt érzett szeretet csak
Isten közvetlenségének tapasztalatából eredhet..Jézus megtestesülése óta a tör
ténelem folyamán részesedhetünk Isten közvetlenségében. "Az egyház számom
ra a végtelen titokhoz való kimondhatatlan viszonyom konkrét helye, az Istenre
nyíló lehetőség." (i, m, p. 393.) Az egyházias érzület, az igehirdetés, a szentségek
megbecsülése, a pápasághoz való hűség, az' egyházi küldetés innen forrásozik.
Rahner számára az egyháziasság életbevágóan fontos elkötelezettséget jelent.
Mivel különbséget tudott tenni a közvetlen istentapasztalat és az ebből eredő

egyházi szolgálat között, ezért tudott helyes "kritikus viszonyt" kialakítani a hi
vatalos egyházzal. Csak hitben lehet meggyőződni arról, hogy az egyház Jézus
egyháza és az egyházi szolgálat Jézus szolgálata. Részleges és feltételes konflik
tusok gyakran adódtak Rahner és a rend életében, annak ellenére, hogy mindig
hűséges maradt az egyházhoz és a pápasághoz. Csak akkor viselhetjük el az ilyen
konfliktusokat, ha a szeretetből fakadó engedelmesség és a kritikus távolságtar
tás között szerenesés egység jön létre.

Kitekintés a jövőbe

Végül Rahner áttekinti saját, történelemhez kötött, korlátolt szemléletét,
konkrét egyéniségét, életstílusát. Az életét meghatározó elveket és az elfogadott
fegyelmet nem becsüli túl, de nem is szégyenli. Szent Ignác szellemében akart
élni. Ez a szellem az európai újkor jegyeit viseli magán: a szubjektivizmus és a
racionalitás befolyásolta ezt a lelkiséget. Alapvetően értékes és helyes volt ez az
életszemlélet, de-ma már ennek a kora 'is lejárt, elvégezte a maga jótékony "ha
tástörténeti" feladatát. Rahner egy hosszú élet útán érzi, hogy napjainkban új
lehetőségek és feladatok jelentkeznek. A mai magasan szervezett társadalomban
a. krisztusi küldetést, az egyházi közösséget másképpen látjuk. A jövőt tekintve
bátran kell kezdeményezni, de azért legyünk óvatosak és józanok. Mindent egy
bevetve csak egy dologszámít: végül isa lélek hallgatagon és közvetlenül Isten
előtt állva teljesen magára marad. S ekkor vesszük észre azt az élettörténetet,
amely már nem tűnik el az idő sodrásában: az Istennel egyesült élet végérvényes
történelme nyilvánul ki ekkor. Rahner tudatában hirtelen sötét vizió villan föl.
Vajon a jövő embereinek lesz-e még érzékük a közvetlen Isten-kapcsolatra, kér
deznek-e a kimondhatatlan titokra, lesz-e még én-te kapcsolat? Vagy talán az em
ber visszasüllyed a találékony állat állapotába, és a történelem megszűnika sza
badság, a felelősség, a bűn és a bűnbocsánat története lenni? De a sötét látomás
eltűnik, és Rahner már saját élettapasztalata alapján ismeri Isten kimondhatat
lan közelségét. Jézus Krisztus az emberiség felé fordult, és ezért fognak az em
berek feléje fordulni, ezért lesz egyházi közösség, és lesznek Istennel' egyesült
emberek, lesz értelme a küldetés vállalásának, amely az üdvösségre akarja ve
zetni az embereket. Hogy saját életművének, teológiájának milyen lesz a hatás
története, az számára immár közömbös, Hallgatagon kilép a sorból, s ezáltal is
Isten lesz egyre nagyobbá. Ennyi marad Rahner után: elhallgat a végtelen titok
előtt, amelyben azonban mindörökké Isten dicsőítésevisszhangzik.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Karl Rahnerrel

"A kereszténység mint oázis ... "

1984. február utolsó hetében a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében
nemzetközi keresztény-marxista találkozóra, úgynevezett dialógus-konferenciára '
került sor Budapesten. A neves eseményen részt vett Karl Rahner is. Kedves pro
fesszor úr, mi a véleménye a rendezvényről?

- Elöljáróban szabadjon egész általános és absztrakt forinában megjegyeznem,
hogy a mai világhelyzetben a párbeszédre elengedhetetlenül szükség van. A pár
beszéd nemcsak politikai, gazdasági területen kényszeríti az embereket a kap
csolat felvételére és ápolására, hanem az ideológia, a szellemi élet szférájában
is. Ez a dialógus tulajdonképpen' szükségszerű, hiszen felöleli a szellemi, kultu
rális, szociális élet egészét. Természetes, hogy a dialógus maga a legkülönbözőbb

módokon valósulhat meg. Az emberiségnek ez a nagy, úgynevezett egyetemes
dialógusa azonban mégiscsak egyedi, helyi kapcsolat-teremtési kísérletekből áll
össze. Ilyennek tartom ezt a mostani budapesti találkozót is, ahol keresztények
és marxisták gyűltek össze egymás nézeteinek alaposabb megismerésére, a meg
értés lehetőségeinekkutatására és elmélyítésére a gyakorlatban. Eredményként
fogható fel, hogy a találkozó egyáltalán létrejött itt Budapesten, hogy nem a vi
lágnézeti különbségekre, hanem inkább a tolerancia elvére tevődött át a hang-,
súly, s hogy legnagyobb közös ügyünk, a béke megőrzésébenteljes nézetazonos
ság jellemezte a résztvevőket. Persze vannak fenntartásaim, mar a lebonyolítás
puszta technikai megoldásaival is. Kissé bizarrnak érzem, hogy a marxistákat és
keresztényeket elkülönítették egymástól, nem lakhattunk együtt. Mintha két kü
lön szellemi gettóba lettünk volna zárva. Lehet persze, hogy technikailag ez a
megoldás a legegyszerűbb, legésszerűbb, mégis ez is valamiképpen a távolságtar
tás érzetét erősítettevalamennyiünkben . .. azt hiszem.

De azért - úgy tűnik - időnként mégiscsak kinyíltak ezek a szellemi gettók . . .

- Erre nehéz válaszolni. Bizonyos értelemben már az nyitásnak tekinthető,ha
különbözővilágnézetűemberek a türelem és a kölcsönös jóakarat jegyében leül
nek egymással beszélgetni, ha meghallgatják a másik fél véleményét, ha mind
ketten érvelnek, kifejtik nézeteiket. Ez ugyanis nem míndig történt így a katoli
kus teológia részéről sem. Gyakran előfordult régebbi időkben, hogy állítottak
egy tételt, s XY úrról ugyanakkor kijelentették, hogy tagadja, kétségbevonja a
tétel helyességét, tehát az illető eretnek vagy ateista, mivel ellene van a tézisnek.
És ezzel az ügy el volt intézve, senki jsem vette magának a fáradságot, hogy
utánanézzen, utánagondoljon: vajon mit is akart tulajdonképpen mondani a má
sik, vajon nem lehetséges-e, hogy mégiscsak van némi igazság az ő felfogásában
is - egyszerűen nem volt szokás konfrontálódni a teológiai ellenféllel. Ez néha
még ma is dívik, sajnos. XY úr marxista? Akkor ellenfél, sőt, ellenség is rögtön,
akkor nekünk nem egyezhet a véleményünk. Ez természetesen előítélet. Ha job-
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banodafigyelnénk, kiderülhetne, hogy előfeltevésünk nem állja meg a helyét,
legalábbis nem száz százalékosan. Magam is meglepődtem ezen a mostani kon
ferencián, milyen magától értetődően használta Lukács József professzor úr a
felelősség, a bizonyság, az igazság és más etikai alapelveket. Csodálkoztam,
miként beszélhet egy marxista filozófus ilyen természetességgel ezekről a princí
piumokról. Aztán ahogy hallgattam fejtegetéseit, örömmel konstatáltam, hogy
ilyen és hasonló felfogású "ellenféllel" lehet, van miről beszélgetni. Ez az él
mény is csak tovább erősítette bennem a meggyőződést, hogy igazán nagy szük
ségük van a keresztényeknek az önkritikára. Ez a folyamat ugyan már elkezdő

dött, de még korántsem lehetünk elégedettek az eredménnyel. Többek között
tisztázni kellene néhány fogalmat. A konferencia is elófeltételezte, hogy a hivők

gyűjtőnévvel megjelölt emberek hisznek Istenben. S ki tudja, mit jelent a marx
ista számára ez a mondat: ezek az emberek istenhivők. Talán valami olyan kép
zetet, amihez nekem, nekünk keresztényeknek semmi, de semmi közünk, ami
ben természetesen egyáltalán nem hiszünk. Nem bírálatként mondom, csak ép
pen fontosnak tartom megjegyezni: a konferencián egyetlen szó sem esett arról,
mi is értendő, ki mit ért Isten fogalmán. Mindenki úgy tett, mintha ez olyan vi
lágos és egyértelmű volna. Holott nem az. Ezzel pusztán azt szerétném érzékel
tetni, milyen nehéz is manapság tudni a másikról, valójában mit is mond, mit ért
valamely fogalmon. Az alapelvek, fogalmak tisztázásával kellene kezdeni minden
párbeszédet, kiszűrni, amennyire csak lehetséges, minden félreértésre okot adó
tényezőt. Nem is olyan biztos ilyen esetben, hogy álláspontjaink között olyan
óriási a különbség. Elképzelhető, hogy elemzésünk során eljutnánk valamely
legvégső alapra (Einheitsgrund), amelynek létezéséről természetesen feltétlenüf
meg vagyok győződve. Sőt, magától értetődő, hogy. létezik ilyen végső ok. A kér
dés pusztán az, hogyan viszonyulok hozzá. Az igazi probléma számomra csak
most kezdődik. Ehhez a legvégső alaphoz miként viszonyulhatok én, mint a világ
picinyke része, mélységes vallásossággal? Hogyan lehetséges ezzel az abszolú
tummal a szeretet, a bizalom, az imádás kapcsolatát kialakítanom? Miként lehet
séges, hogy erről a végső alapról ne csak mint minden dimenziót betöltő reali
tásról beszéljek, hanem végső soron személyes kapcsolatom lehessen vele, akit
így szólíthatok meg: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te ne
ved . . . , tudja, számomra ez a probléma veleje, s ugyanakkor az a csoda, hogy ezt
megtehetem.Megtehetem, de csak azért, mert hiszek abban, hogy maga Isten az,
aki ezt a kapcsolatot lehetővé tette. Isten mint abszolútum képes arra, hogy meg
nyilvánuljék bennem, a parányi emberben is Istenként. Isten iránti bizalmam
alapján lehetséges a csoda, ő rá a garancia, a fedezet, benne bízva nem csalat
kozom. Olyan Isten-élményem van, mely megerősíti feltételezéseimet, elképzelé
seimet Istenről; én, a parányi teretmény, kapcsolatot tudok létesíteni az abszolú
tummal: imádkozom hozzá. Es az a benyomásom, úgy érzem, hogy imám meghall
gatásra talál. Tudja, ez a bizalom, ez a hit az, ami hivővé tesz. S ezen az alapon,
azt hiszem, már nem olyan egyszerű hivőkről és nem-hivőkről beszélni, hiszen
csírájában ez az abszolútumban való bizalom alighanem mindannyiunkban meg
van többé-kevésbé.

Ezzel, úgy vélem eljutottunk az "anoním kereszténység" fogalmához és problé
maköréhez. Kérem, világítsa meg nevezetes tézisét, mert bár sok szó esik róla, ke
vesen értik igazi lényegét.

- Hogy a terminológiát jónak tartják vagy félremagyarázzák, az majdhogynem
lényegtelen. Az "anoním keresztény" kifejezés szándékom szerint nem azt je
lenti, hogy a keresztény ember lemondhatna explicit keresztény mivoltáról, te-
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hát azt sem, hogy a kifejezetten egyházi, gyakorló kereszténység alapjában véve
felesleges volna. Sokkal inkább jelenti azt, amit maga a II. Vatikáni zsinat is
egyértelműen tanít és feltételez, nevezetesen, hogy vannak emberek, akik' szo
ciológiai, szakramentális és egyéb szemszögböl nézve nem keresztények, ugyan
akkor, jogosultak Isten kegyelmére és elnyerhetik az örök életet Isten közelségé
ben. Es ez nem csupán a nem-keresztény vallásúakra vonatkozik, hanem kifeje
zetten az ateistákra is, feltéve, hogy lelkiismeretük szavára hallgatva cseleksze
nek. E ténnyel kapcsolatban rögtön felvetődik két kérdés: terminológiailag ho
gyan ragadható meg és fejezhető ki ez a probléma? Miként magyarázható meg és
fejthető ki teológiai szempontból, hogy éppen a keresztény hit alapjául szolgáló
valóság segítségével megmenthetők, megválthatók, üdvözíthetők mindazon em
berek, akik nincsenek közvetlen, kifejezett kapcsolatban a történeti keresztény
séggel, tehát a názáreti Jézus Krisztussal? A katolikus keresztény ember nem
mondhat le arról a hitéről, hogy Jézus Krisztus és a tőle elválaszthatatlan isteni
kegyelem és önközlés ment meg az örök élet számára minden üdvözülő embert.
A világban millió és millió ember él, akinek semmiféle kapcsolata sincs a ke
reszténységgel, hiszen, mondjuk, Tibetben született, vagy éppenséggel iszlám
vallású. Miközben ők saját vallásuk ritusai szerint imádják Istent, távolról sem
gondolnak a názáreti Jézusra, talán sosem hallottak róla. Mi mégis azt valljuk,
hogy rájuk is, és kivétel nélkül minden emberre, aki Krisztus előtt és után élt,
egyaránt érvényes, hogy csakis Jézus Krisztus és az isteni kegyelem által üdvö
zülhetnek. Ez kétségkívül komoly, teológiai probléma, mellyel a kereszténység
korábban alig foglalkozott. Szent Agostont például hidegen hagyta a tudat, hogy
Arfikában számtalan ember él, akikhez a kereszténység még nem jutott el, s így
- hite szerint - ezek a tömegek az eredendő bűn következtében kárhozatra jut
nak. A mai egyház, a mai kereszténység már nem gondolkodhat így. Egyetlen
embertől, legyen az hivő vagy ateista, sem vitathatja el az üdvözülés lehetőségét.

Oriási tudati változáson ment át az egyház az idők során ebben a rendkívül ~é

nyes kérdésben is; fejlődése, úgy vélem és remélem, irreverzibilis folyamat. En
személy szerint úgy gondolom, hogy minden ember üdvözülhet, ha csak szemé
lyes súlyos bűnnel nem vétkezik Isten ellen, azaz' felebarátai, valamint önmaga
ellen. Jézus Krisztus minden .ember helyett és minden emberért halt meg a ke
resztfán, lehetővé téve ezáltalvalamennyiünk számára az örök üdvösséget. A ke
reszt oktalansága alkotja hitem alapját. Ugyanakkor én, a keresztény, a szegény
bűnös, aki vagyok, sohasem lehetek elbizakodott, sohasem tudhatom, hogy he
lyesnek tartott elméletemet képes vagyok-e megvalósítani a gyakorlatban, mivel
erre nincsen semmiféle garancia. Az ateista megtalálhatja Istent - én pedig, aki
hiszek benne, elveszíthetem. Elvben mindez lehetséges. Ugy vélem, hogy ilyen
és hasonló nézeteivel az egyház sokat helyesbítette korábbi önmagát. Erre a he
lyesbítésre szüksége is van, hiszen csak a kinövésektől és vadhajtásoktól szaba
dítja meg, lényegén nem változtat. A megújulásra, az önkritikára, a nézetek fe
lülvizsgálatára, úgy vélem, minden ideológiai jellegű eszmerendszernek szüksé
ge van. Ezzel - ha jól értettem - marxista beszélgető-partnereinkis egyetértettek
a budapesti konferencián.

Professzor lÍr, kérem, értelmezze a munkáiban oly gyakran használatos ,~isteni

önközlés" (Selbstmitteilung Gottes) fogalmát!

- Az isteni önközlés lényegében az Istennek embert megszólító közlése. Ter
mészetesen befogadó nélkül maga a közlés is elképzelhetetlen volna, Az em
ber, mint elfogadó, Isten önközlésének el6feltételeként tekinthető. Mondhatom
persze, ha Isten. közölni akarja magát, ha az önmagát odaajándékozó szeretet ki
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akarja fejezni önmagát, akkor ehhez. kell az ember is. Hangsúlyozni szeretném
azonban, hogy Isten önközlése és az ember két külön dolog. Ismételten leszöge
-zem, hogy a katolikus tanítás értelmében Isten az embert úgy is teremthette vol
na, hogy nem ajándékozza meg önmagával. Isten önközlése Isten szeretetét mu
tatja meg, ő az, aki önmagát teljes intimitásában 'és végtelen dicsőségében oda
tudja ajándékozni a véges embernek.

Ön Istenről mindig mint titokról beszél. Ez a titok azonban közli is magát az
emberrel. Tehát az ember is titok?

~ Igen. Amennyiben az ember az isteni önközlés befogadója lehet, és ez a köz
lés Isten titkát tartalmazza, akkor az ember maga is titok, más szóval: titokmi
volta végső soron lényegében szükségszerú. Ez azt jelenti: az ember teljes való
ját csak Istenre irányultságából érthetem meg. Azt mondjuk: Isten és világ, Isten
és ember. Holott ezáltal nem mondunk többet, mint ha csak Istent mondanánk.
Isten és ember nem tágabb fogalom, mintIsten, Hiszen Istenben van minden ...
Az úgynevezett profán antropológiák tulajdonképpen az ember teljes megismer
hetőségét hangoztatják, ugyanakkor valamiképpen azt is feltételezik, hogy az em
bernek sajátos kapcsolata van az örökkévalóval. Ez ellentmondás, ami azonban
feloldható volna, ha a profán antropológiák elismernék, hogy az ember transz
cendens lény. Az ember ugyanis ami által és amennyiben az abszolút titokra irá
nyul, azáltal és annyiban érthető maga a titok is.

Professzor úr tniképpen ítéli meg a katolikus egyház jelenlegi helyzetéi?

- Meggyőződésem, hogy a katolikus egyház, mint Krisztus eszkatologikus jele
a világban, sohasem szűnik meg. Természetesen számszerűleg az egyház növe-

, kedhet, de csökkenhet is. Ez azonban a lényegén mit sem változtat. Az egyház
viszont sohasem tekintheti befejezettnek munkálkodását a világban, hisz egyház
és világ teljes egybeesése aligha képzelhető el. Ebből az is következik, hogy helyi
jelenségekből nem ítélhető meg az egyház egésze. Teljesen más arculata lehet 
és van is. - egy dél-amerikai egyházi közösségnek, mint például egy kelet-euró
painak. Vagy vegyük például az egyházat Szent Pál idejében: már akkor is Isten
eszkatologikus jele volt a világban, mely - ahogy ezt a II. Vatikáni zsinat is ta
nítja -a világ egyetemes üdvéért munkálkodik, Más szóval: az egyház nem csu
pán szociológiai egység, nem csupán számszerűleg jól körülhatárolható szerve
zet, hanem": Izajással szólva- szent maradékként is az egész világ üdvének zá
loga. A jelen egyházban tagadhatatlan mutatkozó strukturális változások nem
feltétlenül mint válságjelek értelmezendők. Meggyőződésem, hogy amíg a vilá
gon valahol is összegyűlnek emberek az Eucharisztia ünneplésére, addig létezik
egyház. Ez az egyház ölthet számunkra új, szokatlan formákat is. A korábbi egy- .
házi gyakorlat a-területi elv alapján a fehér foltok megszüntetésére irányult. Ma
azonban lelkipásztdrkodásunkban sokkal inkább az lenne a feladat - s itt sza
badjon egy hasonlattal élnem -, hogy a sivatag Vízzel való elárasztása helyett vi
rágzó oáiisokat hozzunk létre. Európában a lelkipásztori, igehirdetői gyakorlat
ban többnyire még ma is a területi elv az irányadó. Például az NSZK-ban, ha
mondjuk négy plébánia megüresedik, akkor természetesnek tartjuk, hogy egy
ötödik plébánia papja lássa el valamennyinek a teendőjét. Mért van ez így, kér
dezhetnénk. Hiszen a Pál-korabeli Thesszalonika keresztény közössége sem tö
rekedett arra, hogy a környező települések mindegyikében önálló közösségeket
hozzon létre. S ki vitatná a páli Thesszalonika kisugárzó erejét? Pál apostol nem
hajolt a térkép fölé, hogy plébániákra ossza fel a világot ...

258



Professzor úr közismerten sokat publikált, eddigi életműve már terjedelmét te
kintve is impozáns. Kérem, beszéljen munkamódszeréről, s ha lehet, mindennsp-
jairól is! .

- Általában elterjedt vélemény rólam, hogy borzasztóan szogalmas vagyok. Ez
így nem igaz. Világéletemben korán kelő, korán fekvő ember voltam, ami azt is
jelenti persze, hogy nemigen jártam társaságokba. Ha a hobbim iránt érdek
lődne, bizony kissé zavarba hozna, mert őszintén szólva nincs is - a szó hagyo
mányos .értelmében. Például, bár van autóm, mégsem tudok vezetni. Mint ahogy
fotózni sem tudok. A tiroli hegyeket sem keresem föl gyakran, holott már jóideje
Innsbruckban lakom; de nem voltam nagy világutazó sem. A politika mindig is
érdekelt, de valójában sohasem politizáltam. Pironkodva kell bevallanom, hogy
sohasem éreztem különösebb vonzódást sem a zene, sem a képzőművészetek

iránt. Egyetlen szenvedélyem volt, az olvasás, erre viszont sok idő jutott. Mindig
is erős kötelességtudat élt bennem, így természetes állapot volt számomra, hogy
dolgozom. Nem hajtottam agyon magam, például éjszaka sohasem dolgoztam;
igyekeztem viszonylag egészséges életmódot folytatni. Így történhetett aztán,
hogy az évek előrehaladtávala megírt oldalak száma is gyarapodott.

Korunk neves ebb gondolkodói közül kivel érez szellemi ronkonságot? Úgy tu
dom, hallgatta Heidegger előadásait is. Heidegger-tanítványnak tartja magát?

- Valóban jártam Heidegger előadásaira, s mint filozófust, nagyra is tartom
őt. Tanítványának azonban nem vallom magam, hiszen én végül is teológus va
gyok, s mint ilyen, sokkal több indíttatást kaptam a belga Maréchaltól. Mégis ...
talán egyfajta gondolkodásmódot tanultam Heideggertől - feltéve, hogy az ta
nulható.

Ön jezsuita páter. Nem bánta meg soha, hogy belépett a rendbe?

- Ha azt mondanám, hogy az én életem sem volt mentes a csalódásoktól. fájda
lomtól, végesség-érzettől, akkor ugyan közhelyet, de mindenképpen igazat mon
danék. Nem voltam tehát maradéktalanul boldog. Ez azonban embermivoltunk
szükségszerűvelejárója. Végül is nem bántam meg, hogy immár hatvankét éve a
rend tagja vagyok. Nézze, mondhatnám úgy is, hogy belső késztetésből lettem
jezsuita. Hívást éreztem, és igent mondtam rá..

A kereeztény világ a napokban ünnepli az Ön 80. születésnapját. Hogyan össze
'gezhetők hosszú életének és teológiai munkásságának tapasztalatai?

- Nem kívánok összegezést adni. Inkább utalnék egy írásomra, a "Szent Ignác
beszéde egy mai jezsuitához" címűre. Ez a Beszéd, úgy érzem, valamiképpen
mégis egész jezsuita-mivoltom és teológiám rövid összefoglalása. Ebben sok szó
esik az Istenhez való viszonyról, az Isten-tapasztalatról, vallásosságról, mely
nemcsak a jezsuiták, hanem valamennyi keresztény számára is érvényes lehet.

Koch. Valéria
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KORUNK IMÁI

Hat éven át, 1578-tól 84-ig írta a karmelita rendbéli Juan Yepe, az
egyház későbbi szentje, a világirodalom nagy misztikusa A Lélek Ene
ké-nek sorait, a Menyasszony (a Lélek) és a Vőlegény (Krisztus) pár
beszédét. A párbeszéd Isten szolgálatának fölismerésétől a tökélete
sedés, a "lelki egyesülés" pillanatáig tart.

Nehéz és könnyű helyzetben volt a fordító: a Cántico Espirituel
nak .ez az első teljes magyar fordítása. Az olvasó a könyvtárnyi iroda
lom) a sűrűp. lábjegyzetelt kiadások ismerete nélkül is ráakad talán
az Enekek Enekét vagy a többi misztikus gondolatait idéző sorokra,
lehet, teológiai kérdéseket is föltesz, de a vallásos elragadtatás és a
földi szerelem közös szókincsét bizonyára megilletődöttenfogadja el,
ahogyan azt az elmúlt századok is tették.

A Lélek Éneke című vers a Keresztes Szent János összes verseit
tartalmazó, és a Helikon Kiadó számára készülő kötetből való.

A fordító

KERESZTES SZENTJÁNOS

A Lélek Éneke
A Lélek és a Vőlegény dala

Menyasszony:

Szerelmem, hova lettél,
mért hagytál nyögve egymagamra engem?
Szarvasom, megsebeztél,
futottál, meg se hallva:
szólítlak, mentél süketen utadra.

Jó pásztorok, a réten,
ha nyájatok a legelö füvén jár,
ha látjátok, ki nékem
kedvesebb bárki másnál,
rnondjátok, szenvedek, halott vagyok már.

Nyomában egyre járok,
hol tengerpartra, hol hegyekbe térek,
nem tépek le virágot,
vadak láttán se félek,
nem torpanok, ha új határba érek.
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A teremtményeket kéri:

á, rengeteg, nagy erdö,
szerelmesem keze ültette dús fák,
Ó, legelök, zöldellök,
virágok, fénylö tiszták,
mondjátok meg, ha körötökbenitt járt!

A teremtmények válaszolnak:

Elhalmozott kegyével,
míg elhaladt e ligetben sietve,
alig tekintve széjjel,
szemét csak ránk vetette,
szépségét minden önmagára vette.

Menyasszony:

Ki gyógyíthat meg engem?
Szerelmesem, áruld el végre, hol vagy.
Minek is epekednem?
Ne küldj ma hírhozókat,
hiába kérdem, hallgat mind terólad.

Kik közeledbe' járnak,
ezer kegyedröl nékem számot adnak,
csak sebeimbe vájnak,
engem halódni hagynak,
értelme nincsen dadogó szavuknak.

á, lelkem, mért kívánod,
hogy éljek, hogyha ez nekem nem élet,
s ha életem halálod,
szerelem nyila téged,
ha eltalál, hogyan hogy mégis éltet?

Ha nem tudsz orvosságot,
szívemet annyi sebbel mért sebezted?
Ha kincsem nem kívánod,
miért is irigyelted?
Amit raboltál, itt míért felejted?

Csitítsd le haragvásom,
hisz nincsen másnak íly hatalma rajtam!
Hogy téged látva lásson,
szemem csak miattad van,
te vagy a ragyogása egymagadban.

Jelenj meg énelöttem,
s ha szépséged meglátnom végzetes lesz,
ne fuss akkor se tőlern.

Kínjára sz.e.relemnek
csak kedves társaságod hozhat enyhet.
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Ó, kristályos patak, te
arcoknak mását formázza ezüstöd,
öt vágyom látni egyre,
jelentesd meg közöttük;
a bennern élöt mutassa vissza tükröd!

Szerelmesem, ha nézel,
eröm elhágy!

Vőlegény:

Fordulj galambom vissza!
A szarvas száz sebével
megjött már dombjainkra,
röptödnek levegöjét vágyva issza.

Menyasszony:

Szerelmesem, az erdö,
s magányos tisztás benne, számolatlan,
folyók folyása zengö,
sziget háborítatlan,
a szél szerelmes hangja nyughatatlan;

az éjjel hoz nyugalmat,
keletröl gyönge hajnal fölvilágít,
a muzsika elhallgat,
a magány dala száll itt,
a dús vacsora szerelemre csábit.

Ágyunk virágban álló,
hozzá oroszlán barlangja hasonló,
bíborban fölsugárzó,
békében fölmagasló,
száz pajzs borítja, korona,aranyló.

Szerelmesem, utánad
szegödnek ífjú lányok csapatostól,
nyomodban szikra támad,
és fűszeres, nemes bor,
isteni balzsam arad lábnyomodból.

A le.gbelsö szobában,
míg.kedvesemnek italából ittam,
elkódorgott a nyájam.
A régi út hol is van?
Már új mezöket járok szakadatlan.

Mellét fölfedte nékem,
így oktatott az édes tudományra,
övé lettem egészen,
s igértem, nemsokára
a hitvese leszek már valahára.



Lelkem hozzászegödött,
övé lett minden, mi azelött enyém volt.
Nyájat többé nem örzök,
nem függök más parancstól,
teszem, amit a szerelem parancsol.

Azt mondjátok ti rólam,
meg nem találtam semmit, mit se láttam.
Nem tévedek, valójában
elvesztem én e vágyban,
s magam veszítve magam megtaláltam.

Ha közelít a hajnal,
a frissen nyíló virágot leszedjük,
füzért fonunk, smaragddal
közepét ékesít jük,
hajam egyetlen szálára kötözzük.

. Hajarn egy szála tette,
tekinteted nyakamról el se vetted,
néztél csak rámeredve,
a röpte foglyul ejtett,
szemembe nézve szemem megsebezted.

Ne vess meg érte, kérlek,
böröm szlnét, ha sötétnek találod,
szemed börömre téved,
szépséged rámsugárzod,
örökre rajta marad ragyogásod.

Üzzétek el a rókát,
szölönk már bizton érleli gyümölcsét,
lemetszve mind a rózsák
az ünnepet köszöntsék,
a hegy ne lássa senki közeledtét!

Észak szele csitúlj le!
Jöjj déli széJ most, szerelembe eltö,
kertem vágyad hevitse!
Szerelmesem közelgö,
virágok közt legeltet ö, ha eljö.

Vőlegény:

Belépett a menyasszony
az édes kertbe ím elhozta vágya,
hogy illatot fakasszon,
fejét a kedves vállra
fektette s ott nyugalmát megtalálta.

263



264

Az almafa tövében
léptél velem te örök mátkaságra,
kezem neked igértem,
bajodnak gyógyulása
lettem s, szülöanyád megcsúfolása.

Madarak, messzejárók,
dámszarvasok, oroszlánok, kevélyek,
hegyek, völgyek, lapályok,
vizek, havak, az éjnek
télelrnq, forrósága kérve kérlek

a lant vidám szavára,
az esti, hulló harmat énekére,
haraqotok ne bántsa,
a falat el ne érje,
legyen a kedvesemnek pihenése.

Menyasszony: .

Nimfái Júdeának,
virágkehelyre, rózsalugasokra
most ámbraillat árad,
más tájakon lakozva
kerülje küszöbünket lábatok ma! _

Szerelmem, ne mutatkozz,
emeld föl arcod a magas hegyekbe,
egyetlen szót se szólj most,
tekints eseregekre,
mint szállnak el a titkos szigetekre.

Vőlegény:

Az én fehér galambom
bárkankra olajággal visszatért már,
a gerlét szólni hallom,
a folyópart fölé szállt, '
a zöld mezöben megtalálta párját.

Magányban élt idáig,
fészkét magányban maga építette,
de társára talált itt,
szerelem megsebezte,
magány a társát hozzá elvezette.

Menyasszony:

Szépségedet csodálva
szerelmesem, vigadjunk tiszta szívvel!
A hegyre hegyfokára,
.hol forrás vize tör fel,
a rengeteg nek rejtekébe jöjj el!



Éreszkedjünk le aztán,
barlangok kövét lábunk tapossa,
pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja
szomjunkat édes zamatávaloltsa.

Mit lelkem vágyva: vágyik,
amit igértél, megmutatod egy nap,
nem váratsz már sokáig, I

te, aki életem vagy,
majd átadod nekem örök jutalmad.

Dala a csalogánynak,
lélekzete az édes levegönek,
csöndje az éjszakának,
ligetek, üde zöldek,
az.éji láng emészt, de nem gyötör meg.

Pillantás föl se érte,
megtört Aminadab hatalma rajta,
a harcnak ime vége:
forrásait fakasztja,
a lovasság a rohamot föladja.

Takács Zsuzsa fordítása

ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

A felsza~adulás teológiája
A Hittani Kongregáció instrukciójának visszhangja

1984. szeptember 3-án tették közzé a Ratzinger bíboros által vezetett Hittani
Kongregáció utasítását a "felszabadulás (vagy felszabadítás) teológiája" néhány
szempontjáról. A 32 lapnyi füzet égetően időszerű kérdéssel foglalkozik, több te-'
ológíai és gyakorlati problémát érint. Bár nem zsinati határozat, nem is encikli
ka, a Szentszék hivatalos dokumentuma: a pápa jóváhagyásával jelent meg.

Visszhangja azért is érthetően jelentős, mivel egy idő óta a közvélemény fi
gyelte, mi lesz az eredménye a perui püspöki kar és a Szentszék közötti tárgyalá
soknak éppen a felszabadítás teológiája egyik legjelesebb képviselője, Gustavo
Gutiérrez tanait illetően; továbbá (véletlen?) egybeesés következtében, Ratzin
ger bíboros éppen azokban a napokban folytatott megbeszéléseket Leonardo
Boff brazil ferencessel (a kérdéses teológia másik neves képviselőjével), amikor
a dokumentumot közzétették.

Rögtön szögezzük le: az instrukció nem nevez meg egyetlen teológust se; való
jában széles távlatokat tart szem előtt, még ha elsősorbana latin-amerikai hely-
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zetet veszi is figyelembe, ahol ez a teológiai irány megszületett. Maga L. Boff így
. emelte ki az instrukció jelentőségét: "Erdeme az, hogy az egész egyház és társa
dalom számára egyetemes távlatokba állította azokat a problémákat, amelyek
megszülték a.felszabadulás teológiáját: kizsákmányolás, nyomor, éhség. Elismeri
egy bizonyos felszabadulás-teológia érvényességét is, amiről vitatkozni lehet.
Más szóval: egyházi szempontból is érvényes ez a teológia. Az igazi probléma az,
hogy milyen választ adunk az elnyomás kérdésére. Hozzáfűzöm,hogy ez a doku
mentum tipikusan »Európa-központú« Iátásmódot tükröz. A felszabadítás elmé
leti témájából indul ki, mintha egyszerűenegy olyan címszóról lenne szó, amely
a katolikus teológiai szótárban szerepel és amelynek jelentését a Biblia alapján
ki kell fejteni ... Elit-jellege van, nem számol a szegények és elnyomottak konk
rét felszabadításának folyamatával. A latin-amerikai egyház nézőpontja különbö
zö; a valóságos cselekvésből kell kiindulni, amelyet már megkezdtek a szegé
nyek, a szakszervezetek, a bázisközösségek és más mozgalmak. Ezekben a ke
resztények ezt kérdezik maguktól: a hit mennyiben járul hozzá a felszabadítási
folyamathoz? Latin-Amerikában tehát a társadalmi mozgalmakból indul ki a teo
lógiai reflexió ..." (Le Monde, 1984. szept, 13.)

Még mielőtt magáról a szentszéki dokumentumról szólnánk, pár megjegyzést
teszünk a felszabadulás teológiájának kialakulásáról. 25-30 évvel ezelőtt szüle
tett meg Latin-Amerikában, bár kezdetben még nem .adtak neki nevet. Legalább
tíz évvel G. Gutiérrez ismert könyvének megjelenése előtt (amelynek címe ép
pen ez volt: A felszabadulás teológiája), a .latin-amerikai társadalmi-politikai
helyzet (a katonai díktatúrák) mozgolódást váltott ki az egyetemi ifjúság köré
ben: egyszeruen új módon kezdték értelmezni a keresztény hitet, annak társa
dalmi követelményeit. Ennek még nem volt semmi köze az európai politikai teo
lógiához, nem is jelentette a teológia egy ágát. A bázisközösségek megszületése
és terjedése Braziliában fokozottabban a szegények, az elnyomottak sorsa felé
fordította a figyelmet: hogyan lehet megszabadítani őket a társadalmi igazságta
lanságoktól? Igaz, hogy Krisztus szenvedése, keresztje által váltott meg bennün
ket, de vajon a szegény, kizsákmányolt népnek tűrnie kell szenvedéseit, éspedig
éppen azzal a meggondolással: ez a megváltás útja? Egy bizonyos dolorizmus és
fatalizmus nem lehet a felszabadító Krisztus üzenete, aki örömhírt hozott a sze
gényeknek! Közben néhány nevesebb teológus (Gutiérrez, Boff) kezdte kidolgoz
ni az új teológiát; mások viszont egyre inkább a felszabadítás gyakorlati feladatá
ra irányitották a figyelmet. Majd maga az "új" teológia is egyre inkább az orto
prexist hangsúlyozta, anélkül, hogy az ortodoxiának ártott volna. Igaz, a társada
lomelemzésben átvettek bizonyos eszméket a marxizmusból, de lényegében ma
ga a teológia csupán (l) újraértelmezte a megváltást, Krisztus keresztjét mint fel
szabadítást. Egyszóval az evangéliumban rejlő forradalmi erőt kívánták "felsza
badítani", hogy megváltoztassák a helyzetet. Ujabban egyre inkább érvényre jut
tatják a népi vallásosságban fellehető sajátos keresztény elemeket; a társadalom
tudományból kölcsönzött fogalmakkal újragondolják az egyháztant is. A "szegé
nyek egyháza" világosabban látja szerepét, az evangélizálás és a társadalmi elő

rehaladás összefüggését, főleg VI. Pál Evangelii nutisndi c. buzdítása (lásd a
3{}--34. pontokat), illetve Puebia (1979) óta.

A Hittani Kongregáció instrukciója nem akarta a maga teljességben tárgyalni
a felszabadulás teológiája által felvetett problémakört. Célja az, hogy felhívja a

. pásztorok, a teológusok és a hivők figyeimét azokra az eltévelyedési veszélyekre,
amelyek bizonyos felszabadítás-teológiák terjesztésével és gyakorlati alkalmazá
sával együttjárnak, tehát amelyek kellő kritikai érzék nélkül átvesznekeszméket
és gyakorlati irányelveket a marxista gondolkodásból. A dokumentum egyáltalán
nem akarja elítélni a helyes felszabadulás-teológiát (sőt kilátásba helyezi ennek
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elmélyítését); még kevésbé azokat, akik kisemmizett, elnyomott, üldözött testvé
reik szeretetétől sarkallva, nagylelkűen a szegények védelmére, a szabadság, az
igazságosság és az emberi jogok biztosítására kötelezik el magukat. Sőt, amint a .
pápa Pueblában, vagy legutóbb (1984 októberében) Santo Domingóban is hang
súlyozta: az új lendülettel meginduló evangélizálásnak kötelezően e célkitűzé

seket is magában kell foglalnia. Az instrukció a Zsinat (Gaudium et Spes) nyo
mán hangoztatja: az Egyház az "idők jelet" látja a népek felszabadulási törekvé
seiben: jogosan akarnak megszabadulni a gazdasági-politikai és kulturális kolo
nializmus következményeitől,és biztosítani fejlődésüket, a javak-igazságos elosz-
tását, az ember alapvető jogait. .

Egészen sematikusan az instrukció a következőket tárgyalja a helyzetleírás és
a szükséges kritikai érzék (megkülönböztetés) hangsúlyozása után:

III-V. fej.: mi lehet a felszabadítás teológiája; tárgya (III), bibliai alapjai (IV), a
tanítóhivatal eddigi dokumentumai (V). Mindez pozitív, még ha jelzi is az eltéve
lyedési veszélyeket.

VI-X. fej.: amit nem lehet elfogadni; két alapvető tévedés: a marxizmus eszméi
nek átvétele és a Biblia racionalista értelmezése (VI); majd megmutatja ezek kö-
vetkezményeit. . ,

XI. fej.: pozitív irányelvek. A teljes igazságot kell hirdetni az üdvözítő Jézusra,
az egyház küldetésére és az ember hivatására vonatkozóan, a gyakorlatban pedig
a 'keresztény etika alapelveit és az egyház szociális tanítását kell követni. Egyál
talán nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy a keresztények elnézök az igazság
talanságokkal szemben, passzívan beletörődnek a helyzetbe, vagy egyenesen az
elnyomók cinkosai. A hivőknek az igazságosságért és a békéért vívott küzdelem
mel (erőszakot, osztályharcot kerülve) kell építeniök a szeretet civilizációját.

Mindjárt az instrukció megjelenése után számos püspökkari konferencia elnö
ke vagy egyes főpásztorok, neves személyiségek nyilatkoztak: ezeket heteken át
sorra közölte az Osservatore Romeuo. Szinte valamennyi kiemelte a dokumen
tum pozitív hangvételét, kiegyensúlyozottságát. Többen rámutattak a rendelke
zés és az egyház eddigi tanítása közötti folytonosságra (pl. Vilnet, a francia püs
pökkari konferencia elnöke). Höffner bíboros, a német püspökök nevében ezt
hangsúlyozta: 'Azoktól az irányzatoktól kell óvakodni, amelyek eltorzítják az Is
tenről és az ember természetfeletti hivatásáról vallott katolikus tanítást és eltér
nek a keresztényetikától, amikor a keresztény létet politizálják (még a népi val
lásosságot is a forradalom szolgálatába akarják állítani). Ivo Lorscheiter, a brazil
püspökkari konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában töb
bek között kijelentette: "Mint latin-amerikai, aki megtapasztalta a drámai igaz-

. ságtalanságokat és a tragikus nyomort, a szentszék legújabb instrukcióját jelen
tős erőfeszítésnektartom arra, hogy összeegyeztesse a szegényekért vállalt nagy
lelkű elkötelezettséget és a marxista posztulátumok és. módszerek elkerülését.
Az instrukció legalább tíz esetben hangsúlyozza: kötelességünk az igazságossá
gért, a szabadságért és az emberi méltóságért vivott küzdelem. Hirdeti, hogy
nem akar ürügyül szolgálni azoknak, akik közömbös magatart'ást tanúsítanak a
nyomor és az igazságtalanságok tragikus és sürgető problémáival szemben. Hogy
minden kételyt eloszlasson, az instrukció ezeket írja: »Latin-Amerika bizonyos
vidékein a gazdaság jórésze az oligarchia kezében van, olyan tulajdonosok kezé
ben, akik neni rendelkeznek társadalmi lelkiismerettel. Nem létezik a jogállam,
vagy csak alig; a katonai diktatúrák lábbal tapossák az ember elemi jogait, a ve
zetők visszaélnek a hatalommal, bizonyos tőkéket külföldre visznek ... Minde
zek a tények a lázadás heves vágyát keltik fel azokban, akik a technológiai, fi
nánctőkés és gazdasági újkolonializmus tehetetlen áldozatainak érzik magukat.s"
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Egy francia nyelvű teológuscsoport, bár kritikus hangokat is hallat, pozitívum
nak tartja, hogy a Hittani Kongregáció utasítása nem ítéli el a felszabadításra
vonatkozó teológiai reflexiót, és a Latin-Amerikában elindult megújulást, a sze
gényekkel vállalt szolidaritást szükségesnek tartja. E teológusok azt kívánják,
hogy a hivatalos egyház pontosabban különböztesse meg az igazi felszabadulás
teológiát annak torz formáitól.

Végül idézzük J. Y. Calvez jezsuitát, az egyik legjelesebb Marx-szakértőt:

"A felszabadulás teológiájának középpontjában áll a marxizmusra való hivat
kozás. Hevesen vitatják, hogy ezt és ezt a teológust »megfertózte-e« a marxizmus.
A magam részéről attól tartok, hogy ott látják a marxizmust, ahol nincs ..."
Majd miután megjegyezte, hogy tápasztalatból tudja: sokan ugyan elvetik a dia
lektikus materializmust (az ateizmust), de a történelmi materializmustól átvesz
nek bizonyos értelmezési elveket és gyakorlatot (a gazdasági alap jelentősége,

osztályharc, erőszak alkalmazása), Calvez így folytatja: "... A keresztény téved,
ha ezt az osztályharcot egyetlen orvoslási módnak fogadja el, anélkül, hogy új
alapokon keresné a kiengesztelődést ... Itt á helye a szellemek és szívek megté
résének, amivel a marxizmus nem számol, hiszen - mondja - mindenkít megha
tároz a' termelési folyamatban betöltött szerepe, helyzete. A keresztény nem fo
gadhatja el ezt a csontbúrkot. Megértem tehát a Hittani Kongregáció figyelmez
tetését: egy bizonyos tartózkodásra, kritikára van szükség: meg kell vizsgálni az
elfogadott álláspontok következményeit. A hit központi forrásának fényében
nyugodt megkülönböztetésre van szükség... A felszabadulás témája megér
demli, hogy a teológia kifejtse azt a keresztény gondolkodás és gyakorlat számá
ra. Az élő teológiának Istenről és Fiáról, Jézus Krisztusról kell beszélnie, az em-.
ber hivatásáról, örök rendeltetéséről,a hitről, a hívek közösségéról és a szent
ségekről - mindenki számára érthető nyelven. Hogy valóban teológia legyen,
nem szabad a felszabadulást (felszabadítást) pusztán társadalmi-politikai haszná
latra korlátozni. Ezzel a feltétellel számíthat arra, hogy polgárjogot nyer a ke
resztény teológiában." (Le Mande, 1984. szept. 13.)

Szabó Ferenc

Kereszténység, polgárháború:
EI·Salvador

A megváltó Krisztusról elnevezett ország ugyancsak a Megváltóról elnevezett .
fővárosában néhány éve röplapokat osztogattak: "ülj meg egy papot - a hazát
építed vele!" El Salvadorban polgárháború van s ennek az egyház is részese,
szenvedője. A terror és ellenterror, a megtorlások s a megtorlások megtorlásaí
láttán felmerül a kérdés: megmaradhat-e itt az ember kereszténynek? Az időköz

ben már szentként és vértanúként tisztelt meggyilkolt érsek, Oscar Romero s
megannyi társa megadja a feleletet: lehet!, de nem könnyű!, s nagyon határozott
és egyértelmű elkötelezettséget követel!

El Salvador pici ország, 21393 km>, alig több, mint Magyarország ötödrésze.
Lakóinak száma ellenben 1985 elején 5 millió, és 2000-re 8,8 millióra számíta
nak. A népsűrűség tehát pillanatnyilag háromszor akkora, 2000-re négyszer
akkora lesz, mint Magyarországon. A lakosság 84 százaléka mesztic, 10 száza
léka fehér, 6 százaléka indián. A népesség fiatal: majdnem fele (46 százaléka) 15
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évnél fiatalabb. 1965 óta az analfabéták aránya 50-ről 38 százalékra csökkent. A
tanult réteg mégis változatlanul igen kicsi. Egy orvosra 3460 lakos, egy papra
11 700 katolikus jut. (Magyarországon 1980-ban ezek az arányok: 324 fő/orvos,

valamint körülbelül 2500 katolikus/pap). Az elmúlt két évtized gyors városia
sodása ellenére az emberek 60 százaléka falun él. A mezógazdaságí népesség 49
százaléka 1 hektárnál kisebb területet művel meg, s ezeknek is csupán 1,6 száza
léka tulajdonosa a földnek, a többiek bérlik. A munkaképes korú népesség 35
százaléka. teljesen vagy részben munkanélkülí, El Salvador a térség egyik leg
szegényebb, társadalmi-politikai viszonyaiban egyik legbizonytalanabb országa.

Az országot 1524-ben hódították meg a spanyolok. Az ezt követő háromszáz
évben ellenben kevéssé törődtek vele, így igen lassan fejlődött. Az 1821-ben ki
kiáltott függetlenség után húsz évig a Közép-amerikai Egyesült Tartományok tag
országa. A nemzeti függetlenséget 1841-ben nyeri el.

A mai problémák a XIX. századra nyúlnak vissza. Az 1829-1839 közötti ún.
"tragikus évtizedben" a kormány feloszlatta a monasztikus rendeket, kiutasította
a domonkosokat és a ferenceseket, az egyház tulajdonát elkobozta, bevezette a
polgári házasságot és a válást - de ragaszkodott a püspökök és egyéb egyházi
méltóságok kinevezésének jogához. Az ország kereszténysége hanyatlani kezdett.

A gazdasági bajok oka mindenek előtt a századvégi "polgári forradalom" során
végrehajtott "földreform". Mindaddig a föld a faluközösségek tulajdonában volt.
Egy 1881. évi törvény szerint a tulajdonjogot, némi kezelési költség fejében be
kellett jegyeztetni. Az írni-olvasni nem tudó s készpénzzel sem rendelkező in
dián parasztok nem rögzítették tulajdonjogukat. A pénzhiánnyal küzdő állam
eladta a földeket annak, aki fizetni tudott. Néhány év múltán El Salvadort már a
14-család-országának nevezték. A parasztoknak ettől kezdve bért kellett fizetniük.

A dráma harmadik felvonását az 1930-as gazdasági világválság hozta. Az. or
szág éppen megindult volna a politikai demokratizálás útján. 1931-ben, az or
szág történetének első szabad és közvetlen választásán megnyílt az út a nemzeti
egyetértés megteremtésére. Ám a gazdaság összeomlott. A kávé világpiaci árá
nak zuhanása lehetetlenné tette a szerződött bérek kifizetését, 10 hónap után a
kormány megbukott, a hatalmat katonák vették át. Az 1979-ig tartó katonai dik
tatúra idején a közerkölcs és á közrend megbomlott, sorra születtek a guerilla
szervezetek. 1979-ben, néhány hónappal a nicaraguai Somoza elnök hatalmának
megdöntése után vértelen államcsínnyel El Salvador tábornok-elnökét is menesztik.

Nyugalom, béke, gazdasági stabilizáció helyett kitört a polgárháború. A politi
kai gyilkosságoknak és atüntetőkre leadott sortüzeknek még az évben közel 600
halálos áldozata van. Kormányok váltják egymást, de egyik sem képes megállí
tani a helyzet rohamos rosszabbodását. A meggyilkoltak száma 1980-ban 8398,
1981-ben II 797, 1982-ben 4919. "Míndezek polgári személyek - figyelmeztet
Rivera y Damas, San Salvador érseke -, akik nem harcosi cselekmények során
estek el, hanem akiket lakásukban, munkahelyükön vagy az utcán hidegvérrel
meggyilkoltak. Ráadásul ezek a számok csak azokat a halottakat tartalmazzák,
akiket bizonyíthatóan politikai okból öltek meg." Ugyanebben a három évben
4276 személy "mnt el". Az erőszak fokozódásában a kormány, a jobb- és a bal
oldal egyaránt bűnös, folytatja az érsek. A rendőrség vezetőjének nyilatkozata
szerint az országban addig elkövetett 34 353 gyilkosság közül4353-ért a balodal
a felelős. "Ez közvetve annyit jelent - teszi hozzá Rivera y Dames -, hogy körül
belül 30 OOO gyilkosságot azoknak a fegyveres csoportoknak, biztonsági erőknek
és halálbrigádoknak a számlájára kell írni, akik a hatóságok védelme alatt tevé-
kenykedhetnek." .

Végül a mérleghez még valami tartozik: a gyilkossági fenyegetések elől mene
külők tömege. Mintegy 600 OOO fő külföldön keresett menedéket (1983. évi adat).
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200 OOO embernek erre nincs pénze, módja, hanem otthon szökik egyik rokontól
a másikhoz, gyűjtőtáborból gyűjtőtáborba, egyik nyomornegyedből a másikba.

El Salvador katolikus ország.. Lakosainak 90 százaléka meg van keresztelve,
katolikusnak mondja magát. A családok 53 százalékában közösen imádkoznak és
45 százalékában tanítgatják a gyermekeket a keresztény hitre. Plébánosát az em
berek 70 százaléka ismeri es tiszteli. Az egyház intézményes jelenlétét 72 elemi
és 32 középiskola biztosítja (22 400, illetve 17 900 diákkal), valamint a Közép
amerikai Egyetem (4900 hallgatóval), 28 egészségügyi intézmény (klinikák, kór
házak, öregotthonok stb.), 3 heti és 3 havilap (összesen 621000 példánnyal). A
polgárháború azonban az egyházat is sújtja. "Egy olyan országban, ahol a társa
dalmi igazságtalanság az úr - jegyezte meg néhány éve Romero érsek - az igazán
mély hitnek társadalmi elkötelezettséghez kell vezetnie. Az pedig konfliktusokat
teremt! Vagy ahogyan Pedro Arnoldo Aparicio püspök mondta: "az egyház nem
lehet, nem szabad, hogy legyen s nem akar a hatalmasok cinkosa lenni." Ennek
azonban ára van. "Ha lehetévé akarjuk tenni a szegények életét, rá kell szán
nunk saját életünk egy részét, sőt fel kell áldoznunk életünket" - tanít Romero
érsek. Ez az áldozat papok és apácák kiutasítását, megkínzását, megerőszakolá

sát és meggyilkolását jelenti. Bombamerénylet áldozata lett a katolikus egyetem,
a katolikus rádióállomás (YSAX) szerkesztősége s külön a technikai berendezé
sei, a fővárosi Szent Szív bazilika, a Criterio kiadó, az Orientacion hetilap stb.
Két papot, egy diakonust és Romero érseket az oltárnál lőttek agyon. A meggyil
kolt papok száma 1977 óta több, mint egy tucat. "Ha az egyház hivatalos képvi
selőivel így bánnak - magyarázta Oscar Romero -, megérthetitek, hogy mit tet
tek az egyszerű keresztényekkel, a parasztokkal, a katetékákkal, ahittanárokkal,
a keresztény bázisközösségekkel. Ezreket fenyegettek meg, raboltak el, kínoztak
s öltek meg. Fontosabb azonban az a kérdés, hogy miért üldözték az egyházat.
Nem minden papot üldöztek. Nem volt mindegy, hogy milyen intézményt támad
nak. Az egyháznak azt a felét üldözték és támadták, amely a szegények oldalára
állt s a szegényeket védelmébe vette. Az üldöztetés nem más, mint a szegények
sorsában való részesedés. Amikor az egyház azzal a céllal szerveződött és egye
sült, hogy magáévá tegye a szegények reményeit és félelmeit; ugyanaz lett a
sorsa, mint Jézusé és a szegényeké, ugyanis az üldöztetés.

Az' egyházüldözésnek váratlan gyümölcsei is vannak. Az addig megosztott
hierarchia az elmúlt években egységes és határozott lett. A lanyha keresztény
ségből kilépve pedig egyre-másra alakulnak elkötelezett kisközösségek. 1982-ben
"A világ más részein élő keresztényekhez" címzett üzenetükben az el salvadori
bázisközösségek így írnak: "Tudjátok, hogy egyházunk, Jézus küldetésének hűsé

gében sokat szenvedett. Egész egyházközségeknek kellett lakóhelyüket elhagy
niuk. MiSSZIóS intézményeiket s templomaikat lerombolták. Katetétáinkat állan
dóan fenyegetik. Munkánk folytatása egyre nehezebb. ( ... ) Noha olyan embe
rek ellenőriznek, akik nem engedik, hogy "igazi testvérként" éljünk, hitünk kö
zös -ünneplésére összegyűlünk. Katetékák, házas emberek és kispapok találko
zóit szervezzük. Támogatjuk az országból kiutasított testvéreket. ( ... ) Közössé
geink legfőbb összegyűjtője az Eukarisztia ünneplése ( ... ) Itt újítjuk meg a né
pünkért való keresztény elkötelezettségünket. Itt találkozunk halottainkkal, vér
tanúinkkal ( ... ). Minden szentmisén felújítjuk azoknak a testvéreinknek eII1Jé
két, kiknek száma néhol a huszonötöt is eléri, akik életüket adták ( ... ). Ok,
Romero püspökkel együtt Jézusnál vannak, Jézussal együtt pedig közöttűnk."

El Salvador hírei évek óta foglalkoztatják a világsajtót. Aztkevesebben veszik
észre, hogy a világpolitikai küzdelem és a véres belviszály hátterében szentek
születnek s élnek, és teljes értékű keresztény tanúságtételt láthatunk.

T.M.
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DOKUMENTUM

'Kosztolányi Dezső levelei Sík Sándornak

Kedves barátom,
ma éjjel valakitől megtudtam, hogya'Világ-ban-írott cikket

némely ellenségem nekem tulajdonítja, és veled is közölték, mintha én lennéka
cikk szerzője. Nem hiszem, hogy te hitelt adsz ennek a buta és gyáva híresztelés
nek. Hiszen ha olvastad a cikket, akkor láthattad, hogy abban én meg vagyok
dicsérve és ki vagyok emelve. Annyira pedig tartalak emberismerőnekés jóbará
tomnak, hogy ilyen mocskos aljasságot nem hiszel el rólam. Röptében fogom el a
szót. Más érvet nem is akarok felhozni. Azt se: hogy szeretlek. Azt se: hogy.
őszintén és. igazán nagyrabecsülöm az iréseidet. Ma különben Majláth püspök
Pethőhöz küldött egy levelet, amelyben expressis verbis az áll, hogy "a Világban
megjelent cikket Kosztolányi Dezső, a Világ szerkesztője írta". A levél írója Kiss
Menyhért. A cikket pedig - ezt diszkréció alatt árulom el, mert utóbb-tudtam
meg, de mindenképpen állok érte - Relle Pál, a "Világ" belső munkatársa írta.

Máskor a rágalmazó szavakat elengedem a fülem mellett, Bocsáss meg, hogy e
csúnya intrika részleteibe beavattalak. A köztünk lévő szíves viszony tisztasága
érdekében tettem. "

Ölel igaz híved
Kosztolányi Dezső

Bp.1913.december
szombat délelőtt

Kedves jó Barátom,
mindennap későn, kell lefeküdnöm. Könnyelműségvolt meg

ígérnem a korai találkát. Mert pont 10-re sikerült felébrednem. Akkor el is in
dultam, kezemben egy "Szegény kis gyermekkel ... ", amellyel adós vagyok
neked, de későn érkeztem hozzád.

Minthogy okvetlenül szeretnék veled találkozni, arra kérlek: jelöld meg,
mikor vagy otthon hétfőn és szerdán, melyik órában, délután vagy este?

Leveledet várom. Téged igaz szívvel ölel
híved

Kosztolányi Dezső
Barátom,

nagyon köszönöm okos, szép könyvedet. Most pedig még egy kéréssel
rohanlak meg. Mondd, drága Sándor, nem lehetne téged valami úton-módon 
csellel, furfanggal - becsempészni esztendőre az V. B-be vagy A-ba, Adámhoz? A
fiam bálványoz. (Mellesleg mondva én is.)

Ha segítségemre leszel ebben, nagyon meghálálom.
Híved

1929. VI. 10.
Kosztolányi Dezső

Kedves Sanyi,
ifjúkorom barátja, egész szívemből ölellek

1929. karácsony .
Kosztolányi Dezső
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A Vigilia jubileumára I

Köszöntés

Ha ötven évvel ezelőtt Aradi Zsolt, Balla
Borisz és Possonyi László nem alapította
volna meg a Vigiliát, akkor húsz évvel ez
előtt a Mérleg sem születhetett volna meg.
Nehéz felmérni, hogy mit köszönhet a ma
gyar és a katolikus szellemi élet a Vigiliá
nak. Könnyebb elmondanom, hogy milyen
szerepet játszott az én életemben ez a fo
lyóirat. Ha a Vigilia' új száma megérkezik,

" néha még, mindig eszembe jut a fehérvári
ciszterci rendház tanári könyvtára boltívei
vel, nyugalmával, áporodott szagával, po
ros rendetlenségével és gyér megvilágítá
sával. Itt ismerkedtem meg először a Vigi
liával. Itt vettem kezembe először Szent
Tamás Summáját, itt próbáltam megérteni
Ueberweg hires bölcselettörténetébőlKant
filozófiáját, itt találkoztam először a népi
írók munkáival, amelyekkel szemben még
óvatosságra intett a kongregációban kapott
"ajánlott könyvek jegyzéke". Lassan felkel
tek a "fényes szelek" és először a tanuló
körvezetők szemínáríumán, majd az iskolai
tananyagban egyre többet megísmertem a
marxista filozófiából. Kérdések és kétsé
gek támadtak bennem hitük igazságát ille
tően. Meggyőző-megnyugtató válaszokat az
egyházi iskolák államosítása után volt pap
tanáraimtól alig kaptam, számos nehézség
re az általam nagyrabecsült Schütz Antal
műveiben is hiába kerestem megoldást. Így
belefúrtam magamat a folyóiratokba, ame
lyek hosszú sorban ott álltak szépen beköt
ve. Megszerettem a Bölcseleti Közleménye
ket, amelyben érdekes vita folyt a világhá
ború alatt arról, hogy lehetséges-e az okok
ténylegesen megszámolhatóan végtelen
halmaza. Nagyra értékeltem a Katolikus
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NAPLÓ I

Szemlét is, a Szent István Társulat igényes
folyóiratát. Mint gimnazista "gallofil" vol
tam, talán ezért kedveltem meg leginkább
a Vigiliát. Bár Claudelnél és Mauriacnál
jobban megragadott benne Maritain, Ber
nanos, Papini és Szolovjev. Talán Bergye
jevet is a Vigiliában fedeztem fel. Világné
zeti kérdéseimre ebben a folyóiratban sem
kaptam választ, a régi számok még nem ír
tak, az újabb számok már nem írtak ilyen
vitás kérdésekről. Ne felejtsük el, ez még a
zsinat és a párbeszéd megindulása előtt

volt. Possonyi László írja a Vigilia eredeti
programjáról "Tettenérés" című önéletraj
zában: " ... vigyázó szemünket mi sem
csak Párizs felé vetettük, hanem -ki akar
tunk tekinteni és ki is tekintettünk minden
égtájra, hogy közvetítsük, mi történik szel
lemiek és művészetek terén az egész világ
ban ... " (190. l.) A folyóiratból áradt az
egyetemesség és az emberiesség, ami meg
nyugtatott és bennem, a márfelsős gimna
zistában felkeltette a hivatástudatot: ezt az
ügyet kellene nekem is szolgálnom, talán
szerkesztőként, vagy talán filozófusként,

" esetleg papként. A Vigilia tehát irányt
adott életemnek, olyannyira, hogy Posso
nyi alapító programját - persze már a zsi
nati megújulás távlatában - saját életprog
ramomnak tekinthetem. A gimnáziumi
évek kérdéseire csak később találtam meg
a válaszokat, hogy aztán újra és újra meg
kérdőjelezzem azokat. Jó néhány ma is iz
gat még és fűszerezi szerkesztöi-tanári
munkásságomat.

Míg a régi Vigilia szerzőit csak olvashat
tam, a háború utáni évfolyamok szerkesz
tőit és íróit személyesen is"megismerhet
tem és megszerethettem:Sfk Sándor és Tö
rök Jenő piaristákat, Mihelics Videt és Ró
nay Györgyöt. Mindig figyelmesen áttanul-



mányoztam Mihelics Vid "Eszmék és té
nyek" círmí rovatát. E folyóiratszemlét és
az egykori szegedi jezsuita Hittudományi
Főiskola "Élet a betűk mögött" című sajtó
szemléjét tartom ma is a Mérleg elő- és
mintaképeinek.

Eszembe jut még valami fehérvári gim
nazista koromból. Kongregációnknak, ké
sőbb pedig a plébániatemplommá átalakí
tott ciszterci templom körül működő "kis
csoportjaink" fő bevételi forrása volt a ka
tolikus sajtó terjesztése. Úgy emlékszem, a
Vigiliából 3ü-40 kelt el havonta, az Új Em
berből mintegy 300-at adtunk el. Az in
kább középosztálybelí hív~k szívesen vet
ték és olvasták sajtónkat, de a mi erőfeszí

téseink nélkül sokkal kevesebben jutottak
volna hozzá. Ma sem árt elmondani, a saj
tónkat mi magunk tartjuk fenn. Ha a szer
kesztők nem tekintik élethivatásuknak és
ha az olvasók nem támogatják, nincs létjo
gosultsága és létalapja többé; Ugyanakkor
hiszek abban, hogy az emberek mindig vál
lalnak áldozatot azokért a könyvekért és
lapokért, amelyek kielégítik érdeklődésü

ket és sokszor csak az olvasás közben tuda
tosodó igényeiket.

A kereső ember
" ... mert nem annak kell az lmádalig. ki latent

megtallilta már"

(Bablta)

Németh László naplóit lapozgatva, gyak
ran találkozunk olyan kifejezésekkel, mint
"szerzetesség" - "certosa" ~ pl. a "Kékgo
lyó utcai certosa" a "sajkódi certosa" -; a
nagy írót, úgy látszik, különösen a 60-as
években erősen foglalkoztatta a szerzetesé
let gondolata. Szinte vágyódott olyan élet
keret, olyan magány után, melyben azért
az emberi részvétet, érdeklődést, segítő

készséget is lehetne múködtetni.
Bátorításul az egyedülmaradottak szá

mára, "akiknek a száma nagyobb lehet,
mint gondoljuk" - írni is akart erről az
életformáról egy egyszemélyes regulát,
szabályzatot. Naplójában ezt meg is tette.

Nagyon szerettem Holenda Barnabás is
meretterjesztő cikkeit a Vigiliában. Ma
Magyaroszágon kiváló tudományos népsze
rúsítd folyóirataink, könyveink és szer
veink vannak. De a természettudományok
és a műszaki tudományokelvi kérdései (pl.
a kvantum- és relativitáselmélet ismeretel
mélete, a világegyetem eredete és célja, a
tér és idő mivolta, a gépi intelligencia ér
telmezése, a környezetvédelem etikája
stb.) az utóbbi években-évtizedekben mint
\la hiányoztak volna a Vigilia hasábjain.

.Pedig a 30-as, 40-es évektől eltérőleg mai
világi katolikus értelmiségünk többségében
(ha nincs igazam, javítson ki fő vallásszo
cíológusunk) természettudományi-műszaki

képzettségű. Az irodalmi és teológiai témá
kon kívül őket ezek az időszerű határkér
dések is érdekelnék. Jó néhány beletarto
~ik 'a marxizmussal folytatott párbeszé
dünkbe.

Nem akarok ünneprontó lenni, de én így
köszöntöm fel a jubiláló Vigiliát (bocsána
tot kérve pőtz. Edgár cserkészparancsnok
úrtól, egykori latin tanáromtól a galliciz
musért!): Ad multos annos et abonnentes!

Bo6rJános

Ennek avisszavonulásnak megvannak a
maga lélektani okai Németh' Lászlónál. Ő
sérülékeny lélek volt, s a harcban a vissza
ütéseket nem jól állta. Az ilyen alkat ma
gányt keres, rendezni dolgait: "A szerveze
tem 30 éve követeli ezt a csendet, a certo
sába vonulást, mint az igazi dolgokkal való
szembenézés kapuját, feltételét... úgy
kell írnom, ahogy Albert Schweitzer mond
ja Bachról: imádság gyanánt".

"Isten: ragaszkodás lelkünk magaslatai
hoz."

Ez az 1965-ben lejegyzett gondolata ami
lyen szép, annyira tragikus is egyben. Lelki
békét keres, jó közérzetet, de Istenfogalma
elmosódott. Ő maga tudja ezt: "a szemé
lyes Istennel együtt a szerzetesség boldog
ságát is elveszítettük. Nem lehet Istennek
tetsző életre társaságokba verődni" - ez
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így. igaz, - a szerzetesség, mint boldogság
elveszett, amint kiesett a tengelye: az Is
tenközpontúság. Enélkül a remeteség csak
menekülés és önvédelem, az én karbantar
tása és tatarozása. A társadalomból kiszű

kült vagy kiundorodó lélek magasabb for
mát keresése.

"Mert tévedés azt hinni, hogy azok az
ösztönök, mélyeket a vallás ápolt, a szemé
lyes Istenhit elfoszlásával kitépődtek belő

lünk ... " létezhet tehát egy természetes,
"amor sanctus" nélküli certosa, a küzdel
mes és kereső embereké, akik sokszor ér
tékesebbek és őszintébbek, mint a vallási
langyos középszer beérkezettjei.

Csak éppen ez a tihanyi certosa nem lesz
boldog.

Boldogság - az valaminek a megtalálása.
Rátalálás, ingyenes kegyelem dolga, belső

fény, amely' bevilágíthatja egész életünket.
Nem értheti meg más, csak aki belülről éli
át.

Németh László nagyonis jól ismerte a
földi súllyal ellentétben működő fölfelé
vonzást; témái, érdeklődése ott forognak
Isten előszobájában, egy szemernyi hiány
zik csak ahhoz, hogy benyisson a belső ter
mekbeis.

Sokat foglalkozott önmagával. Úgy akart
harcolni - irja a jóbarát Borsos Miklós -,
hogy az ellentél ne üssön. Ha mégis ütött,
sérelemként fogadta. Sikérélményei voltak,
hivatalos elismerések sem hiányoztak: seb
zettsége akkor sem szűnt meg.

Az igazi certosában Isten szemlélete és
szeretete áll a középpontban. Milyen egy
szerűségf Milyen nyugalom! A karthau
ziaknak nincsen regulájuk. Sok századon át
kipróbált szokások keretében élnek. Sem
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hat pontot, sem hét törvényt nem találtam
- mint Németh László regulájában -, náluk
teljes a belső szabadság. "Eine blendende
Eleganz!" káprázatos előkelőség

-mondotta páter Ernő édesanyja, mikor a
zirci apátságot meglátogatta. Ez áll a kart
hauziakra is, de ez nem a külsőségek ele
ganciájára, hanem az életszentség egysze
ruségére vonatkozott. Talpig férfiak ők, fi
nom alázattal. Amíg a világ vajúdik, az ő

keresztjük áll. Magányuk nem gyümölcste
len, ők áldozatok ezért a világért.'

"Korunk nagy ténye - írja Németh Lász
ló barátjáról, Szabó Lőrincről -, amire ő is
panaszkodik (ő is, tehát Németh László is),
hogy az ember kiégette magából az Istent.
S hogy milyen annak az embernek az élete,
akinek az Isten kiégetése tökéletesen sike
rült, azonban egy új, azzal egyenlő értékű

értelmet nem sikerült találnia: azt példáz
za ennek a két nagy embernek és társaik
nak küzdelmes élete, sok belső vívódása.

*

A hivő vagy kereső embert szolgálni,
melléje állni, volt a Vigilia feladata fél év
századon keresztül és marad még sokáig
Isten kegyelméből. Talán igaza van Szerb
Antalnak: ,,A nagy alkotó jelentősége a mai
korban talán még nagyobb, mint a tökéle
tes emberé. Mert a tökéletes ember ma
már csak egy izolált csoportra tud hatni 
a legtöbb embernek egyszeruen nincs sze
me, mellyel az igazi életértékeket meglát
hatná -, míg a művész abban a síkban ke
resi fel a mai embert, ahová önmaga elől

menekült: a kultúra, a művek síkjában, és
innen inti visszatérésre az élet, az igazság
felé:' Az igazi dolgokkal valÓ szembenézés
csendjébe.

Szedő László



Képzőművészet

Az ismeretlen
Európai Iskola

A Budapest Galériában ősszel bemuta
tott kiállítás fiatal rendezői - György Péter, '
Pataki Gábor és Szüts Miklós - bevallottan
is egy "szubjektív" kép megidézésére vál
lalkoztak. Ez a "szubjektív" kép - a feltárt
anyag nagyrészt újszerű válogatása elle
nére - nemigen különbözik attól a legendá
tól, amely a művészetszeretők tudatában,
sőt: a művészeti köztudatban az Európai
Iskoláról már évtizedek óta él. Ez a "legen
da" az idő múlásával már valóságosan fog
ható testet is öltött, s ugyanolyan fontos
alakítójává vált hazai képzőművészetünk

-történetének, mint amilyen fontos és meg
határozó volt az Európai Iskola tényleges
léte a második világháborút követő rövid
három esztendőben.

A csoportot 1945 őszén az ismert 01'

vosprofesszor, Gegesi Kiss Pál irányításá
val Kállai Ernő, Mezei Árpád és Pán Imre
-alapitották. Tagjai elsősorban művészek 
Anna Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre,
Bán Béla, Czóbel Béla, Egry József, Gadá
nyi Jenő, Gyarmathy Tihamér, Korniss
Dezső, Lossonczy Tamás, Makarius Samer,
Márffy Ödön, Martyn Ferenc, Pór Berta
lan, Rozsda Endre, Schubert Ernő és Szán
tó Piroska festők; Barta Lajos, Beöthy Ist
ván, Bokros Birman Dezső, Borsos Miklós,
Forgács Hann' Erzsébet, Hajdú István,
Jakovits József és Vilt Tibor szobrászok 
voltak, de közéjük tartozott a gondolkodó
Hamvas Béla, a költő Weöres Sándor, a
kritikusok közül Kampis Antal és Mándy
Stefánia, s egyáltalán nem utolsó sorban
Kassák Lajos is. Ezen felül, mint szellemi
őseiket, maguk közé számították Ámos
Imrét és Vajda Lajost is. - A névsor persze
nem egészen pontos, mert a tényleges
munkában ennél többen vettek részt, .s
ugyanakkor a felsoroltak között akadtak,
akik gyakorlati vagy más okokból nem,

vagy alig állítottak ki együtt a többiekkel.
A csoportból Kállai. Ernő vezetésével
1946-ban hivatalosan is kiváltak az "abszt
caktok", akik aztán egy ideig a "Négy világ
tájhoz" címzett Semmelweis utcai galériá
ban mutatták be műveiket. 1948-ban - en
gedve az egyre erősebb külső nyomásnak 
az Európai Iskola ~nként feloszlott. Tagjai
nak egy része beállt a hivatalos művészet

politika támogatóinak sorába, mások "kis
kapukat" keresve igyekeztek modus viven
dire találni, megint mások pedig a belső

emigrációt választották, műtermük magá
nyába húzódva barátok támogatásával és
különböző művészeti segédmunkákkal tart
va fent magukat. A hatvanas évekre az ala- 
pítók közül néhányan már meglialtak, má
sok külföldre távoztak, s az iskola többé
már nem támadt új életre. Szelleme azon
ban annál inkább.

A hatvanas évekre teljesedtek ki igazán
az Európai Iskolához kapcsolódó olyan
életművek, mínt Bálint Endréé és Korniss
Dezsőé, s ez az évtized hozta meg az utá
nuk jövők - Ország Lili, 'Deím Pál- karak
terének kialakulását is. Ennél is lényege
sebb azonban, hogy ebben az évtizedben
vált természetessé művészetünkbena sok
színű változatosság, amelyben Kondor Bé
lának ugyanúgy helye volt, mint az ekkor
éppen kalligrafikus Korszakát élő Korníss
nak, vagy az apró méretű konstruktív re-

, mekeit alkotó Barcsay Jenőnek. Olyan sok
színűség volt ez, amelyben csak a létreho
zott értékek minősége teremtett rendet. - S
végül is éppen ez volt az Európai Iskola
legfőbb szellemi hagyatéka! Az, amit min
den esetlegességével együtt is jelez a fen
tebbi névsor, s amit mutat az a harminc
nyolc kiállítás is, amelyet a csoport rövid
fennállása alatt rendezett.

Az Iskola tagjainak nagy része a két vi
lágháború közti korszak művészetének a
"kiközösítettjei" közül került ki, azok kö
zül, akiket sem jobbról, sem balról nem il
lett komolyan venni. Valójában (bár ekkor
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a l fogalom még ismeretlen volt) egyfajta
undergroundot képezett ez a társaság, me
lyet azonban nem a stílus egysége, hanem
szemléletük nyitottsága fogott össze, bátor
ságuk a szakításra a rég bevett hagyomá
nyokkal, készségük a járatlan utak keresé
séhez, Ez a magatartás vonzotta hozzájuk
az olyan mestereket is, mint Czóbel Béla,
Egry József vagy Márffy Ödön. Mindvégig
toleránsak voltak minden valódi érték
iránt. Ei alól nem kivétel az az "absztrakt"
csoport sem, amely 1946-ban kivált közü
lük. Ennek bizonyitására elég, ha szellemi
vezérűknek, Kállai Ernőnek ezekben az
években végzett írásos és gyakorlati tevé
kenységére utalunk. Valószínű,hogy éppen
ez a tolerancia és nyitottság keltette fel el
lenük egyik oldalról a szocialista realizmus
stílusegységét hirdetők haragját, a másik
oldalról pedig a volt greshamistákét, akik
bár más módon, de szintén kizárólagosság
ra törtek. Jellemző (és persze érthető),

hogy amikor 1953-54 táján bővíteni kel
lett-lehetett a "stílusegység" sáncait, abba
szinte természetesen fért bele az utóbbiak
kiegyensúlyozott polgári értékrendje, míg
a többségükben balról, sőt jórészt az előző

korszak munkásmozgalmából startoló "eu
rópai iskolások" eleven, minden új befo
gadására kész szelleme előtt zárva marad
tak a kapuk. Nem az egyes emberek előtt,

mert hisz a dezertálókat, a "megtérőket"

mindig szívesen fogadták. Nem is egy meg
Iiatározott stílustörekvés előtt, mert hisz
tudott volt, hogy kellő "önkritika" esetén,
az alkotó "jószándéka" esetén mindenen
lehetett "javítani", mindent lehetett "köze
líteni" az elképzelt ideálhoz. A'kapuk azon
ban az Európai Iskola esetében az élet
előtt maradtak zárva, az ablakok a friss le
vegő előtt, a függönyök a nyitott szemű ér
deklődés, a korlátlan tájékozódni vágyás
előtt.

"Furcsamód, a rmívészeti köztudatban
nem ez a kép maradt fenn az Európai Is
koláról. A fogalom ma - és már régen~
határozottabban avantgard, és éppen ezért
stílusban is körülhatároltabb csoportosu
lás képét őrzi. Sokáig. egyszeruen "az
absztraktok" néven emlegették őket, pedig
a szó valódi értelmében absztrakt múvész
nem sok akadt köztük. Újabban - tudva, de
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elhanyagolva, vagy éppen szégyenlősen el
hallgatva az egyéb jellemzőket - inkább
szürrealizmusukra irányul a figyelem.
Ehhez valamilyen formában valóban a
résztvevők többsége kapcsolódott, s ez
megkönnyiti elhelyezésüket a művészettör

téneti kaleidoszkópban. A "legenda" is er
ről az egyértelműbb, határozott arcélű

avantgardról szól. Ezt a képet erősítették

meg azok a kiállítások is, amelyekre
1956-ban Esztergomban és a budapesti
Fészek Klubban került sor, majd Mándy
Stefánia és Körner Éva vállalkozása is
1962-ben a .Műegyetemen. Ezért okozott
meglepetést 1973-ban a székesfehérvári
Csók István Képtárban rendezett tárlat,
amelynek rendezői a körülmények szabta
korlátok (a bemutatóhoz adott tér, az
akkor ismert emlékanyag) között igyekez
tek objektívebb módon föltárni és bemutat
ni az Európai Iskolához kapcsolódó törek
véseket. A kiállitáson jelentkező látvány
egésze meglehetősen különbözött a .Jegen
dá"-tól. Az Iskola művészeinek tudatos cél
ratörése helyett inkább optimista [övővárá

sukról tanúskodott. - Ez pedig nem művé
szettörténeti kategória, s a kutatás nem is
tudott vele mit kezdeni. Valószínűleg ezzel
is összefügg, hogy ismét több mint egy évti
zedet kellett várni arra, hogy az Európai
Iskola korszakának képeit újra együtt lát
hassuk.

A Budapesti Galéria kiállításának címe
nagyon találó volt: "Az .ismeretlen Európai
Iskola".' Lassan negyven évvel alapítása és
gyors megszűnése után még mindig alig
tudunk többet róla, mint hogy legújabbkori
művészetünk történetében alighanem ez
volt a legfontosabb vállalkozás. Ennél
messzebb a mostani kiállítás rendezői sem
mentek. Megelégedtek a "legenda" szür
realista változatának felidézésével. Új,
hogy a falakról elhagyták a "főműveket", s
helyettük a "hátország" erejét dokumentál
ták egyrészt anagymesterek vázlatainak
értékével, másrészt a kismesterek csapatá
nak valóban nem elhanyagolható mennyi
ségű és minőségű termésével. A kiállítás
így is érdekes, sőt szinte meghatóan szép is
volt, bár talán egy 'kicsit zsúfolt (különösen
a szobrászati rész). Sok volt a közönség
számára eddig nem, vagy alig ismert mun-



ka, bár igazi meglepetés nem igen akadt.
Nyilván ilyennek szánták Bíró Iván kis
plasztíkáít, de ez a néhány kisbronz nem
győzte meg a nézőt arról (bármily egyér
telmű is a figurák szürrealizmusa], hogy az
alkotó egyenrangú társa lenneVilt Tibor
nak, Barta Lajosnak vagy Jakovits József
nek.

Az Európai Iskola igazi értelmének és
jelentőségének felmérése így tovább várat
magára. Igaz, erre a Budapesti Galéria
méretei sem alkalmasak (kevésbé még a
székesfehérvári termeknél is). A vállalko
zás azonban az élmény egyszeri kellemes
ségén túl is fontosnak bizonyult, mert
végül is hozzájárult a kérdés "napirenden
tartásá"-hoz.

Kovács Péter

A Biblia világa
- az Ótestamentum
Grafikai kiállitás
a Szépművészeti Múzeumban

A Biblia ismeretét az írástudók között
Szent Jeromos (Vulgata) fordítása, "angya
li" latinja terjesztette el. Az értelmezés
másik formája, vagyis a Bibliához való kap
csolat más módja az írástudatlanok számá
ra a Biblia-illusztrációk sora maradt: a
"Biblia pauperum", a "szegények Bibliája",
Megjelenítették a Bibliát kódexekben il
lusztrálva; majd a könyvnyomtatás feltalá
lása után is láthatjuk jeleneteit 'nyomtatott
képeken, és láthatjuk templomok falain,
üvegablakain és oszlopfőin, s játszották
eseményeit liturgikus ludusokban -, oltár
előtt, majd vásártéren is. Ez a bibliás-kap"
csolat hajdan milyen erős és termékeny
volt, mutatja a Szépmúvészeti Múzeum
grafikai kiállítása. Ízelítőt nyújt az intéz
mény gazdag gyűjteményének anyagából. A
reprezentatív válogatás két irányból közelí
ti a Biblia ószövetségi ábrázolásait. Egy
felől követheti a látogató a Biblia könyvei
nek sorrendjét a Teremtés Könyvétől a
Próféták könyvéig. Másfelől a Biblia-il

lusztrációk históriáját, s 'ez a történelmi át
tekintés a XIV. századi "Biblia pauperum"
ecset- és tollrajzait őrző pergamenttőlGus
tav Doré 230 illusztrációját tartalmazó
1866-os stuttgarti kiadású Biblia kötetéig
ível.

A belépőt eligazító táblázat fogadja, az
említett ószövetségi könyvek sorrendjét
mutatva, mely egyúttal jelzi a katolikus és
a protestáns Biblia-szemlélet különbözősé
gét. Luther ugyanis szamos ószövetségi
könyvet (ezáltal több ismert történetet),
apokrifnak tartván, úgymond a héber ha
gyományokhoz kapcsolódva kirekes~tett a
kanonikus könyvek sorából, megfosztva ez
zel a Biblia-kiadványokat és az olvasókat
olyan híres alakoktól, mint például Judit.
Jóllehet Judit "heroica" alakja, jelleme eg
zemplumként szinte képzőművészeti ha
gyománnyá vált különféle ábrázolásokban.

A kiállitás rendezése dr. Zentai Lóránd
érdeme, aki egy kalauzul szánt ismertető

kiadványba írt eligazítót az érdeklődőknek;

rövid, értékes összefoglalója mellől mind
össze a katalógust hiányoltuk! Hiányzik a
kronológikus és méretes felsorolása a lát
ható grafikáknak,mely egyúttal nem csu
pán tudománytörténeti magyarázatokkal
szolgálhatna, hanem a "technika" megjelö
lésével számos meglátásunkat segíthetné!
Így az értóbb közönség is csak tallózva
kapcsolhatja ismert vagy kevésbé ismerős

Biblia-emlékeit a látottakhoz. Számos eset
ben ugyanis nem kizárólag korszemlélet
vagy izlésváltás tükröződik egy-egy téma
megfogalmazásában, hanem azt a művészi

technika (rézmetszet, rézkarc, mezzotinto
vagy lavirozás), az "eszköz" is meghatároz
za: líraibb vagy "elbeszélőbb" lesz-e a gra
fika, azaz a rajzosság, a kemény vonalak
vagy esetleg festői hatások érvényesülnek.
Maga a plakát és a meghívó stíluskülönbö
zése is ezzel kapcsolatos, de egyszersmind
felfogásbeli különbséget, sőt szépségesz
mény-változást is mutat. A plakát sugárzó
szépségű Ádám és Éva alakjának rézmet
szete a nagyhatású bolognai reneszánsz
mester, Marcantonio Beimondi művét is
merteti meg az utcai járókelőkkel. A meg
nyitó meghívóján Rembrandt rézkarca ke
vésbé tetszetős, az eszményítessel szem
ben emberközelibb művészi meglátást és
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láttatást sugall. A rézmetszet és a rézkarc
közötti tónusfinomságok különbözősége az
említett "technikai" összefüggést vagyis in
kább a dísztinkciót hangsúlyozza.Az egyik
nagyméretű fametszeten pedig a nyomás
technikai fogás (a dúcok egymás mellé il-
lesztése) is érzékelhető. .

Észre kell vennünk, hogy többnyire sok
kal inkább azt a kort látjuk, amelyben a
művész "illusztralta" a Bibliát, semmint a
Biblia (valójában kortalannak és időtlen

nek vélt) történés-idejét. A bibliai jelene
tek (szcénákl) gyakran kortörténeti szem
pontból sok értékes látványelemet őriznek.
Elsősorban az adott kor ruházatának és a
viselkedés-módjának hű "élet"-képei jelen
nek meg. Ugyanígy játszották a latin nyel-

. vű ludusokban is a bibliai históriát, vagy
később a moralitások erkölcsi célzatú pél
dázataiban: a régi bibliai múltban is koruk
hoz szólva, a mának morálját summázva,
bírálva. (Lucas Cranach fametszetén a Pa
radicsom fáján korabeli címer "pajzsok"
ill. tarsolyok függnek; Dürer Sámsonja és
az oroszlán mögött a veduta-élmény, a hát
tér a művész-látta tájat és korabeli vár
részletet adja.)

Több' grafikával szerepel az egyébként is
jelentős Lucas van Leyden, akire Dürer is
nagy hatással volt. Ha egy-egy motívumot
végigkísérünk, pl. a "bűnbeesés"-t, érteni
véljük, a bibliai téma mindenkor ürügyül
szolgált a múvésznek saját érzései és kora
megfogalmazására. Egy romantikus vörös
krétarajz után ha Rodin ecsetrajz-vázlatát
szemléljük, ÁdáÍn és Éva sejlő körvonalai
ban mintha híres ölelkező férfiai és női (A
csók és Örök tavasz) villannának föl. Nem
ritka, ha apokrif, vagyis nem bibliai szöve
gek is beleértelmeződnek és vetíttetnek a
"bibliai" világképbe. Éppen Lucas van
Leydentől látható: "Ádám és Éva siratja a
megölt .. Ábelt", melynek forrása nyilván
Biblián kívüli.

Ha az egyik sorozatot, Nicolas Chaporon
1649-ben Poussin irányításával Raffaello
és iskolája vatikáni mennyezetfreskóiról
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készített másolatait követi a szemlélő,

szinte teljes képet kap a Biblia teremtés
történeti és történelmi anyagából. A rende
zés egymás mellé rendeli az összefüggő

"történeteket", látni engedi a különböző

korok és művészek felfogását egyazon té
máról, legyen az Ábrahám története, Izsá
ké, vagy Jákobé, Józsefé, avagy Lótnak és
családjának, esetleg Noénak és a vízözön
nek bibliai eseménytörténete.

Még egyszer hadd hivatkozzunk Remb
randt itt látható metszeteire, rézkarcaira.
Sajátosan egyéni alakjai jól példázzák,
hogy a bibliai köntösben is mindig önmaga
lelkületét és környezetét rejtette el, tárta
föl: Ábrahám és Izsák alakjában nemcsak
korabeli élethelyzetet elevenít meg, ha
nem a mindenkori emberi szituációt;
ugyanígy Tóbiás példázatában.

A női szépségeszmény változásainak íz
lés-tükre, nem kizárólag Éva alakja, hanem
a női test szépsége fel-feltündöklik a Zsu
zsanna-történet ürügyén, Dávid és Betsabe
kapcsán is mindig akoreszményt sugallva.
A kortörténeti' látványelemek (Mózes
könyveinek alakjai, hadieseményei vagy a
hőstörténetek figurái) a' kiállítás érdekes
ség,ét és értékét emelik. A Biblia világának
e képzőművészeti (grafikai) bemutatója 
miként dr. Komoróczy Géza megnyitója-

- ban is méltatta - nagyjelentőségű kulturá
lis esemény. Reményét fejezte ki, hogy so
kan fognak magával a Bibliával a kezükben
is ide visszatérni, amíg látható ez a repre
zentatív válogatás. Mindinkább -nyilvánva
lóvá válik, hogy a Biblia ismerete (és a ke
resztény ikonológia nélkül) a művészetek

(zene, irodalom és képzőművészet) jelen
tős alkotásai "érthetetlenek" lesznek a
"felnövekvő nemzedék" számára!

A középkori "szegények Bibliája"; ne
künk mai "Írás"-tudatlanoknak js jó példa
lehet, ha vizuálisan indíttatva és lelkesítve
is, de a Bibliát ismernünk illik, sőt olvas
nunk kell!

Kelényi István



Színház

A. Miller: Az ügynök
halála
A Debreceni
Csokonai Színház előadása

Az akkori tizen-huszonévesek és az idő

sebbek még mindnyájan emlékeznek Az
ügynök halálának Nemzeti Színházbeli elő

adására; később a TV képernyőjén is lát
hatták az élettől nemcsak a színdarabban
búcsúzó Timár József főszereplésével. Ez
az alakítás mindenkiben, aki akkor látta,
olyan maradandó emléket hagyott, hogy
nehezen tud elképzelni e szerepben mást.
A kételkedés érzését-talán az a tény is fo

'kozhatta, hogy ami annak idején annyira új
és szokatlan volt - az idősikok váltogatása,
melyet .formabontasv-nak is neveztek -,
ma már elveszítette szellemi izgalmát,
megszokott, az utánzók gyakorlata révén
kissé lejáratott lett. Ma már nem érezzük
formabontásnak Az ügynök halálában az
idősíkok váltogatását, hiszen a bemutató
óta eltelt évek bebizonyították, hogy ez a
technikai fogás nem üres modernkedés: az
elfáradt, .zaklatott idegrendszerű, lelki
ismeretével és élete csődjével viaskodó
Willy Loman víziói a legtermészetesebben
illeszkednek a természetes idő meg-meg
szakított egymásutánjába. Ma értjük csak
meg igazán, amit maga Miller írt le tanul
mányában. " ... ebben a darabban nincs
visszapillantás, csakis a múlt és jelen dina
mikus egysége. Mégpedig azért, mert Willy
Loman kétségbeesett vergődése, hogy éle
tét igazolja, eltépte a köteléket a mai és a
hajdani között ..." Felismerésére lehet
büszke, de keserű büszkeség ez. Mert mil
lió számra élnek a világon Lomanek, akik
életük sikertelenségének érzését önáltatás
révén szerezhetik meg. S ha egyáltalán
rádöbbennek az igazságra, még korántsem
biztos, hogy arra is ráébrednek, hogy éle
tük fiaskóját a hamis értékszemléletnek
köszönhetik.

Az igazság Miller darabjában Biff, az
imádott és gyűlölt fiú személyében jelenik
meg.

Biffbe kisfiú korától kezdve azt sulykolta
bele apja, hogy másoknál különb és fan
tasztikus karrier várományosa. S most apja
szemébe vágja: "Sose vittem semmire.
Mert annyi hazugságot pumpáltál be
lém ... " ... ,,Apa! Tucatember a fiad, de
az apja se több nála." "... Nem születtem
arra, hogy embereket irányítsak. De te
sem. Te sem vitted többre! Kuli vagy, tör
pekukac, s a szeméten végzed, mint a töb
bi." Kegyetlen szavak, de nem a gyűlölet

szavai. Biff,haragja csúcsán még hozzá
teszi: "Apa! Én egy senki vagyok. Egy nagy
senki, apa. Hát nem tudod megérteni? Ezt
nem a gyűlölet mondatja velem. Csak ép
pen az vagyok, aki vagyok. Ennyi az egész."
S ahogy ezt kimondja, Biff zokogva borul
Willy vállára. A szeretet Willyt egy pilla
natra ismét egykori magává: emberré teszi,
érző, szerető, fiát megértő és kisszerűsé

gében is elfogadó emberré. "Hát ez csodá-o
latos, csodálatos... Biff... szeret en
gem ... " "... Sírt! Nekem sírta el a bána
tát." De egy élet hazugságát nem moshatja
el az igazság egyetlen felvillanása. A hamis
tudat ismét működésbe lép. Következő

szavai már ezek: "Ez a fiú! Ez a fiú még
sokra viszi egyszer!" Az öntévesztésre irá
nyuló lelki mechanizmus tökéletesen rea
gál. Megjelenik Willy előtt halott bátyjá
nak, a sikeres Bennek szellem-teste 
Willy hamis tudatának személlyé formáló
dott kivetülése - és megerősíti, hogy Biff
még sikeres lehet. "Még sokra viheti.
Húszezer dollárral a zsebében." A húsz
ezer dollár Willy életbiztosításénak össze
ge. Willy nem tud más megoldást, mint ön
gyilkosságával szerezni pénzt, hogy Biff 
Willy normái szerint - megcsinálhassa
karrierjét.

'Miller tanítása világos. Még a szeretet is
hamis, ha nem az igazság vezérli.

Mindez azonban "nem jönne át a rival
dán", ha az előadás (Bohák György rende-

279



zése) nem lenne olyan kitűnő, amilyen.
Legtöbb szereplő méltó partnere a Willyt
alakító Mensáros Lászlónak (különősen-a

Lindát játszó Agárdy Ilona és Biff szerepé
ben Sziki Károly). Mensáros művészi pá
lyája csúcsán áll ezzel a szerepformálással.
Róla gyakran megállapítják, hogy eszközte
lenül játszik. Igaz ez most is, vagy leg
alább is igaznak látszik. Mert az a legtöbb,
amikor a színész el tudja hitetni, hogy
"eszköztelen". Valójában milyen eszközte
lenség az, ahol minden apró mozdulat, a
kéz alig rebbenő tétova gesztusa, az ujjak
bizonytalan, ideges játéka, egy felállás, egy
leülés is csakis így képzelhető el? Félelme
tes koncentráltság, egy egész élet minden
megfigyelése, önreflexiója. A lélek drá
máját jeleníti meg míndén apró mozdulatá
val, rezdülésével. Ez a mikrorealizmus
nem töri meg a játék egészének ívét, nem
öncélú, hanem fölerősíti a mondanívalót,
A darabét és Mensáros Lászlóét. Mert ő

pontosan tudja, mit akar elmondani szere
pével. Tudatos művész. Tudatosan építi fel
Willy Loman figuráját, intellektusával át
világítva annak emberi minőségét. Talán
ebben különbözik leginkább Timár egykori
zseniális alakításától - az övé ösztönösebb
volt. De szűkség is volt erre az intellektuá
lis szerepelemzésre, mert csak így sikerül
hétett olyan Willyt formálnia meg, aki

. nemcsak egy társadalmi beidegződéserköl
csi és fizikai: áldozata, nem csupán a "kapi
talista álom" kárvallottja, hanem az em
bert is felmutatja, akinek nem kellene ok
vetlenül elbuknia, ha volna helyes érték
szemlélete; ha észrevenné másik, rosszab
bik énjét, aki - bár nem tudatosan - egész
életében megrontja családjának életét; aki,
ha szembe merne nézni az igazsággal, ha
vállalná azt ~ sosern.került volna tévútra.
A legszörnyűbb tévútra, ami csak lehetsé
ges: szeretetnek vélve az önzést, megmér
gezve vele fia életét, akit mégiscsak legin
kább szeretett volna szeretni.

Mensáros mindezt eljátssza. Eszköztele
nül. Minden eszköz birtokában.

Bognár Lambert
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A. Jarry: Übü "kiraly
A Katona József Színház
előadása

Bajomi Lázár Endre pamflet-tanulmá
nyát leszámítva nincs mú, mely magya
rázatot próbálna találni, új és új "filológiai
adatok" fölvillantásával, a francia század
vég eme hírhedt írójának különös életútjá
ra, megbotránkoztató, de nemegyszer je
-lentős személyiségek elismerését is kiváltó
művészetére. Igaz, hogy a Breton-féle pol
gárpukkasztó kijelentések - "Übüért, azért
a csodálatos teremtésért odaadnám az
egész Shakespeare-t és az egész
Rabelaist-t" -, legalábbis ami az értékítéle
tet tekinti, nem sokat -érnek, de hangulati
varázsukkal valamelyest érzékeltethetik,
hogy a Jarryra esküdő avantgarde-nak mit
jelentett Ő, kinek szellemi tivornyáját Apol
linaire a reneszánsz "utolsó fennkölt kicsa
pongásának" nevezte.

Jarry művészetére - pontosabban: legis
mertebb drámájára, az Übü király-ra - ná

.lunk jobbára a színházak voksoltak. A ta
tabányai amatőrök bemutatóját (Éless Béla
rendezése) Paál István mindmáig legérvé
nyesebb látomása követte, s nemrégen,
Csizmadia Tibor m. v. színpadra állításá
ban, Újvidéken is játszották a darabot.
Még ha nem is olyan hosszú ez a sor, kife
jez valamit az író és művészete iránti hazai
érdeklődésből. Kétségkívül, a ma már
klasszikusnak nevezhető botrányhős olyan
helyzeteket teremtett drámájában, amely
mögé - anélkül, hogy meghamisítódnék a
szöveg - odaképzelhető a látványszínház
megannyi formája: a cirkuszi porondtól
kezdve a sokkhatásokkal élő arénáig.

A Katona József Színház színpadán ezút
tal Zsámbéki Gábor vizsgázott Jarry érté
séből,. számtalan sziporkázó ötletre, gegre
épülő porondjátékkal valósítva meg a mo
csok esztétikumát. Mert e hatalmas, a Föld
gyomrában (?) lévő kazánházban, az össze
vissza kanyargó csőkígyók labirintusaiban
maga a Rossz böfög. Ebben a valószínűt

len, kanyaraival némiképp Jarry csavaros
agytekervényeire (?) is emlékeztető szín
padképen (Khell Csörsz munkája) nincs
egyetlen reális tárgy, pedig minden valósá-



gos. A kisebb és nagyobb átmérőjű, víz
szintesen és függőlegesen húzódó csövek, a
színészek bevonulását segítő jobb- és balol
dali csatornaszáj, a rozsdabarna vaslétrák
és traverzek, a kongóan üres vashordó, a
fotellé s egyben királyi trónná avanzsált
koszlott autóülés,' valamint az ebédlőasztal
ként is funkcionáló .alacsony deszkatákol
mány, mely hatalmas csapóajtaja mögött
(alatt) még egy, játéklehetőséget kínáló
üreget is bújtat.

Az egész együtt bűnös és bűzös búnbar
lang, melyben két - mai szóval pontosan
megnevezhető- diktátor: Übü papa és Übü
mama végzi világrendet fölforgató kisded
játékait. Félnek és remegnek, s épp ezért
félelmet és remegést kényszerítenek a v;i

lágra. Kezükben kormányrúd és fegyver; s
hiába szörnyú tetteiknek egész sora, az ön
hitt ember ocsmánysága úgyis igazoltatik
az alattvalók hálájával. S így természetesen
sohasem inog meg alattuk a hímesnek kép:"
zelt szószék.

Jarry mintha az önismeret hiányában
szörnnyé váló polgárt figurázta volna ki; a
rothadás ama folyamatát, amely - hiába a
dráma megszületését segítő diákcsíny 
pajkos játszadozásból világot lebíró erővé

nőtt az idők folyamán. Az író jövendölését,
sajnos, a történelem nemegyszer hitelesí
tette. Zsámbéki Gábor mindezt tudva ren
dezte a darabot; a "sehol" valószínútlen
tartományából, a "valahol" erkölcsi föl
mentést adó maszatolásából egy tragikus
állapot - földünk mai arca":' felé közeled
ve. Színes térképet kínál, de az elrajzolt
arányok, kificamított vonalak mögött na
gyon is valóságos lövészárkok vannak. Me
lyekből erre is, arra is, sőt - ez már Jarry
továbbgondolása - önmagunkra is lehet
tüzeIni.

Iskolai diákcsíny, századvégi élcelődés

ide vagy oda, e furcsa királyi pár életútja:
példázat a hatalom természetéről. S jól is
merte föl a rendező, hogy miképp semmi
síthető meg a zsarnok - kinevettetéssel.
Ebből a szempontból az előadás: kísérlet.
Mesteri fölnagyítása annak a pillanatnak,
amely csak látszólag cirkuszi: a csigarend
szer egy militáns rongybábut emel lovának
nyergébe. A napoleoni póz sem tudja azon
ban feledtetni, hogy mely mezők zsombék-v

jait tapossa a kivénhedtségében is félelme
tes Rocinante.

Az előadásnak jó a ritmusa: az egy órás
első részt egy ötven perces második követi:
Brechtre utaló kacsintás, önirónía és pa
rafrázis, diákszínházra emlékeztető - meg
játszott - sutaság és profi, szituációba he
lyezett ötlethalmaz jellemzi az állandóan
mozgásban tartott: marionetteket szülő és
pillanatonként elveszejtő játékot. A meg
nagyobbított, a közönségre oldalról és há
tulról majdnem ráterpeszkedő tér minden
pontja mozog, zihál, üzekedik. Cár és nép,
király és baka, hordószónok és jámbor
töstér - mind a maga táncát járja.

Sokszor olyan gyorsan, a mindent meg
mutatni igyekvésben pillanatig sem ernye
dő szorítással, hogy a földajkált bábuból
egyszer-másszor kihullik a fúrészpor. (Übü
papa roskadozó gebéje - talán megillető

döttségében - elkezd vizelni, Übü mama 
"fertőtlenítő" mocsokban - valódi tűvel

varrja össze lábán a sebet; önállóan kezd
élni az üszkösödő láb, kivirulni a karddal
kettéhasított fej, élménnyé válni a művég

tagok forradalma stb.) Az akasztott neme
sek is olyan jókedvűenhimbálódznak, mint
a szárított ruha a kötélen. A cár karikásos
tort pattogtatva, cirkuszi zene mellett iizi
ki a színpadról a mutatványát néző ellen
séget, "alattvalóit".

Jarry evvel a furcsa - marcipánt borssal
vegyítő - szósszal leöntve is él. Zs·ámbéki
érzi, hogy vállalkozása veszélyes, ezért a
Medve-bőrből kibúvó Ujlaki Dénessel fél
hangosan ki is mondja véleményét az effé
le avantgarde színházról. Mindössze ennyi
a bevallott elidegenítő mozzanat. A többi
ott húzódik meg az álarcok, a hősi póz, a
maszkabáli hancúrozás.ok mögött, Ennek
az Übü-értelmezésnek a mértéktelenség a
mértéke; ilyen keserves röhögéssel csupán
a világ bajait éberen érzékelő szellem néz
het magába.

Nem is annyira a bohócmaszkok. válto
gatása, hanem a kitűnő erőnlétet megköve
telő mozgások kivitelezése bámulatos; aho
gyan a vastraverzek állandóan összekötte
tésben vannak a búnbarlanggal. a fönt lévő

szellőzőnyílásoka fortyogó, bűzlő méllyel.
Egy egész fóiskolás had - Varga Zoltán,

Vajdai Vilmos, Nagy József, Zubornyák
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Zoltán, Lengyel Ferenc, Németh Gábor,
Tarján Péter, Kocsó Gábor és Molnár Eri
ka - Őrködik azon, hogy a kisebb szerepek
se sikkadjanak el. Nincsen könnyű dolguk,
hiszen sokszor csak egy gesztussal kell je
lezniük a hadsereg és II nép, a hivatalnok
és a paraszt szenvedését, a töstér megaláz
kodását,

Akárcsak a főiskolások, mások is egy
szerre több szerepben lépnek színre. Vég
vári Tamás, azon kívül, hogy vezéregyéni
sége a majdnem kórémuzsikát játszó zene
karnak, groteszk Vencel király, kinek félel
ménél csak 'pipogyasága nagyobb. Szacsvay
Lászlónak is sok színe van, amikor elsza
kad a zenekartól. Bugrislávként egyszerre
hős és saját karikatúrája; 'a fennkölt esz
mét egyetlen fintorral zárójelbe teszi, szív
és érzelem pátoszát jól vigyázza a halan
dzsától sem visszariadó intellektualizmusa.

Hollósi Frigyes és Pap, Zoltán töstér
kettőse, már csak a különböző alkatú szí
nészek miatt is, remek pár. Hollósi a zsiro
sabb valóságra vadászik - discjockey-s hin
táslegénye (matróza) az Übü mamát meg
forgató, befejező táncban ér a csúcspont
ra -, Papp -líraibb; napról napra fogy, szin
te a csontjaiban éli meg a' Jarry-ídézte te
lek kegyetlen hidegét. Horváth József és
Kátay Endre is kifinomult eszközökkel dol
gozik, de úgy érzem, mintha megelégedné
nek a nagy gépezetben működő csavar
hasznosságával. Náluk szerencsésebb 01
savszky Éva (Rozamunda királyné), a pará
nyi szerepben is izzik egyénisége. Ujlaki
Dénes Poszomány kapitányként és Medve
ként egyformán szellemes, de nem tudom

eldönteni, hogy bennem van-e a hiba, ami
kor minden alakításától azt a tüzet. várom,
amely a Paál István-rendezte Tangó Edek
jét jellemezte.

Básti Juli Übü mamája trágár csatorna-
. töltelék, aki báj aival uralkodik férj én. A
nagy' ívű szerepformálásban gyöngéd és
rikító színek egyként fölfedezhetők. Noha
egy kisvárosi prostituálttól sem lehet távo
labb a. trón, mínt Übü mamától, Básti sze
métdombon virágzó szajhája mindent elkö
vet, hogy teljesüljön vágyálma. Alakítása
többnyire hiteles, és mégis: nincs az a
maszkmester - használjon számolhatatlan
festékréteget, csúfítson a legnagyobb mér
tékben! -, aki el tudná fedni teljesen a fia
tal színész kellemét, báj át. Bár Básti Juli
eiről mit se tehet, a bűzlő, áporodott, Übü
mama nevű asszonyroncsból elővillan né
ha a színész fiatalsága, s ez zavaró.

Ha van színházi :csoda, akkor Sinkó
László Übü papája az. Fortyog, bűzlik, bö
fög, átkozódik, ugat; úgy akarja a világot
maga alá gyúrni,. hogy egyetlen valódi fegy
vere a hurkatöltö. A Sinkó formálta Übü
papa ugyan király, de klozett a trónja. A
színész minden eszközt latba vetve el tudja
érni, hogy egyszer csak remegni kezdünk
az üresfejű zsarnoktól. Fizikai teljesít
ménynek sem utolsó a mutatványa: hatal
mas .párnákkal kitömve, vaskos harlekin"
ként eltáncolja életét atrágyadombon.
Amitől jelentésessé vált a szöveg, az saját
koreográfiája. Alakítása a legnagyobbak
közül való.

Szakolczey Lajos

Számunk írói: Szennay András pannonhalmi bencés főapát, a Pázmány Péter Hit
tudományi Akadémia professzora
Cserháti József pécsi püspök,' a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára
Gustavo Gutiérrez a limai katolikus egyetem professzora, a felszabadítási teológia egyik
elindftója
Szabó Ferenc S. J. a Vatikáni Rádió magyar adásának vezetője

Alszeghy Zsolt (1888-1970), 1935-1949 között a budapesti egyetem irodalom profesz
szora.
Fila Béla plébános, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia magántanára
Koch Valéria költő, újságíró
Boór János a Herder Verlag kiadásában megjelenőMérleg c. folyóirat szerkesztóje
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Televízió

Mikszáth Kálmán:
Különös házasság

Kevés regénye van irodalmunknak,
amely körül ennyi szenvedély csapott vol
na össze. Nem annyira megjelenésekor
(1900-ban), amikor néhány tartózkodó kri
tika a cselekmény történeti hitelét fesze
gette, inkább a harmincas évektől, midőn

nagyon fontos kérdés került az elemzések
középpontjába: milyen kapcsolatban van a
történelmi igazság a művészivel, s vajon ez
utóbbi nem lett-e túlságosan is csekély
azért, mert Mikszáth kora egyik izgalmas
politikai küzdelmének kérdéskörét igyeke
zett tételszefűen ábrázolni.

Amikor Zsurzs Éva arra vállalkozott,
hogy négy folytatásban képernyőre viszi
Mikszáthnak épp e regényét, bizonyára
olyan üzenetet olvasott ki belőle, amelyik a
mának szól, máskülönben eleve meg kel
lett volna rekednie az illusztrációnál. Nos,

, ezt az aktuális mondandót, bármily elmé
lyülten figyelte is a néző a látványos kivi- .
telű filmsorozatot, nem sikerült kihüve
lyeznie. A "dráma", amelyet Mikszáth
akart bemutatni, szerény és melodramati
kus maradt Zsurzs Éva adaptálásában. Az
igazságért küzdö, kemény fából faragott
Buttler gróf szenvelgő ifjúvá halványult
Benkő Péter alakításában, mely talán a leg
messzebb esett Mikszáth Kálmán szándé
kaitól. Mikszáthnak ugyanis, ha nem is
igazán sikerült regénye ez, a művészi

szempontból olyan bonyolult belső jel.
rendszert sikerült megalkotnia a Különös
házasságban, amely már a századvégi és a
század eleji próza összetettebb, a lelki je
lenségekre fokozottan figyelő ábrázolás
módját előlegezte. A játék rendezőjének

nyilván ezekre kellett volna elsősorban fi
gyelnie, hogy hű maradhasson az iró szán-
dékához. .

Jóllehet a regény történeti hitelét egy
szerűen nem lehet igazolni, sőt, inkább a
benne ábrázoltnak ellenkezője az igaz, az

író nagyon ügyelt, hogy a művészi hitelt
egyfajta krónikás attitűddel tegye elhihető

vé. Ezt - jobb híján - a narrátor képviselte
a játékban. A láthatatlan szerepló hanghor
dozása azonban inkább a kedélyesen anek
dotázgató Mikszáth modorát idézte, sem
mint a krónikás hideg objektivitását.

Igen fontos, mondhatni, meghatározó
eleme a Különös házasságnak a független
ségi, szabadságharcos hagyományok idézé
se. A valóságos környezetet át- meg átszö
vik a régi dicsőség árnyai,sejtelmei, az a
tudat, hogy a hajdani, kicsit álomszerű

múlt egyszer megelevenedhetik, s újra fel
harsognak majd a diadalmas csatába szólí
tó kürtök. A regénynek ezzel a fontos réte
gével a rendezés nem tudott mit kezdeni,
nem találta meg a gondolatok adekvát képi
megfelelőjét, így hát azokat olykor rendkí
vül szép tájképekkel, máskor bosszantóan
hosszú ideig kimerevített állóképekkel he
lyettesítette. Részben ebből az elképzelés
ből fakadt a nézőnek az az érzése, hogy a
tévéjáték elnyújtott, fölöslegesen részlete
ző lett. A képernyőn természetesen nagyon
nehéz a hős gondolatvilágát, az "eszméket"
megjeleníteni, "akció"-vá tenni. De az még
is mintha lapos megoldás lenne, hogy Butt
ler gróf kétségbeesését, elbizonytalanodá
sát azáltal teszi élővé a rendező, hogy kü
lönféle csézákon föl s alá rohantatj a, hol
tavaszi, hol nyári, hol őszi, hol téli tájakon.

Van - talán írói védek~zésül-a regény
nek egy harmadik rétege is, mely aZemp
lén vidékén még akkor is élő és szemlélet
formáló legendák világát idézi. A nosztalgi
kusan emlegetett "régi idők" fátyolos, elha
nyatló emberi tartalmaira utalnak ezek;
boldogabb; tisztább, de a lélek köreiben va
lósággá tehető érzéskörre. mely sejtelmes
sé teszi a regény előadását, s amely - tel
jességgel elsikkadt a feldolgozás során.

Az a Különös házasság, amelyet Zsurzs
Éva vitt a képernyőre ~ bármi a vélemé
nyünk Mikszáth regényéről - az eredeti
nek kilúgozott változata volt, melynek kö
zéppontjában a hatalmasra növesztett ce-
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remónia állt. A regény eredendően fontos,
különféle jelképekkel is érzékeltetett be
zártság-élménye, majd Buttler gróf és Pi
roska utolsó találkozásánál ennek finom
feloldása, tehát a modern regény önmaga
kifejezésformáit kereső lélegzetvétele dőr

gő sóhajokká hangosodott.ra drámai szer
kezet pedig egymást követő tablők fényes
séges látványává szegényedett. Részben
alighanem azért; mert a folytatásokban 
nyilván a diszkrét idéhúzás szándékával 
a regény epizódjai kaptak megnövelt súlyt,
szerepet. A Griffben megtartott lakodalom,
mely az eredeti szerkezetét és kompozí
cióját is lazítj a, a tévéjátékban amolyan,
néprajzi ismeretterjesztésnek látszott,
mely az esetleges külföldi néző számára
sajátos "captatio benevolentiae"-t terem
tett.

Irodalom

Egy regény második
élete*

Amikor Szentkuthy Miklós Fejezet a sze
relemről című regénye 1936-ban megje
lent, szinte teljes részvétlenség kísérte. A
szerző pedig nem volt ismeretlen, a magáé
nak mondhatta már Babits Mihály diadal
mas megjegyzését és Németh László mél
tánylását. Felfigyelt tehetségére Hamvas
Béla is. A Fejezet a szerelemről mégis jófor
mán az ismeretlenségben süllyedt el, s eb
ben nyilván része volt annak is, hogy
egyéb akkoriban született művei körül sok
kat" izgalmasabb háborúskodásokra nyílt
alkalom: hivatlan prókátorok védelmezték
vele szemben nagy hevülettel az erkölcsök
ügyét, s lelkes rajongói lóbálták a tömjén
füstölőt. Ma már, az életmű fejlődési ívé
nek alaposabbismeretében, jól kivehető e
hajdani igény szerepe és jelentősége, az
írónak az a törekvése, hogy szembesítsen
az élettel és az elmúlással, mely nála nem

Az elmondottak talán sejtethetik. hogy a
Különös házasság Zsurzs Eva rendezte té
véváltozatát művészileg sikertelennek
érezzük, függetlenül a regényben ábrázol
tak történeti hitelétől, mely levéltári kér
dés, s nem a kész műalkotás művészi meg
ítélésének kulcsa. E sikertelenséget az sem
enyhítette, hogy néhány kitűnő színész
~(Kál1ai Ferenc, Szabó Sándor) igazán elhi
tető erővel jelenítette meg a regény alak
jait, mások pedig (Bessenyei Ferenc) mint
ha szűknek érezték volna a termetükre és
egyéniségükre alig illő ruhát. De ez a kép
zeletbeli öltözék - Mikszáthra sem il
lett. ..

S. G.

a halállal egyenlő, inkább a "semmi"-vel,
melyről Heidegger szólt, nem is sokkal
korábban a Fejezet a szerelemről születé
sénél.

Amiht az Szentkuthy Miklós műveiben

oly gyakori: ez a regénye is a reneszánsz
korában játszódik, igaz, pontosan nem rög
zíthető időben, Olaszországban, pompás
városkában, amely felé diadalmas gyorsa
sággal közelednek az ostromló császári ha
dak. A polgármester, aki l! regény legtisz
tábban látható szereplője, pontosan tudja,
hogy egyéni létünk véges, de legalább
annyira véges annak a társadalomnak élet
formája is, melyet elnyeléssel fenyeget a
közelgő ellenség. Töprengései közben
minduntalan arra gondol, hogy az elmúlás, _
a hagyományos életkeretek felbomlása ter
mészetes, az ember mulandó, mégis tartó
sak az érzelmei; hiszen azok változatlan iz
zással, ellentmondásaikkal együtt hagyo
mányozódnak át a következő nemzedékek
re. Az ember eredendően bűnös, s a pol
gármester alázatosan nyugszik bele ennek

• Szentkuthy Miklós: Fejezet a szerelemről (Szépirodalmi, 1984)
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tudatába, Ugyanakkor azonban azt is érzi,
hogy mindnyájunk létében adott a tiszta
ságnak, a felemelkedésnek lehetősége, s
miközben esendően és tétován bukdácsol
kifosztott léte buktatói között, abban a biz- .
tos tudatban teszi ezt, hogy lelkében jobbik
énje adottságait is hordozza, és bár nem
tudhatja pontosan, mikor, mégis győzelmes

biztonsággal elkövetkezik majd a megtisz
tulás és megigazulás pillanata. Átérzi, meg
szenvedi, hogy nemcsak a világban, nem
csak a városállamok között folyik az ádáz
harc, hanem a lélek, az érzések terepén is,
s bár előbb-utóbb mindnyájan meghalunk,
ez a harc folyik tovább, míg ember él a föl
dön. Az író már a Praeben, e monumen
tálisra növesztett regénykísérletében elju
tott annak felismeréséhez, hogy az életet
nem szemlélni, hanem élni kell, az élet és
szellem kettősségének fájdalmas és hiányt
keltő tudatát úgy lehet és kell megszün
tetni, hogy átadjuk magunkat a lét áramá
nak, s fenntartások nélkül követjük annak
szeszélyes hullámveréseit. Ezt pedig úgy és
akkor tehetjük biztonságosan, ha megra
gadjuk, mégpedig egyszerre, egyetlen len
dülettel és hasonló nyitottsággal a jót és a
rosszat, a kétféle lényeget. Meg kell tehát
haladnunk a hagyományos bölcseleti szem
léletmódot, át kell adnunk magunkat az
időnek, hogy átadhassuk magunkat a lét
nek is. Ennek a feltétel nélküli átadásnak,
újszerű időszemléletnek első regénybeli
megvalósulása a Fejezet a szerelemről.

Regényíró számára szinte legyőzhetetlen

nehézséget jelent az idő térbeliségének
megragadása s még inkább kifejezése.
Szentkuthy Miklós egész életműve - benne
ez a regénye is- ennek a küzdelemnek iz
galmas dokumentuma. Egybefolyik nála
esemény és gondolat, a leírások gazdag
pompáját nem kevésbé pompázatos belső

monológok szegélyezik, szinte szétfeszíti
azokat a kereteket, amelyeket a leírt re
gény, az események írásos megjelenítése
enged az írónak, hogy együtt és egyszerre
érzékeltethesse tér és idő szimultán múlá
sát, változását. Ebben és talán csak ebben
rokona századunk nagy kísérletezőinek,

akik nem elégedtek meg egyetlen hős rész- .
letes bemutatásával, nem nyugodtak bele
abba az addig megdönthetetlennek látszó

ténybe, hogy a nyelv korlátozott, hanem
akár egyetlen darabka borba mártott pis
kóta segitségével a képzeletnek s általa az
időnek addig nem sejtett mélységeit kalan
dozták be. Megkezdődött a hagyományos
regénykompozíció felbontása, elvesztette
súlyát és szerepét a szereplők párbeszéde,
hogy átadja a helyét a szavak mögött addig
csak sejthető lényeg, a gondolatok megjele
nítésének. Ez a regényirói nemzedék, ha
tagjai nem is mondották ki olyan élesen,
mint az utánuk következők,már szkeptiku
san tekintett a nyelvre, a szóra, a mondat
ra, s helyettük' olyan eszközöket keresett,
melyek közelebb vihetnek az emberi jelen
ség megértéséhez. Ebbe a hatalmas kísér
letező folyamatba ágyazódik Szentkuthy
Miklós életműve, s benne a Fejezet a sze
relemTŐl, melyben ott sejthetjük a későbbi

Orpheus kezdeményeit; emitt talán sok a
leírás, a történelmi, művészettörténeti is
meret, hogy később mindinkább a jellemek
belső elmozdulásaira, a gondolatok finom
rajzára essék a hangsúly.

A másik nagy nehézsége a regényirónak:
hogyan mutassa meg a valóság mögötti lé
nyeget, az érzékelhető, ésszel felfogható
világnak azt a mögöttesét, mely inkább a fi
lozófiai gondolkodás tárgya. A Fejezet a
szerelemről, mely első közelítésre pajzán
ismeretanyagnak látszik, ebbe az irányba
is tágítja a hagyományos regény tarto
mányait: itt valósítja-meg először szuverén ,
természetességgel az író a gondolatok és a
gondolatok kommentárjainak .együttesét,
itt harmonizál először a hajdani kor és az
író jelene, melyet egyetlen személy köt
össze, a tapintatosan háttérbe maradó, de .
a cselekményt és a hősök gondolkodás
módját is szabályozó' alkotó, s kimeríthe
tetlenül gazdag fantáziája.

Nem jogtalan azt állítanunk, hogy a mo
dern magyar regény többet köszönhet
Szentkuthy Miklós merész úttörésének,
mint a lecke bármily folyamatos ismételge
tésének. Erre a meggyőződésünkre már
akár e régi könyve is rávezethet gondolati
gazdagságával és kísérletező kedvével,
amely nélkül sose nevezhetünk egy művet

újnak, eredetinek.

Rónay László
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Történelem

Pozsony ihletésében
Xystus Schier
(1727-1772)

Századunkig egyik kezünkön megszám
lálhatók azok a külföldi történészek, akik
kutatómunkájukkal gazdagították nemzeti
történelmi ismereteinket. E kevesek közé
tartozik Xystus Schier osztrák történetiró,
az ágostonos remeték rendjének tagja.

A történelmi Magyarország határán,
Bruck an der Leith-ben született 1727-ben.
Szülei polgár emberek voltak. A határmen
ti városka lelki és szellemi életének irányi
tói az ágostonosok voltak. Schier is náluk
szerezte meg hitismereteinek alapjait.
1738-ban már a szülóvárosához legköze
lebb fekvő iskolavárosba, Pozsonyba küld
ték tanulni.

1745-ben az ágostonosok novíciusa lett
Bécsben. Az ott kapott rendi nevével
(Xystus) lett ismertté. A császárvárosban
és Grácban végezte filozófiai és teológiai
tanulmányait.

1750 szeptemberében szentelték pappá.
Elöljárói szülővárosába helyezték. Szerze
tespapi feladatai példás ellátása mellett a
pozsonyi diákévei alatt megkedvelt törté
nettudománynak és az akkori időkben új
szerű szépirodalomnak szentelte minden
szabadidejét.

1755-ben Bécsbe került. Tartományfőnö
ke hamarosan felismerte fiatal rendtársa
kiválóságát mind a lelkiéletben, mind a tu
domány művelésében.Bécsben az újoncnö
vendékek mestere és könyvtáros volt. Papi
tekintélyét növelte, hogy nemsokára a bé
csi Erzsébet-apácák gyóntatójának nevez
ték ki.

Eredményes történetírói munkássága
nemcsak nevet szerzett neki, de rendjén
belül hamarosan követőkre talált.' A tu
dományok, de különösen a történettudo
mány iránt érdeklődő ágostonosok "szer
vezkedéséből"létrejött "Societas Litteraria
Augustiniana" lelke, mozgatója Xystus
Schier volt. E rendi kör hűségének ered
ményeként láttak napvilágot X. Schier mű
vei korai halála (1772. március 21.) után.
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Jó húszéves történetirói munkásságából
húsz írása látott napvilágot. Ezeknek csak
nem fele magyar vonatkozású.

A művek címe magyarul: 1. Agoston zág
rábi püspök két beszédéről. 2. Értekezés
Corvin ,Mátyás·Budai királyi Könyvtáráról.
3. Ladomér Gergely esztergomi érsek. 4. IlL
Béla, Magyarország királyának jegyeséről,

Bíborban született Máriáról, feleségeiről,
Annáról.és Margitról. 5. Szent Buda hajdani
királyai idején. 6. Az Academia Istropolita
na emlékezete. 7. Az osztrák-magyar provin
cia monostorairól. 8. Első nemzetségbeli
magyar királynék. 9. A régi magyar ágosto
nos provincia emlékezete.

Szerenesés körülmények között ránk
maradt 212 kézirata közül a magyar törté
nelemmel kapcsolatos 41 kézirat. Csupán
néhány kézirat tanúskodik a magyarorszá
gí ágostonos remete rend múltja iránti ér
deklődéséről. A kéziratos anyag "magyar
anyaga" fele-fele részben politikai és egy
háztörténeti vonatkozású. A gazdag és ér
tékes hagyaték mélyebb ismerete nélkül is
annyi megállapítható, hogy Xystus Schier
nagy körültekintéssel gyűjtött Árpádházi
királyainkcsaládjáról, a magyar püspökök
ről. Magyarázatát adta a magyar címer sze
replő hármas halomnak. Királyaink közül
legínkább Mátyás király kulturális tevé-
kenységeérdekelte. .

Xystus Schier az úgynevezett "átmeneti
kor" gyermeke és jellegzetes tudósa volt.
Neveltetésének idején még a magyarorszá
gi jezsuita iskolákban és a Habsburgok tar
tományaiban a sokak által már korszerűt

lennek érzett, barokk művelődési eszmény
hagyományai szellemében folyt az oktatás.
Azonban a XVIII. század közepén nálunk
is megkezdődött a jezsuiták által őrzött és
értelmezett barokk kultúra bomlása.

Ez természetes fejlődés eredménye volt
a katolikus egyházon belül. - Gondoljunk a
piarista nevelési elvekre, XIV. Benedek pá
pa művelődéspolitikájára,.avagy Ludovico
Muretori olasz pap-történész új korszakot
jelentő munkásságára és hatására.

Szemléleti, módszertani hatása a XVIII.
század közepe táján a legkiválóbb magyar
jezsuita tudósok munkásságában is jól



megfigyelhető. Pray György "és történész
társai a· hazai kritikai történetírás úttörői

lettek; Kaprinay Istvánban, Wagner Ká
rolyban felébredt az érdeklődés a "szépiro
dalom" iránt. Faludi Ferenc máig sem fe
lejtett írói munkássága irodalomtörténeti
jelentőségű.

Xystus Schier a pozsonyi jezsuita kollé
giumban a fiatal lélek nyitottságával maga
is észlelhette és észlelte is ezeket a válto
zásokat. Önéletrajzi írásai alapján életrajz
írói "döntő" éveknek mondják az itt töltött
esztendőket, melyekre Schier "szívesen és
hálás szívvel emlékezett vissza". Ugyanak
kor, ismét csak rá hivatkozva emlitik,
mennyire elégedetlen volt az oktatás mód
szerével és "haszontalanságával".

Jogosan felvetődik a kérdés: mégis miért
gondolt szívesen és hálával Pozsonyra?
Eletrajzírói szerint itt ébredt fel érdeklő

dése a kritikai történetírás és az irodalom
. iránt. Kései monográfusa szerint: "A po

zsonyi tanulóévek az ifjú Schier számára
eszméltetőek és a későbbi alkotótevékeny
sége szempontjából döntő jelentőségűek

voltak. Ezekben az években bekövetkező

belső átalakulása során elfordult a törté
nelmi stúdiumok eddigi módszerétől a krí
tikai történetírás felé. Humanista művelt

sége és a klasszikusok iránti vonzalma a
pozsonyi akadémián ösztönzést és termé-
keny indítást kapott." '

Fel kell tételeznünk, hogy a szellemi, tu
dományos érdeklődését döntően meghatá
rozóhatások nem a tanítási órákon érték.
A szatmári békekötést követő évtizedekben
a hazai kulturális és tudományos élet las
sú, de zavartalan fejlődésnek indult. A még
oly kedvezőtlen politikai változások sem
miképpen sem állították meg avagy fordí
tották vissza a nemzeti múltunk iránti ér
deklődést. Latin nyelvű költemények és
számos bemutatásra kerülő iskoladráma
ismertette a maga eszközeivel az elmúlt
századok dicsőségét. Európában tájékozó
dó, a legnemesebb patriotízmustól ihletett
jezsuita történetíróink nemcsak a hét lakat
alatt őrzött levéltárakban igyekeztek bú
várkodni, de történeti tárgyú műveikkel

terjesztették nemzeti múltunk ismeretét.
Xystus Schier Hevenesi Gábor, Tímon

Sámuel műveit olvashatta és betekintést
nyerhetett a fiatalabbak műhelyeibe.

A későbbi évtízedekben :kapcsolatban
állt kortársával, Pray Györggyel és Kap
rinay Istvánnal. Egyelőre ismeretlen, hogy
melyik jezsuita történész révén tájékozó
dott a kritikai történetírás ínódszertaná-

ban. Ennek még Pozsonyban meg kellett
történnie. Ugyanis 1745-ben, tízennyolc
éves korában,noviciusként írt műve (Insti
tutiones religiosae pro Novitiis O.E.S.A.)
rendtörténeti fejezetében biztosan hasz
nálja a kritikai történetírás módszerét.

Hogyan egyeztethette össze Schier szer
zetespapi hivatását korszerű tudományos
és szépirodalmi ambícióival? 1. A gyer
mekkora óta ismert. ágostonos remeték
rendjében a tudomány művelésének évszá
zados tradíciói voltak. 2. Az ágostonosok a
domonkosok mellett éppen a: Habsburgok
kormányozta országokban, tartományok
ban következetesen sürgették a jezsuiták
kiváltságos helyzetének felszámolását a te
ológiai oktatásban. Nem csupán dogmati
kainézetkülönbségek területén, de új teo
lógiai tárgyak (patrisztika, biblikum, egy
háztörténelem) bevezetésével is. A korsze
rűség igényének számos jele felismerhető

egyes jezsuiták tudományos munkásságá
ban is. Éppen ezzel magyarázható, hogy a
rendek közötti "ideológiai ellentétek" el
lenére egyes szerzetesek együttműködteka
tudomány önként vállalt szolgálatában, A
katolikus egyházi értelmiség körében, is
már érvényesülő tolerancia szelleme a
protestáns történészekkel való szoros
együttműködésre is adott példát. (Pl.Pray
György és Cornides Dániel tudós kapcso
lata!)

A tudományhozmindenkor méltatlan el-o
fogultság jó ideig "nemzetietlennek" bélye
gezte XVIII. századi történelmünket, ezen
belül kultúrhistóriánkat. Az utóbbi ne
gyedszázadban számos monográfia és ta
nulmány döntő módon segítette a helyes
kép kialakítását. Nemcsak több, de való
sabb ismeretünk is keletkezett a XVIII.
századról.

Nemzeti múltunk erőteljes kutatása,
eredményeinek gazdag publikációja, mint
Xystus Schierpéldája mutatja, nemcsak a
hazai társadalomra volt hatással, de meg
ihlette a magyar városban tanuló szomszé
dos Ausztria fiataljait is.

"Mint »Kínd an der Grenze« megszerette
a magyar szomszédnép történeimét és kul
túráját és munkaerejéből sokat szánt an
nak kutatására" (F. L. Miksch). Munkás-'
ságának felmérése, vizsgálata gazdagabbá
teszi az osztrák-magyar kulturális kapcso
,latok történetét.

. Hölvényi György
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I· Zene

Szmrecsányi Magda
távozására (1911-1984)

Egyszeruen kellene róla írni. Hozzá méltó pu
ritánsággal, tisztasággal, emberséggel. Azzal a
fajta szerénységgel, amely alaptulajdonsága volt.
Azzal a szeretettel, amiből oly sokat pazarolt
ránk, arra méltóra és méltatlanra egyaránt. Va
lószínűleg csak mi, tanítványai tudjuk - vagy ta
lán inkább csak érezzük -, hogy mindez kevés
lenne. Számot kelléne ugyanis adnunk, legalább
önmagunknak, valahogy pontosítanunk kéne,
mit és mennyit is kaptunk útravalóul, mi az,
amit tőle.hallottunk először, vagy esetleg csak tC
le hallottunk, mi kísér el mindebből bennünket
egész életünk során. Nem tudom, mindez nem
reménytelen vállalkozás-e. Mint ahogy utópiszti
kus törekvésnek tűnik egy olyan életút reális fel
térképezése is, amely nem bővelkedett látványos
eseményekben, annál . több viszont benne az,
amire azt szoktuk mondani: nélkülözhetetlen.

Hogy mi tesz valakit nagy pedagógussá, erre
sem recept, sem definícó nincsen. Nyilván tö
mérdek komponens játszik ilyesmiben közre,
egyrészük esetleg nem Is szükségszerűen pozitív
értelemben. Sokan elkövetik a hibát, hogy a ta
nár munkásságát a kézzelfogható eredmények

. tükrében értékelik. Pedig hát ezek egy vérbeli
pedagógusnál csak járulékos, mellékes tényezők.

Sokkalta, lényegesen fontosabb á küldetés, ame
lyet teljesítenie kell, mint mindazoknak, akik
számára munka és hivatás egyet jelent. Az alsó
fokú zeneoktatás berkeiben ennek bizony alig
van látszatja. Ha a növendék tehetsége átlagon
felüli, ki ne irigyelné a szerenesés tanárt? Pedig
a tehetséges tanítvány' pontosan olyan felelős

ség, sőt nyűg a tanár vállán, mint maga e tehet
ség, amely a legkevésbé sem arra való, hogy
megkönnyitse életünket. A kevésbé tehetséges
növendék bűnei viszont nem egy esetben teljes
egészében a tanár fejére háramlanak, lévén
irigység és káröröm édestestvérek. S ezek után
hogy is ne halványodna -és később tűnne el tel
jesen - a "küldetés" érzete, hogyne változna át
keserűséggé, esetleg gondosan álcázott gyűlölet

té kűlönösképp- olyasvalakinél, aki már ab ovo
egész pedagógiai munkásságát pótcselekvésnek

, tekintette?
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Mindezek Magda nénit mintha elkerülték vol
na.'Vagy csak ő nem vett tudomást róluk? Annyi
bizonyos, hogy töretlen energiával, szinte megál
lás nélkül dolgozott tragikusan korán bekövetke
zett haláláig. Célját - a legfiatalabbaknak minél
többet megmutatni vagy megsejtetni abból a hi
hetetlenül sokrétű, kápráztatóan gazdag világból,
amelyet egy szóval muzsikának nevezünk - egy
pillanatra sem tévesztette szem előL Ennél töb-

I bet ő nem tehetett; a többi már rajtunk, saját
hajlandóságunkon múlott, minthogy erőszaknak,

rosszfajta kényszernek még leghalványabb jeiét
sem érezhettük a nála töltött évek alatt. Amikor
ösztönösen elfogadtuk őt vezetőnknek, legfeljebb
csak sejthettük, ráérezhettünk, hogy a lehető

legavatottabb kezekbe kerültünk-.Tudatossá ter
mészetszerűleg csak később válhatott ez a homá
lyos érzet, már középiskolás éveinkben, mikor
időről időre észrevettük, hogy még mindig a
Magda néninél felszívottakból profitálunk.
Olyan alapot kaptunk tőle, hogy arra aki akart,
bízvást építhetett felhőkarcolót is - amennyiben
képes volt rá.

Természetesen lehetne sorolni munkásságá
nak "kézzelfogható" eredményeit is, ezek azon
ban önmagukért beszélnek. Tankönyveinek túl
nyomó hányada a mai napig zeneoktatásunk
elengedhetetlen, szerves része. A személyes kon
taktust azonban ezek a munkák nem pótolhatják.
Magda néni már nem dorgál meg egy-egyelhibá
zott ujjrendért, nem is simogatja meg senki feje
búbját, ha hibátlanul írja le a diktandót. Magda
néni elment és napról napra kevesebben lesznek
kÖrünkben a Magda nénik, akik erejüket, képes
ségeiket, lehetőségeiket reálisan felmérve azokat
teljes odaadással a muzsika szolgálatába tudják
állítani. Jobban kellene talán vigyáznunk rájuk,
akik még köztünk vannak. S ugyanakkor el kelle
ne gondolkodnunk ismét felelősségen, értékren
den, hivatástudaton és más efféléken - mélyeb
ben, alaposabban, mint azelőtt. Miért is akarunk
mindenáron mást, mint amit Isten kínál ne
künk? S egyáltalán, lehet-e bármi is több, boldo
gítóbb?

KocsisZoltán
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RÉSUMÉ

András SZENNAY analyse les principales caractéristiques de la "nouvelle théologie" formée
aprés le 2éme Concile du Vatican. Gráce á la nouvelle théologie qui va en s'accentuant, "nous
ne croirons pas en autre chose - écrit-il -, mais autrement et nous pouvons parler de notre toi
d'une autre maniére devant le monde". József CSERHÁTI établit le bilan des discussions soule
vées autour de la théologie libératrice, et cela dans la lumiére de l'lnstruction de la Congrégati
on Catéchistique. L'etude de Gustavo GUTIÉRREZ: "Comment pouvons nous parler de Dieu?"
donne un aperc;:u de I'univers de la théologie libératrice. Ce numéro commernore la mort de
Pierre Emmanuel disparu recemment et le centenaire de la naissance de Dezsö Kosztolányi. II
a un an est décédé Karl Rahner - une interview faite avec lui et I'étude de Béla FILA évoquent la
figure de ce théologien mondialement connu. Ce numéro publie encore un extrait de roman de
Miklós SZENTKUTHY, des traductions de la poesie populaire finnoise et des poémes de Saint
Jean de la Croix. Le numéro est complété par une rubrique de journal.

INHAtT

Andras SZENNAY analysiert die wichtigsten Charakterzüge der sich nach dem II. Vatika
nischen Konzil entwickelten .rieuen Theologie". Mit Hilfe der sich entfaltenden neuen Theologie
.werden wir nicht anderes, sondern in anderer Weise glauben, und auch in anderer Weise über
unseren Glauben sprechen können", betont der Autor. József CSERHÁTI behandeit die Disku
ssion über die Befreiungs-Theologie im Licht der Instruktion der Glaubenskongregation. Ein
Essay von Gustavo GUTIÉRREZ, "Wie können wir von Gott reden", bietet einen Einblick in die
Welt der Befreiungs-Theologie. Zwei Dichter werden dem Leser in Erinnerung gerufen: Ein Bei
trag gedenkt dem im vergangenen Jahr verstorbenen, namhaften französischen Dichter Pierre
Emmanuel, ein anderer würdigt den vor hundert Jahren geborenen Dezsö Kosztolányi. Vor
einem Jahr starb Karl Rahner: ein Interview mit ihm sowie ein Aufsatz über ihn von Béla FILA
Iassen das Bild des weltberühmten Theologen aufleben. Ein Auszug aus einem Roman von
Miklós SZENTKUTHY, Beispiele aus der finnischen Volksdichtung, Gedichte vom Heiligen
,Johannes vom Kreuze sowie eine Rundschau-Spalte erqánzen mit reichem Inhalt die Nummer.

CONTENTS

ln his artrcle New Theology? András SZENNAY examines the "new theology" that has emer
ged following the 2nd Vatican Council. He suggests that through it "we shall not believe some
thing different but believe in a different way and be able to express our faith in a new manner." 
József CSERHÁTI reviews the discussions that have arisen in connection with the liberation
theology in the light of the Instructions of the Congregation for the Doctrine of the Faith. - An
msiqht into liberation theology is provided by Gustavo GUTIÉRREZ in .How can we talk about
God?" - This issue commemorates two 20th century poets: the French Pierre Emmanuel, who
died a few months ago and the Hungarian Dezső Kosztolányi, who was born a hundred years
ago. - It is a year since Karl Rahner died. We are commemorating the great theologian by
publishing an interview he gave us, and an article on him by Béla FILA. - We also feature an
excerpt from a novel by Miklós SZENTKUTHY, some Finnish folk poetry and poems by Saint
John of the Cross. - Our Diary column completes this March issue.
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Haza és nagyvilág

Szolgálat Hitünk egyik középponti té

nye, hogy lst en szövetséget kötött az em

berrel. A karácsonyra megjelent 64. szá m

tanulmányai a szövetség létrejöttét, törté

netét és tartaimát mut atj ák be. Belon Gel

lért a két szövetséget veti össze: hogyan

te ljesítette és múlta fölül az Újszövetség az

Ószövet séget. Szint e járatl an utakon indult

el Farkasfalvy Dén es, amikor az Ószövet 

séget ajánlja lelki olvasmán yul. Tanácsai

nekünk is hasznosak: csa k előtanu lmányok

ut án fogha tunk neki az Ószövetség olvasá

sána k - a tanulságokat ki kell szűrnünk a

korhoz kötött szövegekbő l - keresztén y

távl atokban kell sze mlélnünk az Ószövet

sége t - a bibliaolvasásn ak az Istennel való

személyes tal álkozást kell előkészítenie :

élmé nnyé és imádsággá kell válnia. Liptay

György a Messi ás alakján és előképein mu

tatj a be, hogyan értékelődik át az Ószövet

ségi sze ntírás Kri sztusban. Jézu s tanítása s

a tan ítván yok hit e is sokat merít az Ószö

ve ts égb ól. s csak an na k ismeretéb en válik

számunkra egészen érthe tővé. Hegyi

György gyakorl ati kérd ést vet föl: a

megújított litu rgia a sze ntmise első olvas

m ány át általában az Ószövetségből választ

ja - de so kat kell még azért fáradozni, ho gy

eze k a részletek valóban has znál atba jöjj e

nek. - A szá m egyéb írá sai hírt adnak a

köze lmúlt néh ány j elentősebb egyházi ese

ményéről (pl. a pápa látogatása Kanadá

ban , a karizmat iku s papi lelkigy akorl a t

Rómában ) és megnyilatkozásáról (pl. a

sváj ci püsp ökök pásztorlevele a környezet 

védelemről) .

Ára: 26,- Ft

ln memoriam
Kardos Klára

Hatvannégy évet élt a vallásos élet és iro da
lom szolgálatában. Iro da lmi elveire és lelkiségé
re Sík Sándo r szelle misége gyakorolt e lha tározó
befolyást: tanítványa ként kezd te pályáját , majd
egyik legközeleb bi munkatár saként folytatta, s
halála után hagyat ékát rendezte, készitette e lő

kiadásra.
Éle téne k utol só tízegynéhán y évét Klagenfurt- .

ban töltötte . Működésének ez volt az a korsza ka,
. amelyben a kor ábban szerénye n visszahúzódó s

ink ább a lelkiség kér déseivel foglalkozó, de haj 
lamai sze rint az iro da lomnak elköte lezett Kar
dos Klára teh etsége, rendkívüli munkabí rása
igazán kibontakozhatott . A Szolgálat körének
egyík legte rméken yeb b munkatársa volt, de ek
kor is jellemző volt rá a sze ré nység, his zen a lap
olvasó i, a Pru gg Ver lag kiadványának ismerői

közül nagyon kevesen se jtették, hogy Sán tha Má

té néven ő pu blikálta a folyóirat modern lelk i
ségge l foglalkozó tanulmá nya it, s fordította le
azokat a m úveket , melyek a mai vallásos sze lle
miség legvonzóbb példaképeit idézték elénk.
Nyelvtehetség volt, és sorsa megáldotta azzal a
szorgalommal és elmélyiiltséggel, melynek révén
tehetségét mód ja lett kife jten i, s mások javára
kamat oztatni. A másokért való áldozatos tevé
kenység volt életének fő j e llemző je. Ezért is
mondhatjuk ró la, hogy halála nagy vesztesége t
jelent, mert igaz embert, önfeláldozó személyisé
get vesztettünk vele, aki - nem mell esleg - la
pun k barátja és segi tő szá ndékú kritikusa volt.

A Prugg Ver lag Köztünk éltek cím ú kötetében

olvasható Harangi Lász lóról ír t tanu lmán ya. Eb
ben olvas hat juk az alábbi nemcsak Harangira.
hanem magára Kardos Klárá ra, s főként utolsó
idős zakának a sze nvedéseket alázatta l fogadó
magatartására - oly j ellemző sorokat: "Boldog
volt, ha vala mit te he tett másér t. Már sú lyos be
tegen is örö mme l teljesített minden kérés t, meg
bizat ást, bármen nyire neh ezér e ese tt is".

Ez volt Kardos Klára, akitő l úgy búcsúzunk,
hogy ápo lni igyekszünk szellemi hagyatékát és
másokért élő sze lle miségé nek péld áját .
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