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SzentJakab havában

Kodolányi János már elmúlt húszéves, amikor édesapja egy alkalommal hí
vatta. Elszorult a szive: sohasem hív, csak ha büntetni akar, s már kinőttem a
büntetésből, mit akarhat ~ villant át rajta. Szorongással odamegy az íróasztal
hoz, elhangzik a kérdés: Te írtad ezt a szemetet? S a tüzes, lázadó hangú vers
kézirat megindítja életük talán egyetlen beszélgetését. "Ez nem szemét, hanem
vers. Én írtam." A fiatal Kodolányi megesküszik magában, hogy nyugodt, fölé
nyes marad Keményen uralkodik indulatain, s a feszültséggel terhes vita köz
ben mindvégig mintha nagyon magasról, egy másik világból figyelné apját. A
hangulat gyorsan fölizzik, nem lehet nem kimondani az évek alatt fölgyülemlett,
félelemből-tiszteletből elhallgatott sérelmeket. "Én neveltelek". "Senki se nevelt.
Magam neveltem magamat. Hiszen papa még csak nem is ismer . . . Huszonkét
éves lettem, s most itt állok, és nem ismeri egyetlen gondolatomat sem." S látva,
hogy apját sokkolják szemrehányásai, megállíthatatlanul kiszakad belőle min
den: "Nem tett semmit, nem bírált semmit, legkevésbé önmagát. Mind a két há
zassága csődbe került. Anyánkat tönkretette, anyuskát tönkretette. Velem nem
törődött, még orvoshoz is csak akkor vitt, amikor mankóval sem tudtam már
jámi. Szolgává nyomorított maga körül mindenkit." Amikor apja nem bírja to
vább és fölkiált: "Mars ki! Mars ki a házamból! Takarodj!" - hirtelen gyökerében
módosul a fiatal lázadó érzülete. "Most végtelenül megsajnálom. Minden erejét
összeszedve uralkodott magán, hogy meg ne üssön. Ez meghat. Szegény, örege
dő ember, némán keringél családja, élete romjai között. Hiszen apám . . . Ne
haragudjék, papa, mondom csendesen, egyikünk sem tehet róla. Nem értjük egy
mást . . . Én papát végtelenul sajnálom. - Ez kellett még csak. Nekem ront, ök
lét fölemeli. - Kifelé! Kifelé! Pusztulj! Látni sem akarlak többet! - Szememet el
futja a könny. Kimegyek."

Képtelen gondolkodni az ifjú, nincs is eszénél. Gyilkosnak érzi magát. Csak az
zakatol benne, hogy nem lehet tovább élni, hiszen jóvátehetetlen történt. Halott
sápadtan, öntudatlanul benyit szobáiába, előkotor egy régi, hatlövetű pisztolyt,
és megy, megy, amerre léptei viszik. A templomkert magas bozótjában húzódik
meg, hanyatt veti magát, irtózatos fásultság, közöny, végtelen fáradtság telepszik
rá. Azután előveszi a pisztolyt, nagy gonddal kibiziositia, homlokához illeszti a
csövet, majd rettenetes erővel megnyomja a ravaszt. "Ekkor megrémülök. Lá
tom, mit tettem, s hogy nem lehet visszacsinálni. Zokogás tör ki belőlem. Majd
csodálkozom. Mi történt? Nem dörrent a pisztoly, nem érzek semmit. Megvizsgá
lom a fegyvert, s fogvacogva állapítom meg, hogy bár a kakas lecsapott a töltény
gyújtászegére. s be is nyomta, mégsem sült el. Élek." Álomba zokogja magát.
Reggel, mikor fölébred, hatszor meghúzza a ravaszt, s mind a hat golyó kire
pült a levegőbe. Tehát Isten csodát tett, nemcsak beleavatkozott az életébe,
hanem megmentette az életét. Később, amikor már pontosan átlátja az esemé
nyeket, magabiztosan így értelmezi azokat: "A megdöbbentőérzés, hogy felsőbb

hatalmak törvénye alatt állok, mérhetetlenűl megnöveli a magamba vetett bizal
mat, a biztonság érzését. Ettől fogva tudom, hogy máglyákon mehetnék át mezit
láb, hogy semmi veszély nem foghat rajtam, nem érhet el bosszú, elemi csapás,
betegség, halál, mig be nem végzem küldetésemet, hogy nemcsak mindent ki kell
birnom, de ki is bírok mindent, hogy nem kell barátok után keresgélnem. lesz
nek maguktól, nem kell kéregetnem az elismerést, megjön magától - ha pedig
nem jön, úgy is jó -, nem szabad fájlalnom melloztetést, félreismerést, a végső

felismerés úgyis rám veti tiszta sugarát. Ettől fogva bízom oly konokul ösztö-
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neimben, figyelek belső hangjaimra, s követem őket, vakon, gondolkodás, aggo
dalom, félelem nélkül. Ettől fogva nem aggasztanak a mindennapi kenyér gond.
jai, bárhogy gyötörjön is az éhség, nem győznek meg vélemények, ha még oly ke
ményen ostromoljanak is. Mintha bekötném a szemem, hogy tisztábban lássak,
bedugnám a fülem, hogy tökéletesebben halljak, úgy indulok neki a világ
nak . . . n Ott hagyja tehát Pécsváradot, s megy, gyalogol, rendíthetetlen küldetés
tudattal és a bizonyosság érzésével, hogy küldetését be is végzi - s mint tudjuk, a
magyar Irodalom első vonalába érkezett meg.

Nem mindenki életében ennyire nyilvánvalóan kitapintható az isteni beleszó
lás, hogya moccanthatatlan Gondviselés iránti bizalom megfoganjon és kitere
bélyesedjen. Kodolányi a dinamit robbanásához hasonló módon élte meg
ezt, ám a mi életünket, az átlagkeresztényét is jelekkel veszi körül egy
természetfeletti erőt adó dinamó. S ezen erőközléseknek is ugyanaz a célja, mint
a nagyszabású élet-jeleknek: bennünk is ki kell alakulnia a Gondviselés iránti
ráhagyatkozásnak. Hogy amiért létbe szolittattunk, s ami munkát egyedül csak
mi végezhetünk el, vagyis hogy személyes beteljesedésünket tennészetes és ter
mészetfölötti értelemben is elérjük - mindehhez. szűkséges a jó értelemben vett
sebezhetetlenségtudat. Jakab apostol, aki testvéréhez hasonlóan a Tizenkenohoz:
sőt a legszűkebb jézusi baráti körhöz (Péter, Jakab, János) tartozhatott, bősége

sen megkapta Mesterétol az ilyen látószögű apostoli létre való előkészítést. Meg
tapasztalta társaival Jézusnak életük feletti megmentő hatalmát (Mk 4, 35). Tud
ta előre, hogy majd a szenvedés keresztségében részesül (Mt 20, 20-28), ám azt is
hallhatta Jézus szájából, hogy küldetéséhez és annak méltó bevégzéséhez állan
dó isteni erő lesz segítségére (Mt 10, 19, Jn 15, 26). Így vált képessé Jakab a je
ruzsálemi egyházszerveroi munkára, s arra, hogy az apostolok közül elsőként

fogadja a mártírhalált. Heródes Agrippa király lefejezést előíró ítélete (ApCsel
12, 2) egy egyenes vonalú és gyümölcsöző küldetéstudat koronája lett. Szent Ja
kab hava így válhat számunkra a Jézusra találás és a Jézusban való specifikus
küldetésünkre találás honapjává.

Tarjányi Zoltán

GALGÓCZY ZSUZSA

Hajnali vizeken

A parton egy varjú, előtte az opálszinú víz.
A hajnal terjengőködében arany cigarettapapír
csillan, mint megtalált régi kincs.
Magányos széksarok fájukban érzik még az erdők

letaglózott sóhaját, lábaiknál zöldbőrügyikok
lapulnak, puhasziinyeges szállodák eloszobáiban
halkan csobognak az örök áramlás vizei - szökőkutak.

A folyón elhagyott bárka ring, s a felszálló köddel
a patakok fényes kavicsain fellélegzik
a csigamászta reggel.
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TÖRÖK ENDRE
Orosz keresztény filozófusok

Vlagyimir Szolovjov
(1853-1900)

Nyugat kísértése "az istentagadó. ember", Kelet kísértése "az embertelen is
tenség" - írja VI. Szolovjov. Elszakadva a messianizmusban jobbára agresszív
nemzeti öntudattó l, e tételezett helyzet bölcseleti meghaladásával, a megha
ladás kísérletével kezdödőtt az önállósult és rendszeres orosz keresztény fi
lozófia a 19. század vége felé, formálódott tovább a századfordulón és érte el
virágkorát a két forradalom között, új választ próbálván adni arra a régi kér
désre, mi is az orosz eszme.

A vallás régi formája - folytatja Szolovjov - az Istenbe vetett hitből indul
ki, de ezt a hitet nem fogja fel a maga teljességében, gyakorlatilag tagadja
ugyanis az ember képességeit, lehetőségeit. A mai ateista civilizáció az em
berbe vetett hitből indul ki, de ez a hit szintén hiányos, mivel az emberi al
kotást nem szenteli meg isteni lelkülettel ... A Nyugat kultúrát teremtett,
de eltorzította Krisztus igazságát. Kelet a tisztaságában érzi az isteni igaz
ságot, de nem hozott létre kultúrát. Ezért csak a Nyugat és Kelet legjobb
erőinek szabad szövetsége teremtheti meg a tökéletes keresztény kultúrát.
(Előadások az Istenemberségrol, 1877-81.)

E keresztény bölcselet profétikus jellegű, és ebben az értelemben szorosan
kapcsolódik Dosztojevszkij és Tolsztoj világához, csak egyiknek az orosz
nemzeti elfogultsága, a másiknak pedig a vallásos anarchizmusa nélkül. Va
lójában eszkatologikus bölcselet, és legfőképp ebben rejlik különbözőségea
kor nyugati keresztény gondolkodásától. A nyugati kereszténység ugyanis,
valamelyest megvalósítván a társadalomban néhány keresztény elvet, köz
szellemében elfordult a földi élet ideiglenességének és viszonylagosságának
tanításától, míg Oroszországban a világ felkészítése Isten Országának eljö
vetelére, az "új ég és új föld" megjelenésére uralkodó vonás a keresztény esz
mekörben. Az orosz keresztény bölcselet ezért egészében véve a jövőre irá
nyul. Lelki munkára szólítja az egyént is meg az emberiséget is az "idők vé
ge" jegyében. Ugy tetszik, mintha kívül helyezné magát az evilági szemponto
kon, holott éppen a céljából következik egyik átfogó tétele, a tökéletesedés
gondolata, amely gyakorlati követelményként a személyben a szeretet növe
lését, a társadalomban pedig az igazságosságot különleges erővel hangsú
lyozza.

*

Az első orosz keresztény filozófus, aki iskolát teremtett, és ezzel megala
pozta e bölcselet virágkorát, VI. Szaloviov volt. Pályáját a pozitivizmus kriti
kájával kezdte (A nyugati filozófia krizise, 1874), majd külföldi útjai során fő

ként az indiai, a gnosztikus és a középkori filozófiát tanulmányozta. 27 éves

483



korában kinevezték a pétervári, majd a moszkvai egyetem tanárának, de
egyetemi karrierje nem tartott sokáig. 188I-ben nyilvánosan tiltakozott II.
Sándor cár gyilkosainak kivégzése ellen, amiért elbocsátották állásából. Kű
lönben sem volt professzori alkat, becsülte, de önmagában kevésre tartotta
a tiszta tudományosságot. Egy magasabb tudás embere volt, akiről barátja, a
filozófus J. Trubeckoj érzékletes képet rajzolt kétkötetes munkájában:
"Azoknak, akiknek alkalmuk volt Vlagyimir Szolovjovot akár csak egyszer is
látni, örökre megmaradt bennük az az élmény, hogy olyan emberrel talál
koztak, aki egészen más, mint az átlagos halandók. Kűlsö megjelenése is
megfogta az embert, különösen a nagy, gyönyörű szeme, melyböl szilárdság
és erő, a fizikai kiszolgáltatottság és a szellemi mélység sugárzott. .. Aszké
tikus megjelenése éles ellentétben volt erőteljes, zengő hangjával: az embert
megragadta e hang misztikus ereje, ami valahonnan a mélyből jön - senki
sem tudja, honnan ... Nem volt családja, sem állandó lakóhelye, nem evett,
aludt vagy dolgozott rendszeresen. Állandóan úton volt, hol egy pétervári
vagy egy moszkvai hotelben lakott, hol barátai birtokán, hol egy panzióban a
finnországi tengerparton ... Szellemileg talán egy olyan zarándokhoz hason
lítható, akit a vándorló Oroszország teremtett, s aki a mennyei Jeruzsálem
keresése közben a föld mérhetetlen távolságait járja be, szent tárgyakat ke
res fel és tisztelettel hódol előttük, de hosszú ideig sohasem tartózkodik föl
di lakóhelyen ..."

*

Szolovjov a keresztény univerzalizmus filozófusa volt. A világot szétszórtsá
gában észlelte, amely egység után sóvárog, és ennek az egységnek a szelle
mében alakította ki rendszerét. A tudomány, a vallás és a filozófia szintézi
sében kereste a teljes tudást, az empirikus, a racionális és a misztikus isme
ret összhangjában. Az ember csakis e teljes tudásra törekedve törekedhet
Isten felé, akitől elfordult, de aki e tagadás ellenére nem hagyta el az em
bert. Az Istenben és a teremtett univerzumban, éppen a teremtés által, jelen
van és múködik egy közös erő, a Sophia, az Isteni Bölcsesség, amely a fosz
lékony világban egyesítő akarat. Létezik minden létezőben, fenntartja a való
ságot, ellenállva a dolgok között éket verő ellenséges gonosznak. Szolovjov
szerint a Sophia a világ Lelke, egysége Istennel. Isten elképzelése az ernber
ről és a világról. Valójában az Isten Országa felé vezérlő kegyelem, amelyet
Szolovjov részben a középkori misztikusok, főként 1. Böhme hatására ak
ként gondolt el, hogy kikerülhetetlen metafizikai szomjúsága az embert a
teljes létezés felé vonzza, és e teljes létezésben belülről egyesül azzal, ami lé
nyegileg minden, vagyis Istennel. Történetileg nézve Szolovjov e gondolat
hoz, amely pályájának egészét meghatározza, a kései Schelling nyomán ju
tott el, aki szerint minden filozófia vallásfilozófia, a "kinyilatkoztatás filozó
fiája". A kinyilatkoztatást mint történelmi folyamatot Szolovjov a Sophia je
gyében látta fensőbb kegyelemnek, abból a tételezésből kiindulva, hogy az
Isteni Terv kifejezéseként a Sophia az igazi, tiszta és teljes, az ideális embe
riség képmása.

*

A Sophia-elv már a fiatal Szolovjov úgynevezett teozófiai szemléletét is áthat
ja, kivált nézeteiben az istenernberségröl. Folyvást, szinte a haláláig fejlődő

gondolata szerint a teljes létezés megragadása, az Istennel való benső egye-
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sülés nem lehetséges az ember tökéletessége nélkül. Ezért az ember dolga a
tökéletesedés. Ennek érdekében jelent meg közöttünk, Isten kreatív tette
ként, az Istenember, Jézus Krisztus, "Tanításán és életén keresztül, amely a
morális gonosz kísértései fölötti győzelemmel kezdödött s a Feltámadással
ért véget, ami a fizikai gonosz, a romlás és a halál feletti győzelem - ezzel az
igaz Istenember megnyitotta az ember számára Isten Országát." Csakhogy az
Istenember az Isten Országának individuális megjelenése. Viszont a vílági
történelem célja ennek az Országnak az egyetemes megnyílvánulása az em
beriség "kollektív teljességében". Ezt az emberiségnek "saját tapasztalata
révén kell elérnie, és ehhez a keresztény vílág fejlődésének új folyamatára
volna szükség, egy megkeresztelt vílágra, amely még nem vette magára Krisz
tust." A kegyelem, a természetfeletti isteni segítség mellett, amelyet az em
ber a tökéletesedési folyamathoz kap - Szolovjov szerint -, az emberi termé
szetnek még három erkölcsi tulajdonsága társul: a szégyen, a szánalom és a
tisztelet. Az ember szégyenkezik állati mivolta miatt, s ez különösképp kitű

nik szexuális szégyenérzetéból. A szánalomban a többi élőlény iránt érzett
szolidaritás hat; e szolídaritás a társadalmi élet nélkülözhetetlen feltétele. A
tisztelet pedig nem más, mint az embernek a magasabb princípiumhoz fű

ződő helyes magatartása, "ez teszi lehetövé, hogy az egyén gyökeret eresszen
a vallásban". Végül is a szégyenben, a szánalomban és a tiszteletben érvénye
sül az ember megfelelő viselkedése három irányba: ami alatta, ami a saját
szintjén és ami felette van. E három érzés alapja ugyanaz: kifejezi azt a szel
lemi tényt, hogy az ember önléte teljességét kívánja elérni, amit megrontott
az emberiségnek sok ellenséges és önző egyeddé osztódása, s az abszolút
centrumtól, vagyis az Istentől való elidegenedése.

*

Az egység elvét az 1880-as évektől Szolovjov a teokrácia eszméjében fokozta
tovább. Tételezése szerint a keresztény egyházak misztikus egysége sohasem
szakadt meg, s ez elegendő feltétel ahhoz, hogy valóságos keresztény kultúra
és társadalom szülessék. E célból első lépésként egyesíteni kell a benső élet,
a kontempláció gazdagságával megáldott "Keleti Egyházat" a "Nyugati Egy
házzal", amely az államtól független, nemzetek feletti spirituálís hatalmat
teremtett. Viszont a második fokozatban az egyháznak éppen hogy egyesül
nie kell a polítikai állammal, mégpedig az egyház erkölcsi vezetése alatt, mi
vel "a látható egyház Isten Országának tényleges és objektív fomája", E
teokratikus - mondhatni - vílágábránd szerint Oroszország történelmi sze
repe abban áll, hogy "Rómával együtt megalkossa a keresztény államot",
amelyben a nemzeti különbségek megmaradnak, sőt fejlődnekmajd, csak az
emberiség morális szervezettségének akadályát képező nemzeti nézetelté
rések és sérelmek fognak eltűnni. Mindebből jól kitetszik Szolovjov utópi
kus szelleme, amely felismerte ugyan az élet baját és nyomorúságát, de a 19.
század optimizmusával beoltva mégsem tudta elképzelni, hogy a gonosz
időnként nagyobb hatalommal rendelkezik az emberben is, a történelemben
is, mint Isten, aki vár.

*

Élete utolsó éveiben maga Szolovjov is érezte nézeteinek kétségességét, de
az egység elvét ekkor sem adta fel. Ez idő tájt írt művében,A Jó igazolásában
(1895) úgy látja a történelmi folyamatot, mint közvetlen haladást egy eszmé-
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nyi civilizáció felé. "Attól a naptól kezdve - írja -, amikor különféle nemzeti
ségű emberek és társadalmi osztályok szellemileg egyesültek egy idegen gali
leai koldus tiszteletében, akit mint bűnözőt végeztek ki nemzeti és osztályér
dekből - ettől a naptól kezdve a nemzetközi háborúk, a társadalmi törvény
telenségek és a bűnözők kivégzése belülről ásatott alá." Ebben az időszakban

a teurgia gondolata felé fordult, kidolgozva etikaját az Isteni Igazságnak
megfelelő új életről és ennek misztikus művészetéről. A modern gondolko
dás eltávolodását a kereszténységtől azzal magyarázta, hogya kereszténység
nek egészen mostanáig "inadekvát irracionális formája volt", Eddig a termé
szettudományok és a filozófia fejlődése elpusztította a kereszténységet a ma
ga hamis formájában, s most érkezett el az ideje annak, hogy "az igazi ke
reszténységet új alapokra fektessék, örök tartalmát új, adekvát, teljesen ra
cionális formába öntve. Ha az emberiségnek egy bizonyos hányada - akár
csak kis része is - tudatosan és szilárd meggyőződésseleleget tesz az abszo
lút szeretet és önfeláldozás tanításának - tartós lehet-e akkor az igazságta
lanság és a gonosz munkája a világban? De hosszú még az út a kereszténység
gyakorlati beteljesedéséig. .. Az idő nem arra érett meg, hogy elszakadjunk
a világtól, hanem hogy a világba menjünk, megreformálni azt."

Az élet lelki átrendezésében jelölte ki a kultúra feladatát is. "Dilemma elé
kell állítani az emberiséget, hogy megismervén, elfogadja-e vagy elveti-e a
helyesen felállított, tisztán megragadható igazságot. Ha túltesszük magun
kat az elméleti félreértéseken, akkor Krisztus vállalása vagy elvetése rnerö
ben akarati kérdéssé válik, s a döntés az abszolút morális vagy az abszolút
immorális javára fog eldölni" - írja - ez esetben is, miként nemegyszer, az
akarat iránti túlzott bizalom csapdájába esve. Költő is lévén, valamint az
orosz szimbolizmus egyik ösztönző szelleme, Szolovjov szerint a kor művé

szete szintén az egység után vágyakozik, és a szimbólumok segítségével ké
pes is kapcsolatot létesíteni földi és égi valóság között. A szépség ugyanis az
Isteni Bölcsesség képe, "az érzéki létezésben megfogant eszme." Ezért a mü
vészet legmagasabb célja a teurgia, vagyis az isteni akarat jegyében egy szel
lemi univerzum teremtése, amelyben az abszolút jó, igaz és szép ölt alakot.
Mindazonáltal szinte költői erővel és látomásként, Szolovjov kifejezte az em
beri lét drámaiságát, mégpedig utolsó jelentős múvének, a Három beszélge
tésnek (1899-1900) zárófejezetében, az Antikrisztus történetében, felvázolva
"a történelmi tragédia utolsó felvonását". Ez a korszak a vallásos szélhámo
sok kora. Krisztus nevét olyan erők sajátítják ki, akiknek múkődése ellen
séges Krisztussal és tanításával szemben. Láthatólag Dosztojevszkij, neveze
tesen a "Nagy Inkvizítorról" szóló történet folytatásaként, a világbirodalom
mint társadalmi szervezettség élén egy géniusz áll, aki reformer, aszkéta és
filantróp, de cselekedeteinek vezérlő elve a hiúság és nem a szeretet. Az em
beriséget olyan társadalmi rend eszményével kísérti, amely bőségesen biz
tosítja a földi javakat, sőt kiegyezve a megigézett föpapsággal, létrehozza az
egyházak egyesítését is. Csak az igaz emberek kis csoportja marad hű ahhoz
a keresztényeszméhez, hogy az Isten Országa érdekében le kell győzni földi
korlátainkat. Ezek a katolikus egyházfő, a protestáns professzor és a szent
életű sztarec köré tömörülve visszavonulnak a pusztába, és az éjszaka csönd
jében megvalósítják az egyházak szakrális egységét, Krisztus második vissza
jövetelére várva.

*
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Szolovjov kísérlete egy univerzális keresztény filozófia megteremtésére
nagyban meghatározta az orosz vallásbölcselet további fejlődését. Tanításá
ból egyesek a Sophia, a világlélek gondolatát törekedtek elmélyíteni (a Tru
beckoj testvérek, P. Florenszkij, Sz. Bulgakov), mások pedig az egyetemes
egységét (Ny. Losszkij, Sz. Frank). Művéből ki-ki a maga mentalitása szerint
merített, de kritikus hangnemben, kivált amiatt, hogy tételes értelemben
Szolovjov nem tartozott sehová. Nem volt sem katolikus, sem protestáns,
sem ortodox. Minden szeretett volna lenni, s ezért a tökéletesedésbe vetett
hitével túlságosan sokat várt az egyéntől és a társadalomtól, még ha élete
végén belátta is, hogy az abszolút jó megtestesülését nem lehet a konkrét
történelemre vonatkoztatni. Valójában nem volt ideje, hogy teljesen kidol
gozza rendszerét. Feltehetőlegezért bizonyult elsietettnek állítása például az
orosz kultúra hiányáról, a századvégtől ugyanis éppen hogy kialakult mind
az irodalomban, mind a zenében, mind a színház- és képzőművészetben egy,
a nyugati kultúrát is megéríntó, önállósult orosz szellemiség. Ez történt a
vallásfilozófiával is, amely mélyebben behatolt a nyugati keresztény bölcse
letbe, mint ahogyan ez a köztudatban él, ha egyáltalán lehet e tekintetben
köztudatról beszélni. Kelet és Nyugat ellentétének legalábbis részleges szel
lemi meghaladása által e filozófia történeti súlya mindenesetre indokolja,
hogy sorozatot indítsunk bemutatására, habár - terjedelmi okból 
csupán csak egy villanás erejéig.

*

Az alábbiakban Szolovjov egyik legfontosabb rnúvéból közlünk részletet. E
mű a szabadulás útját keresi a világban veszteglő gonosztól, amely - Szolov
jov szerint - "egyetemes tény, a természetben minden élet harccal és go
noszsággal kezdődik, szenvedéssel és rabsággal folytatódik, s halállal és
enyészettel fejeződik be". Hol akkor a mentés? Erről szól Az élet szellemi
alapjai (1882-84) című könyvének a kereszténységről szóló részéből vett fe
jezet.

Források:
1. Trubeckoj, Miroszozercanyije VI. Szolovjova I-II. (Vl. Szolovjov világ

képe, 1913); W. Dunphy, The Religious Philosophy of Vladimir Soloviev (Vla
gyimir Szolovjov vallásfilozófiaja. 1939); N. Lossky, History of Russian Phi
losophy (Az orosz filozófia története, 1951).
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VLAGYIMIR SZOLOVJOV

A kereszténységről

A világértelem (Logosz) kinyilatkoztatása Krisztusban (Jn 1, 14; 1 Jn 4)

A világ értelme, benne pedig Isten igazsága nem más, mint minden egyes lénynek az
összessel fennálló benső egysége. Az élő, személyes erő esetében ez az egység a siere
tet. Amint a külsö törvény erejével elnyomja és megkötözi a világértelem az ember
ben a homályos életet, amint igazságának világosságával napvilágra hozza ennek az
életnek homályos voltát, és ítéletet mond felette, mert felvilágosítja az ember tudatát,
úgy hatol be ugyanez az értelem a szeretet végtelen erejével ebbe a homályba, magát
az ember lényegét keríti hatalmába, újjáteremti természetét. és valóban megtestesül
benne. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Amikor a földön sok évezredes elemi és kozmikus háború után - melynek során a
világértelem csupán a külsö törvény pusztító erejeként nyilatkozott meg - megjelent
az első értelmes lény, új kinyilatkoztatást jelentett a tudatban: a világértelemnek mint
gondolatnak a kinyilatkoztatását. Mikor aztán sok évezred telt már el az emberi tör
ténelemböl, megjelent az első lelki ember, akiben a testi természetes életet nemcsak
megvilágosította a világélet isteni értelme, hanem meg is szentelte mint a szeretet lel
ke,' ugyanennek az értelemnek mint élő, személyes erőnek új kinyilatkoztatását je
lentette, aki magához tudja vonzani és magáévá tudja tenni az anyag életerejét. Ha az
első, természetes ember Isten képe és hasonlatossága volt, akkor az új, lelki ember
igaz Isten, mert a minden létező igazi értelmét megalkotó isteni Lény először mutat
kozott meg önmagában a világban, mutatta meg magát a világnak olyannak, amilyen
valójában. Mert hiszen Isten önmagában se nem pusztító törvény, mely ránehezedik
az anyag természetes életére, se nem ész, mely csupán megvilágosítja ennek az élet
nek a homályát, és fényében napvilágra hozza hamis és gonosz voltát. Isten sokkal
több ennél, többet tud tenni, Krisztus pedig tettekkel még inkább megmutatta ezt 
megmutatta, hogy Isten a szeretet, vagyis az abszolút személy.

Az isteni Igének Jézus Krisztus személyében való megtestesülése az új, lelki ember
nek, a második Ádámnak megjelenése. Amint az első, természetes Ádám nemcsak egy
különálló, a többivel egy sorba állítható személyt jelent, hanem egy olyan tökéletesen
egységes személyiségct, amely magában foglalja az egész természetes emberiséget,
úgy a második Ádám sem csupán ezt az egyedi lényt jelenti, hanem ezzel együtt az uni
verzális, mindenkit átölelő, újjászületett lelki emberiséget. Az örök, isteni létezés
szférájában Krisztus az egyetemes organizmus örök lelki központja. Amint azonban
ez az organizmus, vagyis az egyetemes emberiség a jelenségek áramlatába merül, rög
tön aláveti magát a külsö lét törvényének, és gyötrelmes munkával kell az időben

helyreállitania azt, amit az örökkévalóságban hagyott, azaz az Istennel s a természet
tel fennálló belső egységét. Éppígy kell Krisztusnak is mint ezen egység tevékeny el
vének ahhoz, hogy valóban helyreállítsa, leszállnia a jelenségek ugyanezen áramlatá
ba, alá kell vetnie magát a külsó lét ugyanazon törvényének, s az örökkévalóság köz
pontjából a történelem központjává kell válnia, amely egy meghatározott pillanatban
jelent meg - amikor eljött az idők teljessége. A viszály és a gyűlölködés gonosz szelle-

, "A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékáva!. Ezért a születendö Szen
tet is Isten Fiának fogják hívni."
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mét, aki öröktől fogva tehetetlen Istennel szemben, s aki az idők kezdetén legyőzte az
embert, az idő kellős közepén kellett az Isten Fiának és az Emberfiának mint minden
teremtmény elsőszülöttének legyőznie, hogy aztán az idők végén az egész teremtés
ből kiúzze. Ez a megtestesülés alapgondolata.

Mielőtt Krisztus múvéröl beszélnénk. ami miatt a megtestesülés történt, feltétlenül
válaszolnunk kell két kérdésre: 1. Lehetséges-e a megtestesűlés, vagyis az Istenség
nek az emberséggel való reális egyesülése? 2. Hogyan jött létre az ilyen egyesülés?

Ami az első kérdést illeti, arra azt válaszolhatjuk. hogyamegtestesülés természete
sen lehetetlen abban az esetben, ha Istent csak egy különálló lénynek tekintjük, aki
valahol a világon és az emberen kívül tartózkodik. E deista vélemény szerint az Isten
ség emberré levése durván megsértené az azonosság logikai törvényét, vagyis gyakor
latilag tökéletesen elképzelhetetlen. Másképpen lehetetlen a megtestesülés. ha pan
teista nézőpontból vizsgálják, mely szerint Isten csak a világi jelenségek általános
szubsztanciája, egy univerzális "minden", az ember pedig ezeknek a jelenségeknek
egyike. E nézőpont szerint az emberré levés ellentmondana annak az axiórnának,
hogy az egész nem lehet egyenlő valamelyik részével. Ebben az esetben tehát Isten
nem lehet emberré, mint ahogy az egész óceán vize, mely a víz összessége, ezzel
együtt nem válhat az óceán egyik cseppjévé. De vajon feltétlenül úgy kell-e felfog
nunk Istent, mint vagy egy különálló lényt, vagy csak a világi jelenségek általános
szubsztanciáját? Épp ellenkezőleg! Ha Istent teljesnek vagy tökéletesnek (abszolút
nak) fogjuk fel, mindkét egyoldalú felfogást kiküszöböljük, és utat nyitunk egy más
fajta szemlélet felé. Eszerint a világ mint lehatárolások összessége Istenen kívül léte
zik (ezeken a határain belül), amennyiben érzékelhető,egyszersmind azonban lénye
gesen kapcsolódik Istenhez belső életével vagy lelkével. Ez a kapcsolat abban áll,
hogy minden egyes lény, amely belerögzült elhatároltságába, és mint ilyen, Istenen kí
vül van, ugyanakkor mégsem elégszik meg ezzel a határral, hanem arra törekszik,
hogy mindenné is váljék, vagyis belső egységre törekszik Istennel. Ennek megfele
Wen, véleményünk szerint, Isten is, aki önmagában transzcendens (a világon túl tar
tózkodik), a világhoz való viszonyában egyszersmind olyan műkődö teremtőerőnek

mutatkozik; amely egyesíteni akarja a világlélekkel azt, amit az keres és amire törek
szik, vagyis a legteljesebb egység formájában megjelenő létteljességet, amely egyesül
ni akar a lélekkel, s az Istenség élő képét akarja belőle megszülni. Ezzel már az anya
gi természetben lejátszódó kozmikus folyamat is világossá válik, amely a természetes
ember megszületésével ért véget, és határozott alakot ölt az ezt követő történelmi fo
lyamat is, mely előkészíti a lelki ember megszületését. Így aztán ez utóbbi, vagyis az
Istenség megtestesülése nem valami csodás dolog (ha a szót a maga durva értelmé
ben vesszük), azaz semmi olyan, ami a lét általános rendjétől idegen lenne, hanem
épp ellenkezőleg, lényeges kapcsolatban áll a világ és az emberiség egész történelmé
vei, és valami olyasféle, amit ez a történelem készített elő, s ebből logikusan követke
zik. Jézusban nem az Istenség transzcendens oldala, nem az abszolút, önmagában
zárt létteljesség testesül meg (ami lehetséges lett volna), hanem az Isteni Ige, vagyis a
kívülről már előre megnyilatkozó, a lét körzetére hatást gyakorló elv, akinek szemé
lyes megtestesülése csak utolsó láncszeme a többi fizikai és történelmi realizálás
hosszú sorának. Istennek emberi testben való megjelenése csupán teljesebb, tökéle
tesebb teofánia a többi, nem teljes, előkészítő és átalakító istenjelenés sorában. A lel
ki ember megjelenése, a második Ádám megszületése ebből a szempontból tekintve
nem kevésbé érthető, mint a természetes ember megjelenése a földön, az első Ádám
születése. Egyik is, másik is új, példátlan tény volt a világ életében, s ebben a tekin
tetben ez is meg az is csodásnak számít, de ezt az újat és példátlant előkészítette

mindaz, ami megelőzte, s az alkotta, ami után vágyott s amire törekedett az egész ko
rábbi élet: az emberre irányult, felé vonzódott az egész természet, az Istenember felé
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irányult az emberiség egész történelme. Mindenesetre amikor arról beszélünk, hogy
lehetséges vagy lehetetlen-e az Istenség emberré levése, a fő probléma az, milyen ér
telemben vesszük az Istenséget meg az emberséget. Amennyiben úgy fogjuk fel,
amint az imént kifejtettük, nemcsak lehetséges az Istenség megtestesülése, hanem
lényegesen beletartozik a világmindenség általános tervébe. Ha azonban a megteste
sülésnek, vagyis Istennek az emberrel történő személyes egyesülésének a tényéhez
alapul szolgál is az egyetemes fejlődés általános értelme s az isteni tevékenység
rendje, ezzel még nem oldódik meg az a kérdés, hogy vajon hogyan történik ez az
egyesülés, vagyis hogyan viszonyul egymáshoz és müködik együtt az istenemberi sze
mélyben az isteni és a természetes elv, vagy hogy mi is a lelki ember, a második
Ádám.

Általában az emberben valamiképp együtt van az Istenség az anyagi természettel,
ami feltételezi, hogy három alkotóelem van az emberben: az isteni, az anyagi és a ket
tőt összekötő, sajátosan emberi elem. E három elem együttese alkotja a tényleges
embert, akiben a sajátosan emberi elv az ész (ratio), vagyis a másik kettő kapcsolata.
Ha ez a kapcsolat abból áll, hogy a természetes elv egyenesen és közvetlenül alá van
rendelve az isteninek, akkor előttünk áll az ősi ember (az első Ádám), aki az emberi
ség prototípusa: be van zárva az isteni élet örök egységébe, még nem különült el tőle.

Itt a természetes emberi elv csíraként, potenciaként rejtezik az isteni lét valóságában.
Ez a lehetőség azonban egyszersmind a bűn lehetősége is: az ősi ember, aki akarat
lanul alávetette magát az Istenségnek, szabadon búcsút mondhat ennek az alárendelt
ségnek. Ekkor természetes vagy külső emberré válik, akinél a valóság az anyagi elvé
hez tartozik, s magát a természet tényének vagy jelenségének találja, az önmagában
rejtőző isteni elvet pedig csak egy másfajta lét potenciájának. A harmadik lehetséges
kapcsolat az, amikor mind az Istenség, mind a természet egyformán valóságként él az
emberben, és igazi emberi élete abból áll, hogya természetes elvet tevékeny módon
egyezteti össze az istenivel, vagy az előbbit szabadon alárendeli ez utóbbinak. Az
ilyen kapcsolat alkotja a lelki embert. Ha általában így fogjuk fel a lelki embert, ak
kor ebből az következik, hogy: Először is ahhoz, hogy az isteni elvnek a természetes
sei való összeegyeztetése az emberben valósággá váljék, feltétlenül szükséges, hogy
egy egyedi személyben valósuljon meg, máskülönben csak Isten és a természetes em
ber közti reális vagy ideális együttmüködés lenne, de nem egy új, lelki ember; ahhoz
pedig, hogy Isten valóban egyesüljön a természettel, feltétlenül szükséges a személy,
akiben végbemegy ez az egyesülés. Másodszor: ahhoz, hogy ez az egyesülés két elv
valóságos egyesülése legyen, feltétlenül szükséges, hogy mindkét elv reálisan jelen
legyen; ahhoz, hogy ez a személyiség valóságos Isten és valóságos természetes ember
legyen, mindkét természet szükséges. Harmadszor: ahhoz, hogy mindkét természet
nek az istenemberi személyiségben megvalósuló összeegyeztetése szabad lelki csele
kedet legyen, és ne kűlsö tény, feltétlenül részt kell benne vennie az istenitől külön
bőzö, emberi akaratnak, amely azzal, hogy elutasítja annak a lehetöségét, hogy ellene
mondjon az isteni akaratnak, szabadon alárendeli magát neki, és az emberi természe
tet bevezeti az Istenséggel való teljes, belső egyetértésbe. A lelki ember fogalma tehát
így feltételez egy istenemberi személyiséget; aki egyesít magában két természetet, és kél
akarattal rendelkezik. 2

2 A "lelki emberről" vagy a második Ádámról alkotott fogalmunkból következő megállapítá
sunk feltétlenül azonos az V-VII. századi egyetemes zsinatok megállapításaival, amelyeket a
nesztoriánus, monofizita és monotheléta eretnekségek ellen dolgoztak ki. Mindhárom eretnek
ség szöges ellentétben áll az említett három logikai feltétel egyikével, amelyek Krisztus igaziesz
méjéhez lényegbevágóan.fontosak.
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Az emberben levő két elv ősi, közvetlen egységét, azt az egységet, amelyet az első

Ádám képviselt ártatlanságának paradicsomi állapotában, és a búnbeesésben meg
zavart, már hem lehetett egyszeruen helyreállítani. Az új egység már nem lehet köz
vetlen, ártatlan: olyannak kell lennie, amit eredményként értek el. Csak szabad csele
kedet, hőstett gyümölcse lehet, mégpedig kettős höstettnek, az isteni és az emberi
önmegtagadásnak a gyümölcse; mert ahhoz, hogy két elv valóban egyesüljön vagy
összehangolt legyen, mindkettönek feltétlenül szabadon kell benne részt vennie és
cselekednie. Az isteni és a természeti elv együttmüködésével világossá válik a világ és
az emberiség egész élete, és ennek az életfolyamatnak az a lényege, hogy ez a két elv
fokozatosan közeledik egymáshoz és áthatja egymást. Elöszőr távol vannak egymástól
és egymáson kívül vannak, aztán egyre közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással,
egyre rnélyebben járják át egymást, mígnern aztán Krisztusban úgy jelenik meg a ter
mészet. mint a tökéletes önmegtagadásra kész emberi lélek, Isten pedig mint a szere
tet és az irgalom szelleme, aki ezzel a lélekkel az isteni élet egész teljességét nem az
összekötő erőben és nemcsak a megvilágító értelemben, hanem az éltető jóságban
közli. Itt áll hát előttünk a valóban istenemberi személyiség, aki képes rá, hogy vég
hezvigye az istenemberi önmegtagadás kettős hőstettét. Ilyen önmegtagadás bizo
nyos fokig már egészen kozmikus és történelmi folyamatnak is tűnik. Itt ugyanis egy
részt az isteni Logosz isteni akaratának vagy szeretetének szabad cselekedetével le
mond isteni méltóságának (Isten dicsőségének)kinyilvánításáról. elhagyja örök nyu
galmát, harcra kel a gonosz elvvel. és kiteszi magát a világfolyamat egész nyugtalan
ságának, amikor a külsö lét bilincseiben, a tér és az idő keretei között jelenik meg,
ezután pedig megjelenik a természetes emberiségnek, amelyre a világi élet olyan kü
lőnféle. véges formáiban hat, melyek inkább eltakarják, semmint hogy feltárnák az
igazi isteni lényeget. Másrészt a világ és az ember természete - miközben állandóan
az isteni képek mindig újabb és ujabb érzékelése után sóvárog és törekszik - szün
telcnűl visszautasítja önmagát konkrét, valóságos formáiban. Jelen esetben azonban,
vagyis a kozmikus és történelmi folyamatban egyik oldalról sem tökéletes az önmeg
tagadás, mert az istenség számára a kozmikus és történelmi teofániák határai tulaj
donképpen külsö határok. amelyek a más (azaz a természet és az emberiség) számára
való megnyilvánulásait kötik meg, de semmiképpen sem érintik belső kozérzetét;'
ugyanakkor pedig mind a természet, mind a természetes ember szakadatlan fejlödé
sükben nem szabad cselekedettel, hanem csak ösztönös hajlamukkal utasítják vissza
önmagukat. Az istenemberi személyiségben azonban épp annak következtében, hogy
az isteni elv a másikhoz nem külsöséges, azaz a másikat korlátozó cselekedettel for
dul, s nem válik hűtlenné önmagához, hanem belsőleg korlátozza önmagát, mely he
lyet ad a másiknak benne; az istenemberi személyiségben tehát a másikkal való ilyen
egyesülés jelenti az isteni elv valódi önmegtagadását. Ebben az esetben csakugyan
leereszkedik, megalázza magát, szolgai arcot ölt. Az isteni elvet ekkor nemcsak az
emberi tudat korlátai takarják el az ember elótt, mint a korábbi, nem teljes teofániák
esetében, hanem ö maga ölti magára ezeket a korlátokat; nem azért, hogy teljes egé
szében a természetes tudatnak ezek közé a korlátai közé költözzék - ami lehetetlen -r-,
hanem hogy jelenleg úgy érzékeljc e korlátokat, mint amik adott pillanatban az ő saját
korlátai. Krisztusban az Istenségnek ez a korlátok közé való szorítása felszabadítja

) Ha a természetes világból vett példával szeretnénk ezt megvilágítani, gondoljuk meg, hogy az
ember mint viszonylag magasabb rendű lény, aki hatást gyakorol valamilyen alacsonyabb rendű

élölényre, nem mutatkozhat meg előtte emberi életének egész teljességében. Azok a korlátozott
formák, amelyekben pl. a kutya érzékeli gazdája megjelenését, csak az állati értelem sajátjai,
amelyek egyáltalán nem korlátozzák s nem is változtatják meg az általa érzékelt ember tulajdon
képpeni lét ét.
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emberségét, lehetövé teszi természetes akaratának, hogy szabadon lemondjon ön
magáról az isteni elv javára, de nem úgy, mintha az isteni elv kűlsö erő volna (bár a
lemondás ebben az esetben is szabad volna), hanem mert ez az ő belső java, s ezt a
jót valóban ezzel a lemondással nyeri el. Krisztus mint Isten szabadon lemond az is
teni dicsőségről, és ezzel mint ember megkapja azt a lehetőséget, hogy elérje ezt az
isteni dicsőséget.Az ehhez a sikerhez vezető úton az emberi természet és az Üdvözító
akarata szűkségszerúen találkozik a gonosz kísértésével. Az istenemberi személyiség
kettős tudatot mutat fel: tisztában van természetes létezésének korlátaival, és egyút
tal tudatában van isteni mivoltának és erejének. S amikor az Istenember tényleg átéli
a természetes lét korlátozottságát, kiteheti magát annak, hogy a kulso kísértés az ő

isteni erejét olyan célok szolgálatába akarja állítani, amelyek épp ebből a korláto
zottságból fakadnak.

Elöször is az anyagi lét körülményeinek alávetett lény számára kísértést jelent,
hogy az anyagi javakat tegye meg célnak, isteni erejét pedig ennek elérése szolgála
tába állítsa: "Ha Isten Fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyerek
ké!" - s ebben az esetben az isteni természetnek ("ha lsten Fia vagy") s e természet
megmutatkozásának, vagyis a szavaknak ("mondd!") az lenne a céljuk, hogy az anyagi
szükségletek kielégítéséhez eszközül szolgáljanak. Az erre a kísértésre adott válasz
ban Krisztus hangoztatja, hogy Isten szava nem az anyagi élet eszköze, hanem az igazi
élet forrása az ember számára: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem lsten min
den igéjével." Mivel úrrá lett a test kísértése fölött, az Emberfia hatalmat kap minden
test fölött.

Másodszor az anyagi indítékoktól szabad Istenember előtt új kísértés tűnik fel: is
teni erejét használja fel eszközül emberi személyisége öntételezéséhez, essen az érte
lem bűnébe - legyen öntelt: "Ha lsten Fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van: An
gyalainak parancsolt felöled, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad."
Ez a tett (hogy leveti magát) azt jelentette volna, hogy az ember önhitten kihívja Is
tent, megkísérti, Krisztus pedig így válaszol: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat,
Istenedet."4 Mivel legyőzte az értelem búnét, az Emberfia hatalmat kap minden érte
lem fölött.

Itt következik azonban a harmadik, utolsó és legerősebb kísértés. A test rabsága s
az értelem önteltsége megszünt: az emberi akarat magas erkölcsi fokon áll, tudatá
ban van annak, hogy az összes többi teremtménynél magasabb rendű. Erkölcsi ma
gaslata nevében az ember uralmat igényelhet a világ fölött, hogy tökéletességig vigye
a világot. A világ azonban bűnben fetreng, s jószántából nem hódol meg az erkölcsi
fölény előtt. Ezért rá kell kényszeríteni az engedelmességre, isteni erejét erőszakként
kell alkalmaznia, hogy maga alá rendelje a világot. A jó cél érdekében használt tőr

vénytelen erőszakkal azonban elismemé, hogy a jónak önmagában nincs ereje, hogy a
rossz erősebb nála, s ez meghódolás lenne a gonoszság elve előtt, amely uralkodik a
világ fölött: "És megmutatta neki a világ minden országát és dicsőségüket, és azt
mondta neki: Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem." Ekképp tehát
egyenesen felteszi az emberi akaratnak a döntő kérdést: miben hisz és minek akar
szolgálni - lsten láthatatlan erejének-e vagy a gonosz erejének, amely nyíltan uralko-

4 E szavakat néha úgy értelmezik, mintha Krisztus azt mondaná a kisértőnek: "Ne kísérts
engem, mivel én vagyok Urad, Istened!" Ennek azonban egyáltalán nem lenne értelme, mert
Krisztus nem Istenként, hanem emberként teszi ki magát a kísértésnek. Krisztus második ellen
vetése éppúgy, mint az első, tulajdonképpen egyenes válasz arra, amit a kísértő javasol: azt ja
vasolja, hogy vakmerő cselekedettel kísértse meg Istent, Krisztus pedig ezzel meg az első ajánlat
tal szemben is az Írásra hivatkozik - jelen esetben arra a mondásra, amely megtiltja, hogy Istent
kísértsük.
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dik a világban? Krisztusemberi akarata pedig a nemesnek látszó hatalomvágyat le
győzve, szabadon alávetette magát az igazi jónak, amikor mindenfajta egyezséget
visszautasított a világban uralkodó rosszal: "Jézus azt mondta neki: Távozz tőlem, sá
tán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!" Mivel felülkere
kedett a szellem bűnén, az Emberfia megkapta a legfőbb hatalmat a szellem birodal
mában; miután elutasította, hogy földi hatalomnak vesse alá magát és földi uralomra
törjön, megszerezte magának a mennyei erők szolgálatát: "És íme angyalok jöttek, és
szolgáltak neki."

Így legyőzve a gonosz elv kísértését, amely emberi akaratát az öntételezésre akarta
rábírni, Krisztus megmutatja, hogy emberi akarata belsőleg van összhangban az is
teni akarattal, s ezáltal Istensége emberré levését követően átisteníti emberségét. Eb
ben azonban még nem merül ki Krisztus hőstette. Teljes ember létére Krisztusnak
nem csupán egy tisztán emberi eleme van (az értelmes akarat), hanem természetes
anyagi eleme is: Ö nemcsak emberré lett, hanem meg is testesült - oapt; tytveTo,
A lelki höstettet, a kísértés belső legyőzését testi hőstettel kell betetözni, vagyis az ér
zéki lélek höstettével, a szenvedések és a halál elviselésével. Ezért olvashatjuk az
evangéliumban a pusztai megkísértésrőlszóló elbeszélés után, hogy az ördög egy idő

re eltávozott Krisztustól. Az akarat önmegtagadásával belsőleg legyőzött, az emberi
lény központjába be nem engedett gonosz elv még megőrizte hatalmát, amit a kör
nyezetére, az érzéki természetre gyakorol, s ez utóbbit éppúgy csak a folyamatos ön
megtagadás útján, a szenvedés és a halál által lehetett megszabadítani. Amint Krisz
tus emberi akarata szabadon alávetette magát Istenségének, ezáltal ez az emberi
akarat maga alá rendelte érzéki természetét, s ez utóbbi gyengesége ellenére (ami a
kehelyelvételéért mondott imában mutatkozott meg) rávette, hogy a végsőkig való
sítsa meg magában az isteni akaratot, a szenvedés és a halál fizikai folyamatában. Ez
által a második Ádámban újra helyreáll a három elemnek az a normális viszonya,
amelyet az első Ádám lerombolt. Az emberi elv, amely az önkéntes alávetettség vagy
összhang illő viszonyát alakította ki az isteni elvvel mint belső javával, ezáltal újra
magára ölti az Isten és a természet közti közvetítö, egyesítő elv jelentését, a kereszt
halál által megtisztult természet pedig elveszti tárgyi különváltságát és nehézségét, az
isteni szellem közvetlen kifejezésévé és eszközévé, a feltámadt Istenember valódi
szellemi testévé válik. Krisztus életével, halálával és feltámadásával kinyilatkoztatta,
hogy a benne megtestesült Isten felülmúlja a törvényt és felülmúlja az értelmet, hogy
többre képes, mint hogy csak elfojtsa erejével a gonoszt vagy leleplezze fényével;
hogy Ö az élet és a szeretet végtelen szellemeként újjászüli és üdvözíti a pusztuló
természetet, hazugságát igazsággá, megátalkodottságát jósággá változtatva át, s épp ez
a mindent legyőző szeretet az ő dicsősége. És láttuk dicsőségét, mint az Atya Egyszülöt
tének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

Krisztus előtt is tudták, hogy a természetes testi élet nemcsak az állatiság durva ál
lapotában, hanem az emberi együttélés formáival összekapcsoltan is gonosz és hazug.
Tudták ezt az indiai bölcsek, a brahminok és a buddhisták, tudták ezt a görög filozó
fusok, Platón és követői is. Nem elég azonban ismerni és elítélni ezt a romlott életet,
az sem elég, ha egy másik, igaz és jó életről elmélkedünk, amelyet a platonikus filozó
fusok az önmagában létező igazság, szépség és jóság ideális világában jelöltek meg.
Valóban meg kell mutatni, hogy ez az élet létezik, be kell vezetni az emberbe és a ter
mészetbe, megnyitva bennük az igaz élet alanyát. És ha ez az élet igazi, akkor nem
lehet erőtlen és tehetetlen: le kell győznie a hazug és gonosz életet, áldásával le kell
győznie ennek romlott törvényét.

A testi élet alapja a gonoszság, vége pedig a halál és a rothadás. Az igaz élet kezde
te, a szeretet, győzelmetarat a gonoszság felett, a vége pedig, a feltámadás, győzelmet
arat a halál felett. Ha a halál és a rothadás legyőzhetetlen,akkor ez azt jelenti, hogya
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testi élet törvénye, a bűn és a rabság törvénye az egyetlen törvény a világon, akkor ez
azt jelenti, hogy a testi élet a valóban igazi élet, s csakugyan nincs más élet sehol,
csak az ember fantáziájában és gondolataiban. Akkor tényleg csak az anyag özöne lé
tezik, a többi pedig csak merö ábránd. Ha viszont így áll a helyzet, akkor éljünk a je
len pillanatnak, együnk, igyunk és vigadjunk ma, hiszen minden, ami tegnap volt,
meghalt és nem tér vissza többé, holnap pedig mi is meghalunk!

Ha azonban a másik, a lelki élet nemcsak ábránd, akkor igazán meg kell jelennie,
nemcsak egyes érzelmekben és vágyakban, nemcsak gondolatokban és szavakban,
hanem valójában a szellemnek az anyagi természet felett aratott reális győzelmében.

A lelki erőnek az anyag felett aratott ilyen győzelmének tökéletesen más jellegűnek

kell lennie, mint amikor az egyik anyagi erő legyőzi a másikat a létért folyó termé
szetes küzdclernben, ahol a legyőzöttet feláldozzák, elfogyasztják és megsemmisül. A
lelki elvnek épp az ellenséges természet felett aratott győzelmében kell megmutatnia
a felsőbbrendűségét azzal, hogy nem semmisíti meg és nem fogyasztja el ezt a legyő

'zött természetet, hanem helyreállítja új, jobb létmódjában. A feltámadás az anyag és a
szellem belső kibékülése; az anyag a szellemmel úgy válik eggyé, mint annak reális
kifejeződése, mint szellemi test. A kereszténység végső és jellemző igazsága a test át
szellemiesítése és átistenítése. Semmi sincs annyira ellentétben ezzel az igazsággal,
mint az egyoldalú spiritualizmus. Az isteni Logosz megtestesülése és feltámadása Jé
zus Krisztusban hármas ünnep: itt három lételv - az isteni, az anyagi és az emberi 
tanúsítja feltétlen fontosságát. Isten megdicsőül a világban, mert valóban mindenha
tó és végtelen lényként mutatkozik meg, aki nemcsak korlátozza az anyag idegen ere
jét, és nemcsak elutasítja magától annak hamisságát, hanem úgy hatol az alany lényé
nek legmélyére is, mint a sajátjába, bensőleg igázva le, összehasonlítva azt önmagával
és benne valósulva meg. Ugyanez az anyagi természet beteljesülése és ünnepe is.
Mert a lelki ember megjelenéséig a minden egyes lényben meglevő természetes erőt,

e lénynek a végtelen létre törő, különleges, létfontosságú akaratát elnyomja az ősi

törvény, amelynek igája alatt minden egyed elpusztul. Jóllehet a természetes ember
már besurranhat az öröklét területére, de csak a szemlélődésben, személyes élete el
lenben ugyanúgy továbbra is ki van téve az anyagi lét ugyanazon törvényének. a ha
lál és a rothadás rnunkájának, mint más teremtmény élete. Csak az Istenember meg
testesülésében és feltámadásában felel meg először az emberi szervezet formájában
levő természetes lény a végtelen igényének, megszerezve magának az isteni élet tel
jességét és kiegyensúlyozottságát. Nem a természetes egyed pusztulása nyújt megol
dást a részleges és az általános közt fennálló világméretűellentmondásra, hanem fel
támadása és örök élete. Harmadszor pedig ez a megoldás az emberi akarat értelmes
és szabad cselekvése által születik meg. A feltámadás feltétele a hőstett, az istenembe
ri személyiségnek az a tette, amellyel Krisztus megtagadta a bűn törvényét, és Isten
abszolút akaratának vetette alá magát, s ezáltal emberi elvét olyanná alakította, mely
az isteni cselekvést az anyagi természetbe vezeti be. Amikor így kiszakította a világ
méretű gonoszság gyökerét, akkor gyümölcsét, a halált is megszüntette a feltámadás.
amelyben következésképp Istennel és az anyaggal együtt ünnepel a velük egyesült
emberi elv is.

Az isteni értelemnek Krisztusban megvalósult tökéletes emberré levése új tevé
kenység számára szabadítja fel az emberi elvet. Ha a régi emberiség csak kereste
Istent, s ezért nem tudott isteni módon élni, akkor az új emberiségnek, amely számá
ra az igaz Isten már feltárult Krisztusban, kötelessége isteni módon élni, azaz tevő le
gesen befogadni és visszaszerezni az isteni életnek benne előtűnt magját. Már nem
kell keresnie az igazságot, mert az igazság adva van: ténylegesen meg kell valósítania.
s mivel az adott igazság abszolút, végtelen, ezért minden helyzetben meg kell valósí
tani, az emberi és a természeti lét egész teljességében, mert e létnek semmiféle aka-
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dályt nem szabad az igazság útjába gördítenie. hogy Isten legyen minden mindenben.
A régi világnak elég volt, hogy Istent eszmeként szemlélje. Az új világ, amely Istent
már valódi jelenségként látta, nem szorítkozhat a szemlélésre, hanem a benne kinyil
vánult isteni elv erejében kell élnie és cselekednie, az élő Isten képére és hasonlósá
gára alakítva. át magát. Az emberiségnek nem szemlélnie kell az Istenséget, hanem
magának is istenivé kell válnia. Ennek megfelelően az új vallás nem lehet csupán
passzív istentisztelet ({jeo(JefJela) vagy istenimádás (.geoAarpela), hanem aktív isten
működéssé (.geovPYla) kell válnia, azaz az Istenség és az emberiség együttes tevékeny
ségévé, hogy ez utóbbi a testiből vagy természetesből lelkivé és istenivé alakuljon át.
Ez nem a semmiből való teremtés, hanem az anyagnak szellemmé, a testi életnek is
tenivé történő átváltoztatása, átlényegítése.

Baán István fordítása

FERENCZ GYŐZŐ

Örök jelenidőben

Oly régóta nézem, ahogy
az útra hullanak a gesztenyék;

este van, csukok ablakot,
járványként terjed a kora-sötét.
Mielőtt végleg másba kezdenék,

még örülök, hogy itt vagyok:
szeretném tudni, mire s lesz-e még

erőm, ha mindent itthagyok.

A földön száraz levelek,
zöld békák mereven gubbasztanak.

Ami nincs, hogy is lehetett; 
most, kovethetem; így múlik a nap.
Tudom, mindiárt elhagyom magamat,

hiába, hogy nem itt leszek,
leválik, távoli e pillanat,

semmi sincs hozzám közelebb.

Most átmegyek még a szobán,
ide léptem, ide, ide s oda;

kijelölhetem itt magán
lakomat: ami van, nem volt soha.
Nincs semmi itt; sötét utca, szeba,

nem köt s vezet út, hagyomány,
percek összefüggéstelen sora

kau várok: időtlen s pogány.
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GERGELY ÁGNES

'lA vérszag már leng a levendula délutánban"

Christopher Okigbo

A keresztségben Christopher nevet nyert Ifeanyichukwu Okigbo 1932. augusztus
16-án, Ojoto erdei faluban született, a kelet-nigériai Onitsha város közelében, ötgyer
mekes ibo család negyedik fiaként. Mint az ibók többsége, a család római katolikus;
az apa, James I. Okigbo az umulobiai katolikus elemi iskolában, majd Asabában tanít;
mindegyik fiát iskoláztatja. Christopher egyik fivére, Pius, közgazdász, a másik, Bede,
a nsukkai egyetem agrártudományi tanszékének hosszú ideig vezető professzora.
Christopher különösen legidősebb bátyjához, Piushoz vonzódik. "Talán ő jelentette
számára azt a teljesítmény-érzékenységet, amelyet a közvélemény általában az ibók
kulturális pszichológiájával hoz kapcsolatba" - mondja Okigbo életrajzírója, Sunday
O. Anozie szociológus.

A katolikus elemi iskolából, ahol apja is tanít, Okigbo 1945-ben az umuahiai állami
gimnáziumba kerül. A régi Kelet-Nigériában a kormány által fenntartott középisko
lákba csak a sikeres felvételi vizsgát tett s átlagon felüli képességű növendékeket
vették föl. Ugyanebbe a gimnáziumba jár a későbbi neves regényíró, az Okigbónál
két évvel idősebb Chinua Achebe. Okigbo kedves tárgya a matematika; szívesen ta
nulja az irodalmat, a latint, a zenét. Anozie úgy emlékszik, "tanulmányainál is jobban
érdekelték a szabadtéri játékok és sportok - a futball és a krikett -, amelyek itt ma
radtak a brit gyarmati kultúrából". Egy másik barátja, Peter Thomas író szerint
Okig bo költészetének meghatározó eleme a korai matematikai érdeklődés, "a szavak,
a szóképek s a formák matematikai összefüggésének szenvedélyes tudása, azé az
összefüggésé, amely nemcsak az adott versen belül, de a ciklus verseinek, sőt minden
valaha leírt Okigbo-versnek a többihez való viszonyában felfedezhető".

Kitűnő érettségi bizonyítványával Okigbo előbb orvostanhallgató az ibadani egye
temen, majd mint Achebe, átiratkozik bölcsésznek; 1956-ban végez, görög-latin sza
kon. A Lewis Nkosi dél-afrikai írónak adott, 1962-es interjúban Okigbo elmondja,
hogy már az iskolában s az egyetemen is írogatott és lapot szerkesztett; pályakezdése
évének az 1957-es esztendőt tekinti. Az egyetemen összebarátkozik a két évvel fiata
labb Wole Soyinkával- Soyinka költő és drámaíró lesz, ma már a Nobel-díj esélyesei
között emlegetik. Kriketteznek, muzsikálnak: Soyinka énekel, Okigbo zongorán kí
séri. Okigbo zenei pályára készül: .Komolyan foglalkoztam zeneszerzéssel 1956-ig 
mondja Lewis Nkosinak. - Akkor kezdtem verset írni, mikor a zeneszerzést abba
hagytam." A zenehallgatást nem hagyja abba. Első versei "az impresszionista zene
szerzők, Debussy, César Franck, Ravel bűvöletében" íródnak, és "amint ezeknek a
szerzöknek az álom félhangjaival s a szivárvány tónusaival átszőtt, árnyékos, felhős

vízi világában sincsenek tisztán kivehető körvonalak, éppúgy nincsenek az én mun
kámban sem" - mondja első megjelent verseskönyvéröl, az interjú évében kiadott
Heavensgate-ről (Égi kapu). Görög-latin tanulmányaihoz sem hűtlen; az ókor írodal
mát a mesterség gyakorlóteréül használja: "Ha nincs mondanivalóm, latin verset for
dítok angolra, görög verset fordítok angoira vagy angolt latinra-görögre... éppen
csak eljátszom a munkával, mert tudom, a költő nemcsak író, de mesterember is. Én
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hiszek ebben ... A müvészettöl függetlenül valódi ácsmunka is létezik, és pontosan
azt kell gyakorolnunk."

Diplomaszerzés után Okigbo egy ideig a Nigerian Tobacco Company, később a Uni
ted Africa Company tisztviselője, majd a kormány adta egyetemi ösztöndíj fejében a
szövetségi kabinet kutatás- és tájékoztatásügyi miniszterének személyi titkára. Ezt
követően latintanár a Lagos melletti fid iti gimnáziumban, majd visszamegy keletre, s
a frissen alapított nsukkai egyetemen vállal helyettes könyvtárvezetői állást. Rövid
ideig az enugui egyetemi könyvtárban is dolgozik. 1962-től ismét nyugaton él, Iba
danban a Cambridge University Press nyugat-afrikai képviselője, s nyugat-afrikai
társszerkesztőjea Transition címü, Ugandában megjelenő irodalmi folyóiratnak; egy
szersmind a nigériai írókat, müvészeket tömörítő Mbari Club kiadványait is szer
keszti. A klub születésénél két európai afrikanista, UIli Beier és Gerald Moore bábás
kodik; mbari ibóul az alkotás istennőjének szentélyét jelenti. 1963-ban Okigbo meg
nősül, házassága nem boldog; 1966-ban - amint Anozie írja - telefonon jelenti be vá
lási szándékát feleségének, gyűjteményeskötete kéziratát mégis neki és kislányuknak
ajánlja. Életében még egy kötete, a Limits (Határok) jelenik meg, 1964-ben; a két
könyv már jelzi, hogy írójuk szerkezetekben gondolkodik. 1966-ban a dakari Néger
Múvészetek Fesztiválján a költők jutalmazásakor Okigbónak ítélik az első díjat; a ki
tüntetéstől elzárkózik, és kijelenti: "Néger müvészet nincs." A kijelentés két évvel ko
rábbi nyilatkozatát visszhangozza: "Afrikai irodalom nincs. Van jó írás, van rossz írás
- ennyi az egész."

A tagadás nem a néger múvészetnek csördít oda. Magának a négerségnek. A négri
tude-nek. Amikor 1963-ban az African Writers Talking (Afrikai írók beszélnek) címú in
terjúkötet egyik szerkesztője, Dennis Duerden megkérdezi, milyen különbséget lát az
ibadani Black Orpheus és a kampalai Transition címü folyóiratok közott. Okigbo így
válaszol: "A Black Orpheus fekete szerzőkhöz köti magát, s ezzel mindinkább teret
nyit a fekete misztikumnak - fekete misztikumon az önmagáért való feketeséget ér
tem. A Transition mindenkit közöl, aki szívesen ír a lapba, lett légyen az illető fekete
vagy fehér. Nem teszünk faji megkülönböztetést. Az volt a cél, hogy elsőrendű lapot
csináljunk Afrikában, és nem csupán afrikai munkatársakra szorítkozunk." A Black
Orpheus alcíme, folytatja Okigbo, ,,»afrikai és afro-amerikai irodalmi újság«, s minden
amerikai, aki sötétbörü, megjelenhet a lapban. De én még mindig nem vagyok meg
győződve róla, hogy Afrika és Afro-Amerika között megvan az az erős kulturális kap
csolat, amelyet UIli Beier a kettő közé odaképzel."

A mozgalmas nyugat-nigériai évek után Okigbo ismét visszatér keletre, s bár 
Anozie tudni véli - "pénzügyei rendezetlenek és minden üzleti ügye katasztrofális",
beleveti magát az önálló vállalkozások ábrándjaiba. Olasz üzletemberrel tárgyal, rak
tárt keres tengerentúli könyvkiadóknak, Achebével maga is könyvkiadót alapít
Enuguban, hogy a helyi hagyományokból épülő gyermekirodaImat támogassák.
Mindez 1966 derekán történik; az ibo katonatisztek már megdöntötték a kormányt, s
az észak-nigériai ellenpuccsot követő muzulmán gyilkosságok, embercsonkítások
annyira fölzaklatják a költöt, hogy figyelmével a politika és a hadi események felé
fordul. Achebe később elmondja, hogy Okigbo a frontról még visszalátogatott hozzá;
kiadói terveiről beszélt.

A hadszíntér magának követeli a költöt. A háborús versek ciklusa, a Path of Thun
der (A mennydörgés útja) még íróasztalfiókban, de a csekély számú versolvasó már
ismeri a sorozat rettenetét előlegző Lament of the Drums (Dob sirató) sötét invokáció
ját, a dobverésből tankmennydörgésig súrüsödö jóslatot, melyet 1965-ben a Black
Orpheus és a Transition, egy évre rá a Párizsban megjelenő Présence Airicaine is kö
zöl. A háborús hírek, mint a dobverés. Az egyik szerint a költőt majdnem agyonlőtték

a repülőtéren egy keletiekre vadászó lagosi portyán. A másik úgy szól, hogy 1966
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októberében Okigbo részt vett a kelet-nigériai fegyvercsempészési akcióban, hogy
segítse "megtámadott népét". Az akció napján Okigbo kéziratait, könyveit, ruhada
rabjait állítólag megtalálták egy Kamerunban lezuhant repülőgép roncsai közt. A hí
resztelés ellenőrizhetetlen. Ezekben a napokban érkeznek Kelet-Nigériába a meg
csonkított emberekkel, halott csecsemőkkeltelirakott vonatok.

Tíz hónappal később, az 1967. július 6-i hadüzenet után Okigbo a szakadár kelet
nigériai hadsereg önkéntese. Azonnal őrnagyi rangra emelik. Lelkesedése magával
ragadó; bajtársai szerint naplót vezet. A napló nem került elő. A költő egy hónap múl
va, augusztusban meghal. Halála után a biafrai kormánytól nemzeti érdemrendet
kap. Sírja ismeretlen.

Anozie szerint Nsukka közelében halt meg; Joseph C. Anafulu bibliográfus szerint
egy Nsukkától három-négy mérföldre eső faluban; a háború történetét lejegyző N. U.
Akpan úgy tudja, Nsukka térségében, egy éjszakai rajtaütéskor. Peter Thomas leírja,
hogy Okigbo "a nsukkai egyetemet védte, azt, amelynek megalapításában is segéd
kezett". És hozzáteszi, hogy alig valamivel a költő halála után "enugui lakását és
könyvtárát elpusztították, azokkal a befejezetlen kéziratokkal együtt, amelyeken való
színűleg még dolgozott".

Soyinka - még maga is szabadlábon - egy héttel a költő halála előtt találkozott
Okigbóval az enugui századirodán. "Tudod, most, a harctéren tanultam meg, hogyan
kell a fegyverrel bánni - mondta Soyinkának Okigbo. - Soha életemben még egy lég
puskát sem sütöttem el. Esküszöm, nem vagyok heves véru, tudod, nem vagyok
olyan, mint te. De ezzel a szerszámmal együtt maradok a legvégsőkig."

Az afrikai irodalmi közérzet ezt a képet fogadta el véglegesnek, az egyetem védel
mében elesett költőét. Akik hittek az értelmiség nemzetmentő szerepében, és akik a
költő halála után kiadott háborús versciklusból sejtették meg, mi is történt, most
döbbentek rá, hogy nemzetmentés címén nemcsak közös sírba: tömegsírba is lehet
kerülni. "A vérszag már leng a levendula délutánban." A versek előérzete más szintcn
jelez, de jelez. Okigbo sorsával a mártírium jelenik meg az afrikai irodalomban. Köl
tészetével a veszélytudat.

2

A londoni Heinemann kiadóhoz még a költő életében megérkezett Okigbo zenemű

módjára fölépített válogatott verseskönyve. a Labyrinths (Labirintusok) kézirata. A
ciklusokra és tételekre osztott gyűjtemény a bibliai, az ókori, a nyugat-európai és az
afrikai kultúrák, a keresztény és a törzsi vallás jelrendszerének szintézisén alapszik. A
beszédes ciklus- és tételcímek: Égi kapu (Az átkelés; Beavatás; Vizllány; Megtisztulás; A
jövevény); Határok (Szirénhatárok; Töredékek a vízözönből); Csöndek (A csend-nővérek

siratója; Dobsirato); Távolságok. Az európai és afrikai utalások világosak, néhány je
lentés több rétegű. A csend-nővérek például Debussy Nocturnes-jénck szirénjcit és
Gerard Manley Hopkins A Deutschland hajótörése című elégiájának apácái t idézik
(1875 telén a Temze torkolatában elsüllyed a Deutschland nevű hajó, fedélzetén a
Németországból elűzött öt ferences-rendi apácával), a Sirató azonban velük együtt
Patrice Lumumbát is elsiratja.

A mindössze hetvenkét oldalas életmű, a posztumusz Labirintusok 1971-ben jelent
meg. A kiadó a kötet végére illeszti A mcnnydorgés útját.

A borítóra rányomatja a költő kijelentését: "Ezek a változatok ... véglegesek."
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CHRISTOPHER OKIGBO

Labirintusok

Bevezető

Bár ezek a versek egymástól függetlenül íródtak és jelentek meg, valójában
szervesen összetartoznak.

Az Égi kapu eredetileg húsvéti ciklusnak készült. Később az ártatlanság
szertartásává nőtte ki magát, valami olyasmivé, mint a mise, az áldozat Ido
tónak, a falusi folyócskának, amelyből gyerekfejjel ittam, amelyben mosa
kodtam; az ünneplő pedig Orpheuszhoz hasonló személyiség, éppen útra
indul. A tisztálkodás teljes mezítelenséget föltételez, az ember tökéletes be
hódolását a víz szellemének, a vízének, mely az egész teremtést táplálja. A vers
különféle részei ezért az ünneplőt kálváriája különféle stációinál mutatják.

A Határok és a Távolságok az ember kivetített külső és belső világa - az
érzékelhető és a képzeletbeli, nem különállásuk, hanem összefüggésük rend
szerében -, kísérlet arra, hogy az élet és a halál egyetemes ellentétei össze
béküljenek egy élj-halj indítványban, miszerint az egyik jelenti a másikat, és
mindegyik jelenti mindkettőt.

A Súrénhatárok úgy mutatja be a főszereplőt, amint űzőbe veszi a fehér
elefántot. A szent vízpart felé haladtában áldozatául esik ennek a démoni
rögeszmének, testetlenné válik vagy elveszti másik énjét. A Töredékek a víz
özönből a főszereplővel és környezetével kapcsolatban idéz föl bizonyos kér
déseket a múltból: az ártatlanság kollektív meggyalázását és a misztériumok
csúffá tételét, amiért vezeklésképpen a hősnek el kell szenvednie a föláldoz
tatást. (A Határok egy Nsukkából Yolába tartó, több évszázados utazás végén
íródott, amelynek céljáról kiderült, hogy káprázat.)

A Távolságok ezzel szemben a hazatérés költeménye, de a szellemi-lelki
értelemben vett hazatérésé. A Súrénhatárokkal abbamaradt keresés tovább
folytatódik, ezúttal a tudattalanban. A szenvedő, a tapasztaló én végül is
megtalálja a beteljesülést a magasrendű szellemmel való lelki egyesülés for
májában, amely szellem éppúgy pusztító, mint ahogy teremtő. A folyamat
egyfajta érzéki érzéstelenedés, megszabadulás minden fizikai és érzelmi fe
szültségtől; a végeredmény az esztétikai kegyelem állapota. (A Távolságokat
azután írtam, hogy először tapasztaltam meg, milyen az általános érzéstele
nítéssei végzett sebészi beavatkozás.)

A Határok és a Távolságok közé szünetképpen a Csöndek van beiktatva, s
benne két csoport gyászoló kutatja a költői metafora lehetőségeit, hogy
megpróbálja felszínre hozni azt a muzsikát, amelyre minden elpusztíthatat
lan kiáltásnak törekednie kell. A Csöndek mindkét részét napi események
hívták életre: A csend-nővérek siratojá-t Patrice Lumumba halála és az
1962-es nyugat-nigériai válság; a Dobsiratót Obafemi Awolowo bebörtönzése
és legidősebb fiának tragikus halála.

. . . A Labirintusok tehát az ember örökös kiteljesedés-vágyának fabulája.
(A cím Minósz legendás knósszoszi palotáját idézheti fel, ám a kettős bárd a
hagyományos ibo társadalomban éppúgy felségjelkép, mint Krétán. Amellett
az aro-ibók "hosszú dzsudzsu"-jának szentélyéhez vezető hosszadalmas és
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tekervényes utat talán legjobban labirintusként lehetne jellemezni.) A Fehér
Istennő palotájába vivő szobák és előszobák, termek és folyosók együttesé
ben láthatatlanul ott kísért többfajta jelenlét; a provinciális látogató itt
könnyen eltévedhet. A költő-főszereplő azonban mindvégig vállalja az utat;
hanem személyisége sokkal nagyobb, mint Orpheuszé; olyan ember, aki a
végzet terhét a fején hordozza, akárcsak Gilgarnes, akár Aeneas, akár Mel
ville Moby Dickjének höse, akár Eliot Átokföldjének Halászkirálya; olyan
személyiség, akinek az Égi kapun, a Határokon, a Távolságokon áthaladni
annyi, mint rózsafüzért morzsolni, csak épp az olvasószemek nem kőből

vagyagátból vannak; az emlékezésre fe1csomózott gyötrelem darabjai.
Minden ilyesfajta mű szükségképpen a gyötrelem kiáltása - akorallágait

nyújtogató gyökéré. a gyökereiket minden eleven órába belenyújtó koral
loké; a csöndes tenger megduzzadása, a legmagasabbig felhullámzó. hatal
mas álom, a szétrepedő növényi hüvely mennydörgése -, a könny szétszóró
dik, gyökeret ereszt, a sziklevél felhasad, levélnevetéssé zsendül, vagy más
képp a nitrogén-körforgás létfontosságú, rejtett funkcióivá bomlik el. Az itt
szereplő álom azt követelte, hogy ütemes kiáltásként szülessék meg: csönd
ként, amely lecsillapítja a repülés lázát a vaskapu mögött.

Gergely Ágnes fordítása

CHRISTOPHER OKIGBO

Égi kapu

Az átkelés/2

A kezdet sötét vizei.

Violaszín, kurta, homályingerlősugarak
vetítik fel a tüzet, amit álmodunk.

Ölésre hajló kígyó-ívű, távoli szivárvány
vetíti fel az esőt, amit álmodunk.

Engem a narancskertbe
a magány hívogat,
egy billegető regélné
a bozont-erdo-reget,
egy mézmadár siratná
anyját az ágbogon.

Eső és nap: egyszeri ütközet;
féllábon állong
az átkelőnél csöndesen,
az átkelőnél a madáriiú.
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Vízileány13.

S én aki itt vagyok elhagyottan

számlálom a homokot hullámverésnél elhagyottan
számlálom a kegyelmed, fehér királynőm

De a kimerült tenger tükrös
ábrázata nem királynőmet

mutatja fel: egy széttort árnyat.

S én megszámlálom szigetemen a pillanatokat
kisrámolarn az órát amelyben visszaér

elveszett királynőm, angyalok hamujával a szél.

Megtisztulási l.

Akkor hát mernék-e a dombnak újra
akkor hát mernék-e
ahonnét a forrás az ivókút
hogy onnét merítsem

és a dombkaptatóra
test és lélek
holdharmatban megmeszelkedvéri
hogy onnét lássak

akkor hát szemern ködhagyóban
akkorhátködhagyóban
holdködbőldombtetőre

hogy ottan megtisztuljak

Imé a frissen költ tojás
időd félig telt, ím egy fehér tyúk.

A jövevény13.

Állok a délidő felett
hídfő-magasban

hallgatom nevetését a vizeknek
akik nem tudják miért is

hallgatom a tömjénfüstöt -

állok a délidő felett
fejem fönn a magasban

lábam alól lebegése a vizeknek
idősodorarra alá . . .
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Határok

SzirénhatárokjII.

Mert bozót volt a jegenyék közt
őneki több kellett gyökér
több nedv napfényre nőni

napfényre szomjazo

aljnövény az erdő kozepett.

A lélekbe
énjei nyújtogattak ágakat
minden eleven óra pillanatait
hallgatóságért végigtapintva

húrieszüiés a vissrhangok között

s ebből a magányból kifelé
lélek s hang az énjeivel egybeforr
megülvén a visszhangokat

az apokalipszis lovasai

s egyik énjével koronásan
a név kibontja lombjait
alá függ

zöld felhő az erdő felett.

Töredékek a vÍzözönböljIV.

Ott állt mindnyájuk kozepett
valódi [ormát öltött

lelt köztük részeget. de nem lelt
egy szomjasat se köztük.

Vállalják emlékműved?

és faludban megtűrnek?

Csodákba burkolt magot szort nekik
valós értéke szerint mérték

az ártatlanság embere
s nem volt egyetlen szomias se kortiik:

Vas öntőmintába vetették
s kérték hasítson sziklát

- az ártatlanság embere 
súlyzókkal körbe hasgatott.

És ők elragadták a kulcsot
és ők eire/tették a kulcsát . . .
Ne lépjen be egy sem.

És ők elragadták a friss hadizsákmányt,
és ők elosztották a friss zsákmányt maguk kort:

a birtokot maguk közt
s ők voltak a választottak

a korcstenyészet
s a jelszó kéznél, a szerzett

jövendölésé . . .

És ti a népről beszéltek -
nincs egyetlen szomjas se koztuk.

Gergely Ágnes fordításai
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DESMOND TUTU'

Isten szándéka

1984-ben a béke Nobel-díj átadásakor hangzott el: "Az ez évi Béke-díjjal a bizottság arra
az erőszakmentes küzdelemre kívánja felhívni a figyelmet, amelyhez Desmond Tutu rar
tozik. Ebben a harcban fekete és fehér dél-afrikaiak együtt küzdenek azért, hogyországu
kat kiveressék a konfliktusból és a válságból. "- Desmond Tutu 1931-ben született Trans
vaalban. lohannesburgban, majd Pretoridban tanult. Okleveles tanárként néhány esz
tendeig középiskolában tanított. Ezután teológiai tanulmányokat folytatott, és 1961-ben
szentelték pappá. Öt évet Angliában töltött lelkészként, majd különböző dél-afrikai teo
lógiai főiskolákon adott elő. 1972-75-ig ismét Angliában működött az Egyházak Ökume
nikus Tanácsának megbízásából. 1976-ban Lesotho püspökévé szentelték. 1978-85-ig az
Egyházak Dél-afrikai Tanácsának főtitkára, 1985-ben Johannesburg püspöke lett. A kö
zelmúltban Fokváros érsekévé s ezzel a dél-afrikai anglikán egyház prímásává választot
ták meg. Egész sor díszdoktorság és nemzetközi kitüntetés bizonyítja, hogy erőszakmentes

küidelmét a faji megkülönböztetés ellen az egész világon együttérzéssel és elismeréssel
figyelik. Az alábbiakban abból az előadásból korlünk: részleteket, amelyet 1982-ben az
Eloff-bizottság előtt mondott el.

Célom az, hogy a Szentírásból és a szent keresztény hagyományból meg tanításból bi
zonyítsam: amit az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa tesz és mond, azt nem a politika
vagy más ideológia határozza meg. Lényegünkhöz tartozik, hogy Istennek engedel
meskedünk, s Fiának, a mi Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsősé

ges evangéliumára hallgatunk. Végső soron egyetlen emberi tekintélynek sem tarto
zunk hűséggel, bármilyen tekintélyes és hatalmas legyen is, hanem egyedül Istennek
és az Ő Fiának, a Mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, akitől küldetésünket kaptuk. Isten
parancsának és szavának kell engedelmeskednünk, bármibe kerüljön is.

Amik vagyunk, amit teszünk és mondunk, azt azon kell lemérni, hogy hűségesen

követi-e Krisztus evangéliumát vagy sem, nem pedig azon, hogy kívánatos vagy akár
elfogadható-e az éppen uralmon lévő kormány számára, sőt azon sem, hogy mennyi
re népszerű. Zsinatunk céljait, temészetét, feladatait és tevékenységeit csak úgy ért
hetjük meg, ha átlátjuk létének teológiai alapjait. Biblikus és teológiai indoklás nél
kül szinte biztosan félreértik azt, hogy kik vagyunk mi. Hangsúlyozni kívánom tehát,
hogy nem az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa anyagi ügyeivel vagy egyéb tevékenysége
veI kapcsolatban folyik a vizsgálat. Keresztény hitünket, az Egyházak Dél-afrikai Ta
nácsához tartozó egyházakat idézték itt bíróság elé. Hitünket és kereszténységünket
vizsgálják felül, a legfontosabb tárgykörök tehát mélységesen a teológiához tartoz
nak. Keresztény voltunk miatt állunk bíróság előtt, s mindezt egy olyan kormány
megbízásából, amely kereszténynek nevezi magát. Azt mondhatják nekünk, hogy tör
vénysértés kereszténynek lenni Dél-Afrikában. Erről kell önöknek dönteniük. Ez pe
dig mindenestül teológiai feladat.

A Biblia Istent úgy mutatja be, mint aki a mindenséget kozmosznak alkotta, nem
pedig káosznak. Kozmosznak, amelyben harmónia, egység, rend, testvériség, kőzös

ség, béke és igazság uralkodik. Ezt az isteni szándékot zavarta meg a bűn. Ennek
eredménye lett a széthúzás, az elhidegülés, a rendetlenség, a káosz, az elkülönülés 
mindezek láttán Isten elküldte Fiát, hogy állítsa helyre az eredeti harmóniát a kien
gesztelődésmúve által.
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Jézus Krisztusban valóságos emberi lénnyé lett Isten, s ezzel megmutatta, hogy
mennyire komolyan veszi az emberi történelem és élet egészét. Bebizonyította, hogy
Ő a lelki és világi, szent és profán, anyagi és szellemi élet ura. Ki fogjuk mutatni, hogy
a Szentírás és a keresztény hagyomány fő vonulata nem ismeri napjaink divatos szét
választásait, amelyek a vallást és a politikát elkülönítik egymástól. Istenünknek gond
ja van arra, hogy gyermekek éheznek a menekülttáborokban - ezzel a névvel próbál
ják elfogadhatóvá tenni az apartheid szemétdornbjait, amelyek e bűnös és gonosz
rendszer szánalmas áldozatainak készültek. Isten, akit mi tisztelünk, igenis törődik

azokkal, akik titokzatos módon meghalnak a fogságban. Törődik azzal, hogy embere
ket személyiségükbőlkivetközterve árnyéklétbe kényszerit a mesterkélt és bürök
ratikus kitiltás, s azt a lehetőséget sem adják meg nekik, hogy válaszolhassanak az el
lenük felhozott vádakra. Mindezt a Szentírásból fogom megmutatni. Azt is hozzátehe
tem, hogy ha Isten nem törődne az ilyen és hasonló dolgokkal, akkor nem tisztelném
Őt, mert tökéletesen hasznavehetetlen Isten volna. Mélységesen hálás vagyok azért,
hogy nem ilyen Isten Ő.

Jézus legfőbb küldetése az volt, hogy kiengesztelődésthozzon közénk és Isten, em
ber és ember közé. Bizonyítani fogom, hogy az apartheid vagy elkülönült fejlődés,

vagy bármi legyen is a neve, maradéktalanul és egészen gonosz, ellene van a keresz
ténységnek és a Bibliának. Ha bárki kimutatná nekem, hogy az apartheid biblikus és
keresztény szellemű, akkor elégetném a Bibliámat és kilépnék a kereszténységból.
Meg akarom mutatni, hogy a keresztény Biblia, Urunk Jézus Krisztus evangéliuma el
ítél minden igazságtalanságot és gonoszságot, elnyomást és kizsákmányolást. Isten az
elnyomottak és a letiportak oldalán áll, szabadító Istenünk Ő, aki népét kivezeti min
den fogságból, lelki, politikai, társadalmi és gazdasági rabságból. és senki sem akadá
lyozhatja meg Őt abban, hogy elérje célját: egész népének és az egész teremtésnek a
felszabadítását.

Az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa nem szappanbuborékként szétpukkanó, kérész
életű szervezet. Isten egyházához tartozunk: az egyetemes egyházhoz, amely elterjedt
az egész földön. Ezt jelenti a görög "ökumenikus" szó. Jézus Krisztus testének tagjai
vagyunk, s ezt a természetfölötti, isteni tagságot Isten maga hozta működésbe Szent
lelke által. Nem csupán emberi szervezet, amelyet nemzeti vagy faji határok korlátoz
nak. Túllép időn és téren, fajon és kultúrán, nemeken és nemzeteken s mindazon,
amit az emberek néha fontosnak tartanak. Isten egyházának püspöke vagyok - ezt
mondták ki fölöttem a fölszentelésemkor -, így tehát az egyház püspöke vagyok, akár
Timbuktuba megyek vagy Koreába, akár Moszkvába vagy Washingtonba. Ahhoz a kö-

. zösséghez tartozom, amely magába foglalja az élőket (a harcoló egyházat), a meghol
takat (a szenvedö egyházat) és a megdicsőült szenteket (a diadalmas egyházat). A hit
ben sok olyan testvérem van, akikkel fizikailag ugyan sohasem találkoztunk, de lé
tünkben egyek vagyunk Urunkban, Jézus Krisztusban, s tudom, hogy most is segíte
nek bennünket imáikkal. szeretetükkel, aggódó együttérzésükkel. Egyáltalán nem
különleges dolog, ha akár személyes, akár anyagi, akár pénzbeli segítséget ad az
egyik egyház a másiknak. Ennek így is kell lennie. Ebben fejeződik ki keresztény
testvériségünk, a koinonia a mi Urunkban.

A helyi egyházakat önellátóvá akarjuk tenni, de semmi kivetnivaló nincs abban, ha
valamelyik gazdagabb egyház a vagyonát megosztja a többivel, hiszen mindnyájan
csak gondnokai vagyunk az Úrnak, akitől minden származik. Adás és kapás kölcsön
hatásában élünk, éppen úgy, mint egy szeretö családban. Akik bírálják az Egyházak
Dél-Afrikai Tanácsát azért, hogy külföldi segélyekhez folyamodik, azoknak sejtelmük
sincs az egyház lényegéről: itt ha az egyik tag szenved, az egész együtt szenved vele, s
ha az egyik tag örül, mindnyájan együtt örülnek vele.
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Említettem már, hogy végső soron csak Istennek tartozunk alattvalói hűséggel és
lojalitással. Teljes tisztelettel kívánom kijelenteni, hogy semmilyen világi hatóságnak
és bizottságnak nincs semmilyen illetékessége abban, hogy meghatározza: hogyan
legyen egyház az egyház, s miben áll Jézus Krisztus evangéliuma. Ha bármelyik világi
hatóság erre törekszik, akkor isteni előjogokatbitorol, s magának az egyháznak jogait
sérti. Teljes tisztelettel kijelentjük, hogy nem ismerjük el e bizottság jogát ahhoz,
hogy felülvizsgálja teológiai létünket, s beleszóljon a zsinat munkájának bármelyik
részébe, mivel létünket minden tekintetben teológiai tényezők határozzák meg. Ha
vétettünk az ország bármely törvénye ellen, akkor nincs szükség külön bizottság lét
rehozására. A kormánynak egész sor drákói törvény áll rendelkezésére, s a bíróságnak
joga van kimondani bűnösségünket vagy ártatlanságunkat. Tisztelettel, de kijelen
tem, hogy ez a bizottság tökéletesen fölösleges. Csak azért fogadtuk el, hogy megje
lenjünk előtte, mert nincs semmi rejtegetnivalónk, ami persze nem jelenti azt, hogy
tévedhetetlenek vagyunk. A bizottságnak tett írásbeli jelentésünk elismeri, hogy té
vedhetünk és követhetünk el hibákat, de a tagegyházak joga erről ítéletet mondaní,
nem pedig a kormánynak vagy bármely más világi hatóságnak. Nem vonom kétségbe
e bizottságnak és tagjainak becsűletességét, de egyszer s mindenkorra tudtára aka
rom adni a kormánynak, hogy nem félek tőlük. Azt próbálják védelmezni, ami töké
letesen védhetetlen. Az apartheid éppen olyan gonosz és bűnös, mint a nácizmus és a
többi totalitárius rendszer. A kormány hatalmasat téved, amikor a gonoszság, az igaz
ságtalanság és az elnyomás oldalára áll. A kormány nem Isten; tagjai közönséges em
berek, és akárcsak az összes többi, őket megelőző zsarnokok, ők is a port fogják enni
hamarosan. Ha vád alá helyezik az Egyházak Dél-afrikai Tanácsát, akkor Isten egy
háza ellen fordulnak, s akik ezt a múltban megtették - a Nérók, Hitlerek, Aminok -,
úgy végezték, mint a történelem salakja. Krisztus biztosított minket arról, hogy egy
háza sziklára épült, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Feltámadása megmutat
ta számunkra, hogy az élet győz a sötétségén, a jó legyőzi a gonoszt, az igazság az
igazságtalanságot, a szabadság a zsarnokságot. Úgy állok önök előtt, hogy mélysége
sen hiszek Pál szavaiban: "Ha Isten velünk, ki ellenünk?"

*

Elmondhatjuk. hogy az Egyházak Dél-afrikai Tanácsának legfőbb gondja az egyház és
az emberiség egységének megteremtése. Egységre törekvésünk nem csupán az öku
menikus mozgalommal kezdődött. Maga a Szentírás követeli az egységet. Isten egy
ségesnek alkotta az egész teremtett mindenséget a kezdet kezdetén. Az Egyházak Dél
afrikai Tanácsa ennek az isteni küldetésnek a szolgálatában áll. Munkatársunk nem
más, rnint maga Isten. Nemcsak a világ és az ember, hanem az egész teremtés érdeké
ben vagyunk az isteni irgalom, részvét és együttérzés küldöttei és munkásai.

A Biblia a teremtett dolgok megalkotásával kezdi a maga történetét. Forrásunk a
Genezis első tizenegy fejezetének különös elbeszéléssorozata. Akadnak, akik ezeket a
történeteket mítoszként elutasítják; úgy vélik, hogy igazságtartalmuk nem több, mint
a tündérmeséké. De fantázia nélküli, ostoba ember az, aki így vélekedik - mintha
Wordsworth aranyló nárciszairól. amelyek "a szélben táncolnak", valaki azt kérdez
né, hogy milyen zenekar játszott, és kikkel táncoltak. A Bibliának e fejezetei megra
gadó és gyönyörű, képzelettel teli szimbolikus költői nyelvet használnak, s így közöl
nek velünk mélységesen fontos teológiai, lelki, egzisztenciális igazságokat Istenről,

önmagunkról és az egész teremtett világról. Semmilyen technikai vagy tudományos
haladás nem cáfolhatja meg ezeket az igazságokat - az igazi tudomány nem mondhat
ellent az igazi vallásnak.
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Észre kell vennünk, hogy a szentírási szerzö a dolgok eredeti állapotát úgy írja le,
hogy mindenütt harmónia, egység, barátság és testvériség uralkodott. Költői és szim
bolikus módon ezt azzal érzékelteti, hogy ebben az időben minden élőlény vegetá
riánus volt. Isten akarata és szándéka szerint nem ismerték a vérontást az Ö terem
tett világában. Nem volt vérontás, még véres áldozatok sem. A természet még nem
vöröslött a fogak és karmok okozta véres sebektől.

A második teremtéstörténet megrajzolja az idilli paradicsomkertet. ahol Ádám és
Évaboldogan élt. Töméntelen ennivalójuk volt. Ádám nevet adott az állatoknak, hogy
megmutassa hatalmát minden teremtményen. Mindketten ártatlanok voltak, s köz
vetlenül érintkeztek Istennel, aki úgy látogatta meg őket, mint barátainkat szoktuk 
"együtt sétált velük az alkony hűvösében".Az állatok nem támadták meg egymást. Az
oroszlán együtt játszott a báránnyal. A teremtésnek e képében békét, harmóniát, egy
séget és testvériséget találunk. Isten ilyennek gondolta el az egész mindenséget, hi
szen az egység békét, jólétet, testvériséget, igazságot, teljességet, együttérzést, szere
tetet és boldogságot teremt. A lefordíthatatlan héber "shalom" szó fejezi ki mindezt.
Ebben az állapotban mindenki Isten akaratát teljesítette, és az ő törvényeinek enge
delmeskedett.

A Biblia leírja, hogy minden azért ment tönkre olyan szörnyűséges és rettenetes
módon, mert a bűn belépett a teremtésbe. Nem töpreng a bűn eredetéről, hanem le
írja azokat a jelenségeket, amelyek a bűn nyomán keletkeztek. Az eredeti egység
megromlott. Az egység helyébe az egyenetlenség, a harmónia helyébe a diszharmó
nia, az elidegenülés, a gyűlölet és az ellenségeskedés lépett. A testvériség és a közös
ség lerombolódott, s mindez nemcsak az emberiséget érintette - az egész természet
elbukott az emberekkel. A föld tövist termett, gyilkosság és halál (Káin-Ábel), háború
és viszálykodás dúlta föl a világot. A Genezis története a bábeli torony építésében
csúcsosodik ki: lehetetlenné vált az emberek testvéri közössége - nem tudtak többé
érintkezni egymással, mivel Isten összezavarta nyelvüket, s a népek szétváltak. A
Biblia szerint ez a bűn, az elválás, elkülönülés, elidegenülés végső következménye.
Eltorzult magyarázat az, amely a bábeli torony történetéből próbálja meg igazolni a
faji megkülönböztetést, mintha Isten szentesítené a népek elkülönülését. Ki kell je
lentenünk, hogy a bűn megbüntetésével nyilvánította ki Isten az emberre vonatkozó
szándékát.

A bábeli torony történetének végére kialakult helyzet kiengesztelödésért. sót bűn

hődésért kiált. A kiengesztelődés megkívánja azt is, hogy egymással is engesztelőd

jünk, béküljünk ki, legyünk barátokká, jöjjünk össze, egyesítsük azokat, akik addig tá
vol voltak, ellenségként vagyelidegenülten éltek.

A Biblia története elmondja, Isten hogyan vállalkozott arra, hogy helyreállítsa az
eredeti harmóniát, hogy újra elismerjék törvényét, uralmát. Ebbe az isteni tevékeny
ségbe kapcsolódik bele az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa, amikor az egyházak és az
emberiség egységéért dolgozik és imádkozik.

Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy meghozza a kiengesztelődést: a megváltást.
amely megteremti az egységet, a harmóniát, a békét, az igazságosságot, a testvérisé
get, a barátságot, az együttérzést, a teljességet - hiszen így alkotta meg eredetileg a
világot. Szent János evangéliumában találjuk Jézus főpapi imáját. Imájában követői

nek egységét kéri: olyan egységben kell lenniük egymással, amilyen az Atyáé és a
Fiúé (Jn I7, ll, 20-23). Ezt az egységet nem csupán gyakorlati célok érdekében kell
megteremteni: azért, mert gazdaságosabb egyetlen templomot építeni ugyanazon a
helyen - hanem azért, mert a megosztott egyház botrány, s megnehezíti az emberek
számára, hogy higgyenek Isten szeretetének evangéliumában.
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Mi Isten szerétetének hirdetésére vállalkoztunk: Jézus Krisztus, a mi Urunk halálá
val és feltámadásával bizonyította, hogy minden embert szeret. A kiengesztelődés

üzenetét hirdetjük, a Szentírás nevében harcolunk az igazságosságért.
Szent Pál felháborodik azon, hogy a keresztény közösség egységét akadályozzák

vagyaláaknázzák. Az egységet, a harmóniát, az összetartozást tartja a legfontosabb
nak. Egyetlen testet alkotunk, amelyben lényegtelenné válnak a különbözöségek a fa
jok, osztályok, nemek és kultúrák között. Mindezek átalakultak Jézus Krisztusban, a
mi Urunkban. Az első megtéröket a keresztények egységének csodálatos látványa
vonzotta, .mennyire szeretik egymást ezek a keresztények" - mondták.

Ez az isteni mű ihlette az Egyházak Dél-afrikai Tanácsát és a tagegyházakat. Éle
tünkkel akarjuk bizonyítani, hogy Jézus, akit Urunknak és Mesterünknek vallunk,
lerombolta a válaszfalakat zsidók és pogányok között (Ef 2, ll-22). Ez az isteni tevé
kenység arra irányul, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz; egyesítse, ki en
gesztelje öket egymással. Teilhard de Chardin francia jezsuita paleontológus ugyan
errol beszélt, amikor azt említette, hogy a természet egésze az Alfa ponttól az Ómega
pont felé tart.

A Biblia csak azt a különbséget ismeri, amely a hitetleneket elválasztja egymástól.
Minden egyéb megkülönböztetés, egyenetlenség, szétválasztás a Sátántól származik:
gonosz és bűnös.

Az apartheid legalább három ok miatt gonosz:
- A Biblia a legelején kijelenti, hogy az emberek Isten képére és hasonlóságára

vannak megalkotva. Megmutattam, hogy ez minden egyes személyt egyedülálló és
végtelen értékkel ruház föl; az emberek hajszálai is számon vannak tartva. Az embe
reket tehát nem biológiai tulajdonságaik teszik értékessé, hanem az, hogy Isten kép
mására vannak alkotva. Az apartheid a biológiai vonásokat hangsúlyozza - ez pedig
tökéletesen lényegtelen azokhoz képest, amelyek egy emberi lényt értékessé tesznek.

Miért volna a bórünk színe vagy a faji hovatartozásunk fontosabb kritérium, mint
mondjuk az orrunk méretei? Mi köze orrom nagyságának ahhoz, hogy értelmes va
gyok-e vagy sem? Éppen annyira nincs köze az emberi értékeimhez, mint mondjuk a
szemem színének.

- Másodszor: Jézus művét a földön egyetlen szóban foglalhatjuk össze: kiengeszte
lödés, Ezt már bizonyítottam az eddigiekben. Azért jött a földre, hogy helyreállítsa az
emberi közösséget és testvériséget, amelyet a bűn szétrombolt. Azért jött, hogy el
mondja: Isten eredetileg testvériségre, koinoniára, egymásért való létre hívott meg
bennünket, anélkül, hogy megszüntetné a különbözöségeket, a kultúrák eltéréseit. Az
apartheid tudatosan tagadja és elutasitja Jézusnak e központi tettét, s azt hirdeti,
hogyelkülönülésre, egyenetlenségre, ellenségeskedésre, elidegenülésre vagyunk hi
vatva - mindez azonban a bűn következménye. Ezért tehát az apartheid mindenestül
keresztény- és Biblia-ellenes, mive l nem csupán mellékes dolgokat tagad, hanem a
keresztény hit központi igazságát.

- Harmadszor, ha a moralisták nem tudják biztosan megítélni egy tett erkölcsi
minöségét, akkor megvizsgálják, milyen következményekkel jár ez a cselekedet vagy
magatartás. Ha a következmények rosszak, akkor magát a tettet is rossznak nyilvánít
ják. Az aparthcid úgy bánik az emberekkel, Isten gyermekeivel, mintha nem volná
nak emberek. Manipulálja és eszközként használja fel öket saját céljai szolgálatában.
Immanuel Kant szerint az emberi személy mindig csak cél lehet, sohasem válhat
eszközzé.

Hisszük, hogy Isten végérvényesen belenyúlt az emberi történelembe Jézus Krisz
tus által, aki maga is Isten, s aki mégis valóságos ember lett, Istennek abban a csodá
latos megalázkodásában, amelyet megtestesülésnek nevezünk: Isten emberré lett.

507



Ezzel a tettével Isten megmutatta, hogy az emberi történelem és minden emberélet
fontos a számára.

Jézus az élet Ura. Amikor eljött, és beteg meg éhező emberekkel találkozott, nem
küldte el őket jámbor szólammal: "majd imádkozom értetek". Nem! Megetette az éhe
zőket, meggyógyította a betegeket, megtisztította a leprásokat, kiűzte az ördögöket.
Mindezzel azt bizonyította, hogy eljött az Isten Országa (Lk ll, 14-20). Amikor a be
börtönzött Keresztelő János megkérdezte, hogy valóban Ö-e a Messiás, cselekedetei
re utalt, beleértve azokat a konkrét anyagi tetteket is, amelyeket itt és most művelt

az Isten Országa jeleként. Jézus nem csupán vallási, lelki tetteket vitt végbe, hiszen
mindezek egészen anyagi, evilági, profán cselekedetek is voltak.

Ha azt akarjuk mondani, hogy a vallás nem foglalkozhat politikával, akkor ezzel azt
mondjuk, hogy az emberi életnek van egy olyan lényeges része, amelyre nem érvé
nyes Isten akarata. Ha pedig ez nem tartozik Istenre, akkor kire? Ki felelős érte, ha
nem a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja?

Istenünk nem engedi meg nekünk, hogy bezárkózzunk valami lelki gettóba, s el
szakadjunk a való élettől. Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül legyen Istennel mély,
imádságos elmélkedésben, de csak egy időre. Nem maradt ott a színeváltozás hegyén
sem, hanem leszállt a völgybe, hogy meggyógyítsa a megszállott fiút. Másokért élő

ember volt, tékozolva osztotta szét önmagát, éppen azért, mert az imádságnak, Isten
nek az embere volt. Ezt a tanítást örököltük tőle. A vallást nem használta fel arra,
hogy elmeneküljön az élettől.

Ezért mondhatjuk, hogy szeretnünk kell Istent és embertársainkat is, ahogyan az
Úszövetség mondja. E kettő ugyanannak az éremnek két oldalát alkotja. Egyik sem
állhat meg a másik nélkül. A szeretet Istenét a felebaráti szeretet által fejezhetjük ki
és igazolhatjuk. Ezt gyakran emlegetik úgy, mint hitünknek vertikális (Istennel való)
és horizontális (embertársainkkal való) dimenzióját.

Isten akarata és küldetése az, hogy igazságosságot, egyenlőséget, békét és harmó
niát, kiengesztelődést hozzon a világra. Mindezek hozzátartoznak az Isten Országá
hoz, s minket arra hívott meg, hogy munkatársaiként küzdjünk mindannak megvaló
sításáért, amit Isten akart a mindenséggel. Szabadító Istenként mutatkozott előttünk.

Ráakadt egy csapat rabszolgára a fogságban, és kiszabadította őket, mint az Exodus
Istene, aki a szegények, a gyöngék, az elnyomottak, az özvegyek, az árvák, az idegenek
pártját fogja. Mindig ez ismétlődik a Deuteronomium könyvében - ezekkel törődje

tek, mert ők azok, akik a társadalom peremére szorultak, akiket a piramis aljára
nyomorítanak. akiket a sor végére löknek. Isten nem változik meg: mindig ezeknek a
pártjára áll. Nem marad semleges. A gyöngék és az elnyomottak segítségére siet. Nem
én hajtogatom ezt - a Biblia beszél erről, amint megmutattam.

Ahol igazságtalanság, kizsákmányolás, elnyomás keletkezik, ott a Biblia és a Biblia
Istene forradalmárként jelentkezik. A mi Istenünk, eltérően a pogány istenektöl, nem
szentesíti a fennálló állapotokat. A meglepetések Istene Ö, aki letaszítja a hatalmaso
kat és az igaztalanokat, hogy megteremtse az Ö országát. Ezt látjuk Izrael egész tör
ténelme során.

Megismétlem, amit más alkalommal mondtam: a Biblia a világ legforradalmibb,
legradikálisabb könyve. Ha az igazságtalan zsarnokoknak egy könyvet be kellene til
taniuk, akkor a Biblia lenne az. Fehérek hozták el hozzánk a Bibliát, de mi komolyan
vesszük azt, amit mond.

Istennel együtt elkötelezödtűnk abban a feladatban, hogy felszabadítsunk min
denkit az elnyomorító szolgaságból; mindattól, ami csökkenti Istentől kapott ember
méltóságunkat. Felszabadít bennünket arra, hogy örvendezzünk Isten gyermekeinek
dicsőséges szabadságában. Egész munkánk Jézus evangéliumára épül, Isten szerete
tének, együttérzésének, kiengesztelőés megbocsátó kegyelmének evangéliumára.
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Egy újfajta Dél-Afrikáért dolgozunk, egy faji megkülönböztetést nem ismerő, való
ban demokratikus és igazságos társadalomért, józan és békés eszközökkel. Zsinatunk
elítéli az erőszak minden formáját - ezt már számtalanszor elmondtuk. Elítéljük a
hivatalos és törvényesített erőszakot is, amely igazságtalan társadalmi és politikai
engedményeket tesz lehetövé, s elítéljük azokat is, akik erőszakosanmegdöntenék az
államot. De következetesen megismételjük azt a figyelmeztetésünket is, hogy az el
nyomott emberek megkeserednek, s a megkeseredett emberek nem válogatnak az
eszközökben.

Az egyház püspökeként kötelezve vagyok arra, hogy naponta kétszer elmondjam az
egyház hivatalos imádságát. Azért mondom ezt, mert számomra' életünk legfonto
sabb, leglényegesebb része Istennel való találkozásunk az imádságban, az istentiszte
letben és az elmélkedésben.

Elnézést kérek azért, hogy föltárom életünknek e rejtett oldalát is - pedig a Szent
írás arra int, hogy ezzel ne büszkélkedjünk az emberek elött, De rákényszerítettek
arra, hogy beszéljek róla, s ezzel bizonyítsam: megpróbálunk az imádság emberei
maradni, akik várják Urunk eljöttét. Lehet, hogy nem mindig helyesen halljuk Őt,

talán meg se halljuk, amit mond, vagy nem tetszik nekünk az, amit kér tőlünk, de
biztosítani szeretném önöket arról, hogy nem vagyunk politikusok. Hívő kereszté
nyek akarunk lenni. A magam személyéről csak annyit, hogy a kormány nem tehet
velem semmi olyat, amivel meggátolhatna, hogy azt tegyem minden erörnmel, amit
hitem és meggyőződésem szerint Isten elvár tőlem. Azért cselekszem így, mert Isten
kezének irányítása alatt tudom magam. Ha igazságtalanságot látok, nem maradhatok
szótlan. Nem is akarok szótlan maradni, mert - ahogyan Jeremiás mondja - ha hall
gatni próbálnék, Isten szava tűzként égetné a mellemet. De végső soron mit is tehet
nének velem? A legkegyetlenebb az volna, ha megölnének - de a halál nem a leg
rosszabb dolog, ami egy keresztényt érhet.

A mi Urunk családdá próbált összeforrasztani bennünket, különbözö fajokból szár
mazó embereket, hogy megmutassa, milyen is lehetne ez a gyönyörű ország. Bárcsak
mától kezdve úgy bánnánk az emberekkel, mint Isten képére alkotott személyekkel,
akiket Krisztus megváltott és a Szentlélek megszentelt.

Befejezem. "Ha Isten velünk, ki ellenünk? Mi választhat el minket Krisztus szerete
tétöl? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétöl? Nyomor vagy szükség? Üldöz
tetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmasko
dunk, Őáltala, aki szeret minket."

Számunk Írói

P. D. Delanote scheutista misszionárius, egyházmegyei lelkipásztori központ, Kinshasa
Békés Gellért bencés, a Szent Anselmo Egyetem professzora, Róma
Bálint Péter író, tanár, Debrecen
Tomka Ferenc hittudományi főiskolai tanár, Eger
Galgóczy Zsuzsa költő, gyógypedagógus

Hibaigazítás: Májusi számunk címlapján közölt képünk: Nagy-Megyeri Nagy Pál ikonja
az ózdi görög katolikus templom ikonosztázáról
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BÁLINT PÉTER

Primavera

Jól emlékszem arra a napra, pünkösd vasárnapja volt, igazi primavera, ami
lyenről az ember hosszú téli éjszakákon szokott ábrándozni, amikor nyo
masztóvá válik az égbolt változatlan szürkesége, a korai sötétedés, a csont
fagyasztó szél pustolása, léptek ropogása a hóban, ami úgy visszhangzik,
mintha valaki árnyékként követne bennünket, s hiába is igyekszünk meg
szabadulni ettől a hívatlan idegentől, sarkunkban kullog egykedvűen, hogy
kihallgassa felerősödő szívverésünket. Két-három napja fülledt meleg volt,
amit sem az enyhe májusi szél, sem az "aranyat érő eső" nem zavart meg a
szokástól eltérően, s az emberek felszabadultan tárták ki az incselkedő, orca
pirosító napfénynek testük rejtekeit. mit sem törődve a korábban szégyenlő

sen takargatott kelések és hirtelen.megjelenő szeplők visszatetsző látványá
val; bár néhányan elsápadtak és feszengtek ettől a szemérmetlen önmutoga
tástól, mert attól féltek, hogy a test lelepleződése,kitárulkozása miatt a lélek
oly vadul kezd ficánkolni, akár egy hároméves telivér, hogy elszakítva pány
váját, őrült vágtában csillapíthassa fékevesztett vágyait.

Aznap kivételesen Horkay nagyapáméknál aludtam; már kora hajnalban
fölébredtünk, nagyapám a fürdőszobába ment, hogy elvégezze szertartásos
reggeli borotválkozását és hideg vízzellezuhanyozzon, de abból, hogy több
helyen is megvágta arcát a borotvával, arra következtettem, hogy ő is nyug
talan, amit azzal az ironikus és kissé bosszús kijelentéssel iparkodott palás
tolni, miközben ártatlan képet vágott, hogy "megöregedett a beretva is, akár
csak a gazdája, ki kéne köszörültetni csorbáinkat". Mivel maga is érezte,
hogy megjegyzésével nem sikerült elterelnie éber figyelmemet vérző arcáról,
egy tréfával próbálta föloldani a feszült hangulatot, "mi az, a fiatalúr még
mindig ágyban van, tán a cselédlányt várja, hogy kicsalogassa?", mire nem is
tudom, szégyenből vagy egy ördögi sugallatra talpra ugrottam, s miközben
bezárkóztam a fürdőszobába, az orrom alatt motyogtam: "az bizony jó len
ne!" A meleg víz gőzétől hámló vakolat, a penészes és pókhálós plafonsar
kok, a megrepedezett mosdócsempe, a rozsdás nyílászáró szerkezetek újra
visszazökkentettek merengő és tétovázó hangulatomba. A fürdőszoba abla
kán át kitekintettem, s láttam a vörösesbarna, nyikorgó vaskaput, aminek
törött fogantyúját lenyomva belépünk az udvarba, ahonnan jobbra kell for
dulni, hogy egy szűk kis ösvényen a lakásajtóhoz vezető lépcsősorigjussunk,
amely utat virágoskert övez, s a drótkerítés mentén végig orgonabokor hú
zódik, úgyhogy ha április végén vagy májusban vendég jött Horkay nagyapá
mékhoz, szinte megmámorosodott a fehér és lila orgonavirágok illatától, a
tulipánok, az ibolyák, a pünkösdi rózsák színpompás látványától, s mindez
még kiegészült a kerítés utca felőli részén virágzó akác-hárs-gesztenye-juhar
fák fehér és halványsárga virágainak és a szomszédos kert gyümölcs- és ja
pánbirsfáinak édeskés illatfelhőjével, a darazsak és cserebogarak zizegésé
vel, s így valóságos botanikus kertben érezhette magát. A látvány és a hideg
zuhany valamelyest megnyugtatott; s egészen jólesett a nagyanyám készítet
te májpástétom kaláccsal és forró citromos te ával. Úgy gondoltam, ha meg
próbálok bőségesen és szép komótosan enni, legalább arra a kis időre elte-
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relem gondolataimat a tizenegy órás istentiszteletről, amikor is az egész
gyülekezet előtt számot kell adnom arról, hogyan erősítettem meg lelkem
ben a hitet, s az első úrvacsoravétellel megpecsételem a szerződést Isten és
kétkedő lelkem között. Éppen azért aludtam aznap éjjel nagyapáméknál és
azért akartam vele együtt készülődni az istentiszteletre, mint szoktuk a prae
paratio adventuson, ugyanis ~} akartam neki mondani: azért háborog a lel
kem, mert még nem láttam Ot, bármennyire is törekedtem arra, néha már
az ájulásig is elrévedeztem, hogy meglássam és kitárjam előtte egész benső

met, hogy belém hatolhasson, megjelenhessen lelki szemeim előtt, minden
kísérletem kudarccal végződött.De valahogy nem volt elegendő bátorságom
vívódásaimat kiteregetni, pogány érzéseimet és ellenállásomat felfedni, mert
akárhányszor nekiveselkedtem az első szónak, mindig felsejlett előttem

Horkay nagyapám ítélete, ha káromlást vagy istentelen beszédet hallott kör
nyezetében, "pogány beszéd ez, aminek semmi értelme". Csendben kortyol
gattam a teámat, anélkül, hogy nagyapámra emeltem volna a tekintetemet,
hisz bajuszának és dús szemöldökének evés közbeni alakváltozása tiszteletet
parancsolt bennem, amióta csak az eszemet tudtam; ehelyett nagyanyámra
vetettem egy hálás pillantást, amiért még egy szelet kalácsot kínált felém,
ezzel is meghosszabbítva a hallgatás idejét.

.Unus quisque sibi Deum fingit, mindenki teremt magának Istent, mert az
istenség nélkül elveszítjük azt az egyetlen bizonyosságot, amire létünket
vonatkoztathatjuk, s föloldódunk a semmi káprázatában, az éj varázsában.
Istent teremtünk, mert nélküle hiábavaló minden szándékunk és igyekeze
tünk a végtelen kiterjedésű világvalóság megismerésére és megértésére.
Istent teremtünk, mert a véges létű dolgok és élőlények között árvának érez
zük magunkat: tudattal és ésszel megvert, átkozott sorsú árvának. Istent te
remtünk, mert oly sokszor némák maradunk, amikor szólnunk, védekez
nünk vagy vádolnunk kéne, ha lenne hozzá erőnk, de tehetetlenek vagyunk
a hatalmasokkal, az akarnokokkal és a törtetőkkel szemben, akik átgázolnak
rajtunk, s nekünk végső menedékre van szükségünk, hogyelviseljük a vere
séget, a megaláztatást. Istent teremtünk, mert önzőséget, számítást, kegyet
lenséget és közönyösséget látunk magunk körül mindenütt, amikor támaszt,
szeretetet és békességet keresnénk, hogy magányosságunk óráit megoszt
hassuk valakivel, hogy föloldódjunk a másikban, és örömet okozzunk neki
puszta létünkkel. Istent teremtünk, mert hitünk arra irányul, hogya rend és
a harmónia legalább az imagináció világában megvalósuljon; a hit ugyanis a
lélek elmélkedése, szemlélődése és ön megfigyelése. Istent teremtünk, mert hiá
nyában értelmetlen, kilátástalan, kiúttalan s épp ezért elviselhetetlen az élet.
Hisz van-e az egyetlen valóságos létező nélkül értelme a szónak, amivel épp
azt akarjuk kinyilatkozni, hogy lelkünk az isteni fényességet, békességet és
szeretetet áhítozza. Lehet-e hiányában értelme a virágok illatának, májusi
eső után a gombák szaporodásának, szelíd szemű galambok turbékolásának,
terhüket viselő anyák hitének, hogya kínt elviselni érdemes? Az Isten elrej
tőzött előlünk; hiányában oly magányosak vagyunk, akár nyári zápor után
a tátika kelyhében kuporgó esőcsepp, pünkösdi rózsa sziromgörbéjében
virágport gyűjtögető méhecske, falusi porta udvarán láncraverten csaholó
komondor, országút szélén felejtett megváltó-pléhkrisztus vagy akár a fel
bukó Nap, az égboltra szökö telihold, az Engonassin csillagképe, amely Or
feusz panaszos dalát zengi, mert az emberi ész elrejtette a lélek elől a Min
denhatót, s ahhoz, hogy megnyugtassuk kétkedő, hitetlen lelkünket, ki
kell terjesztenünk képzeletünk horizontját a valóságos számok határán is túl

511



s az örökkévalóság világában megpillanthatjuk a rejtőzködő Istent" - mond
ta nagyapám, és két kezét a teáscsésze karimájánál összekulcsolta, mintha
imádkozott volna. Nem nézett egyikőnkresem, szeme a konyhaablak üvegén
át a szomszédos kert virágzó gyümölcsfáira tévedt, és szelíden odaguggolt
egy virágszirornra, boldogan nyugtázva a természet megújuló termékenysé
gét. Valahonnan messziröl, a belváros felől harangszó áradt szét a rezzenés
telen, fülledt levegőben. Feszengve ültem a fehér hokedlin, mert Horkay
nagyapámat tizenöt év alatt sohasem hallottam ily eltűnödve, révedezve
beszélni, mintha nem is hozzánk szólt volna, mintha magában ülne egy erdő

mélyén, fának támaszkodva és az előtte tűzben parázsló, pattogó fahasábok
kal perlekedne, akárcsak Zarathustra, aki végső megoldásként a magányt
választotta, s a fákra, a virágokra. a gyümölcsökre, a kígyóra, a sólyomra, a
rétisasra szándékozott hagyni minden tanítását, hogy mind az ő életének ér
telmét hirdessék a hiábavalósággal szemben.

"Az ember a lelket óhajtja megismerni, ahol Isten is lakozik; a lelket, ami
éppoly megfoghatatlan és megfejthetetlen tartozéka az embemek, mint a
szeretettel együtt járó kín, kiszolgáltatottság s az abból fakadó tehetetlenség
érzet; a lelket, aminek éppúgy bimbóznia, megpattannia. virágot hozni és
megtermékenyülnie kell, akár a gyümölcsfa termésének, hogy azzá legyen,
amivé Isten teremtette: megérett gyümölccsé; a lelket, amiről Pascal oly vilá
gosan írja, semmi sem egyszerű, ami a lélek elé tárul, s a lélek sem tárja magát
oda soha egyszerűen akárminek. Az ember szándéka arra irányul, ha Istenről,

ha müvészetröl, ha tudományról beszél, hogy szelleme parányi lámpásával a
lélek tartományát világítsa meg; hogy iparkodása gyakran hasztalan marad,
vagy csak felemás eredménnyel zárul, annak az a nyilvánvaló oka, hogy fölé
nyes és magabiztosnak látszó racionális logikájával akar birtokba venni egy
olyan területet, amelyre nem vonatkoznak a ráció törvényei, s amely terület
épp azáltal tréfálja meg az embert, épp azáltal állít megismerése elé aka
dályt, hogy ellentmond a józan ész önhitt tetszelgésének és nárcisztikus csil
logásának. Ne is áltassuk magunkat azzal, hogy az emberi lét és a valóság
értelme valaha is könnyen megnyílik és megvilágosodik előttünk anélkül,
hogy a lélekkel mint valóságos és meghatározó tényezővel számolnánk; mert
a lélekben gyökereznek azok a hajszálerek, amelyek közül valamennyiünk
ben megvastagszik s éltető gyökérré válik néhány, mely jellemünket ilyen
vagy olyan irányba befolyásolja."

Nagyanyám csendben a mosogatókagylóba pakolta a teáscsészéket és a
kistányérokat, kezét kötényébe törölte; nagyapámról félresikló tekintetem
mel követtem mozdulatait, ahogy galambősz hajában megigazította a szür
kés csontcsatot, ajka meg-megszívta fogsorát, miközben nyelvével kitiszto
gatta az élettelen fogak közűl az ételmorzsákat, ahogy néztem, eszembe
jutott, hányszor, de hányszor ijesztgetett azzal, ha valami csínyt követtem el,
"ne légy ilyen gonosz lelkű gyerek, mert azonnal elvisz szolgájának az ör
dög". Ennek a láthatatlan lénynek a gyakori emlegetése mindjobban meg
ragadta a fantáziámat, s a vasárnapi istentiszteleteken, amikor a lélek meg
tisztulásával kellett volna foglalkoznom, azt latolgattam, vajon ki lesz a gyü
lekezetből az ördög következő áldozata, akit zsákjába dugva magával cipel a
Tartaroszba, hogy soha többé ne lássa meg a mennyek országát. Ez a "zsákos
kép" onnan eredt és ragadt meg látomásaimban, hogy valahányszor édes
anyámmal a piacra mentem vásárolni vagy csak az utcán sétálgattunk, s
akaratoskodni kezdtem, mert valami apróságot nagyon szerettem volna meg
kapni, anyám hangosan megjegyezte, erősen megszorítva a csuklómat, "jön a
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cigányember és a zsákjában elvisz, ha tovább nyafogsz", mire a legtöbb eset
ben egy idősebb járókelő anyám cinkostársává szegődött és fenyegetően

rám ripakodott, amit édesanyám máskor sohasem tűrt volna el, "gyere csak
ide, te kisfiú, hadd vigyelek el azonnal, odaadlak a cigánynak", amire ösztö
nösen közelebb bújtam anyámhoz, elakadt a lélegzetem is rémületemben,
mert arra gyanakodtam, hogy éppen ennek az idegennek az alakjában akar
közelembe férkőzni az ördög, aki számomra egy volt a félelmetes cigány
emberrel. Hogy mennyire nem bírtam szabadulni az ördög látomásától, az
alábbi eset bizonyítja a legjobban: egyszer csak azért tértem be a katolikus
Szent Anna-templomba - amit korábbról, a karácsonyi ünnepek idejéről

már jól ismertem, hisz néhányszor sikerült rávennem nagyanyámat, hogy
vigyen el megnézni a kis Jézuskát a jászolban -, hogy az oltárképeken, az ol
dalhajók fülkéiben elhelyezett szobrokon és a mennyezeti freskón minden
alakot jól szemügyre vegyek, hátha valahol fölfedezem a megbúvó ördögöt, s
miután a kísérletem nem járt sikerrel, kifelé indultam az egyik oldalajtón,
ahol belebotlottam egy féllábú cigány koldusba, aki kérlelőn és esdeklőn

tartotta felém bal tenyerét s jobbjában egy hegedűt szorongatott; úgy meg
ijedtem ettől a rongyos öltözetű és elesett embertől, hogy akárhányszor a
képzeletemre hagyatkoztam az ördög alakját felidézendö, mindig is ez a sze
rencsétlen nyomorék szerzet jelent meg nekem, kiszorítva a korábban vas
villás szörnyetegként elképzelt pokolfajzatot. Némileg akkor módosult ez a
gyermekkori álomkép az ördögről, amikor egy alkalommal megvallottam
Horkay nagyapámnak kételyeimet és látomásairnat az ördögről, s ő a követ
kezőképpen igyekezett eloszlatni tudatlanságomat: "az ördög, a sátán, a
démon, a gonosz, a megrontó, a rossz, Bál, Beliál, Belzebub mind egyetlen
valóságosan is létező lény, akárcsak a Jóisten, s hogy ennyi néven szerepel,
az azt bizonyítja, hogy egyetlen vallás sincs, amelyik ne ismerné el a rontó
szellem létezését és ne hinne valóságos erejében; ugyanakkor azért is van
annyi neve, mert ez a rontó szellem sohasem aluszik, mindig más alakban,
formában és maszkban kísért meg bennünket, nehogy felismerjük, s ha az
ember nem készül föl minden pillanatban arra, hogy megküzdjön vele és
visszaszorítsa csábító vonzerejét, akkor előbb-utóbba hatalmába kerül, mert
a kiűzött pokolfajzat hetedmagával tér vissza vereségének színhelyére, hogy
gyilkos pikáit a készületlen, önhitt és óvatlan lélekbe döfhesse. Ezért hát
sohasem szabad elhinned, hogy az ördög valaha, egyetlen pillanatra is le
mondott arról, hogy saját hálójába cserkésszen, mint ahogy a halászok szok
ták varsába csalni a halat; sőt minél inkább elhiszed azt, hogy a Jóisten
megvéd alantas és érdemtelen szolgája ravaszkodása és ármánykodása ellen,
annál inkább kiszolgáltatott leszel a démonnal, az ördöggel szemben, mert
előbb a démont kelllegyőznödmagadban, hogy igazán hinni tudj Istenben."

Ezeknek a mondatoknak az értelme visszhangzott az agyamban, ott, a
konyhában ülve, miközben nagyapa egy befőttesüvegből pár félbevágott
őszibarackot evett, s a megsűrűsödött szirupból néhány kávéskanálnyit egy
pohárba öntött és felhajtotta. Egymás mellett ültünk a konyhaasztalnál és
hallgattunk, mintha halotti tort ültünk volna, ahol a hallgatás a tisztelet és
az emlékezés jele; vagy mintha valami titkos beavatási szertartásra készül
tünk volna, amelyben a nagyapák feladata, hogy unokáikat bevezessék a tár
saság, a gyülekezet soraiba, s mivel ők már túlestek a ceremónián, nem tulaj
donítanak nagyobb jelentőséget neki, mint az évente ismétlődő karácsonyi
vagy húsvéti ünnepeknek, ugyanakkor még emlékeznek arra (más, fonto
sabb dolguk nem lévén hátra az életből, mint hogy emlékezzenek és számot
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vessenek a múlttal), hogymilyen izgalom feszítette kíváncsiságukat a cere
móniát illetően, s épp ezért néha-néha egy elejtett mondattal, kifejezéssel
úgy tudják megnyugtatni a beavatásra várót, hogy az észre sem veszi, mikor
és hogyan jutott túl az izgatottan várt eseményen. Bár engem feszélyezett az
a tudat, hogy még mindig több mint két óránk van hátra a harangszóig, ami
közvetlen közelünkben fog megszólalni, ugyanis az imaház mindössze három
háznyira volt nagyapáméktól. Csak évekkel később döbbentem rá, amikor
magam is jó néhány konfirmációnak lehettem tanúja. hogy azokban az órák
ban voltaképpen jobban foglalkoztatta fantáziámat az ördögtől, a démontól
való félelem, mint hitem megerősítése,hisz attól a meggyőződéstől szenved
tem, hogy valószínűlegazért nem láthattam mind az ideig a Jóistent, mert az
ördög hálójába kerültem, s egy olyan zsarnok foglya vagyok, akinek alétét
és alakját semmivel sem láttam világosabban, mint az Istenét; az viszont
bizonyosnak tűnt a számomra, hogy elevenebben hatott rám a démon, mint
amennyire illő és megengedhető. Ma már tudom, hogy az ördög, a sátán lé
tezését tagadni igen nagy szűklátókörűségrevall, s csak azért teszik néme
lyek, mert az ördög létének és hatalmának a tagadásával szeretnék kizárni
mások előtt annak a lehetöségét, hogy ők valaha is sátáni tettet lettek volna
vagy lennének képesek elkövetni; "hiszen ha az ördög, a démon nem létezik
-vélekednek -, akkor ki meri azt állítani, hogy olyan tettet követhetek el,
amit sátáninak vagy démoninak nevezhetnénk, nem, szó sem lehet démoni
megszállottságról, sátáni örületröl, ördögi gonoszságról, ha ezek a gonosz ha
talmak nem léteznek, minden olyan állítás, amely bizonyos tetteke t és gon
dolatokat a sátánizmus birodalmába akar utalni, puszta fikció, az ember
nem a sátán sugallatára vétkezik, csupán olykor-olykor enged az erkölcsi ti
lalmakat megszegni kívánó vágyának". Ugye mondani sem kell, hogy az ilyen
képtelen logikának a gyengéit kihasználva férkőzik közelünkbe a tagadott
lény, ahogy kamaszkorom kedves írója, André Gide oly találóan állítja egy
helyütt naplófeljegyzéseiben: "el van ragadtatva: tudja, sehol sem rejtőzhet el
jobban, mint . .. a racionális magyarázatok miigott, amelyek az alaptalan felte
vések rangjára fokozzák le. Sátán, avagy az alaptalan feltevés: azt hiszem, ez a
legkedvesebb álneve"; vagy néhány sorral odébb: "hiszen én sem hiszek az ör
dögben. De dühít, hogy Istent csak akkor szalgálhatjuk, ha hiszünk a létezésé
ben, az ördögnek pedig ahhoz, hogy szolgáliuk, semmi szűksége rá, hogy
higgyünk is benne. Épp ellenkezőleg: akkor szolgáliuk a legjobban, ha tagad
juk."

Reggeli után nagyapám a nagyszobában lévő kályha melletti karosszékben
ült, amelynek bal kartámlájából kiálló vesszőkkel matatott, miközben le
hunyta szernét, s én zavarban voltam, mert sohasem tudtam eldönteni, hogy
magában meditál-e valamin, vagy el-elszunnyad néhány percre, s csak meg
szokásból járnak ujjai a letördeIt vesszőnyalábokon.Mindenesetre ez a külő

nös szokása, hogy lábát szüntelenül mozgatta (amiért nagyanyám gyakran
zohorált: "hagyd abba a mocorgást, apuka, mert idegesít ez a sutulásl") és
fejével olykor bólogatott, azt a benyomást keltette, mintha imát mondogat
na. Ott ültem vele szemben a sezlon sarkába kucorodva, akár egy macska,
készen arra, hogy egyetlen intésére a következő pillanatban odasimuljak hoz
zá; de nagyapám mintha tudomást sem vett volna jelenlétemröl, száját egy
kedvűen mozgatta, mint azok az idős asszonyok, akiknek idegzsábajuk van,
és úgy jár az ajkuk, akár a nyúlé. "Nagyapa, mondd, te már láttad az Istent?",
böktem ki hirtelen, attól való félelmernben. hogy többé nem lesz alkalmam
föltenni ezt a kérdést aznap; s éreztem, hogy nagyanyám meglepett tekintete
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valahol a homlokom közepére tapad, mintha azt vizsgálgatná, hogy való
ban én mertern-e elöhozakodni egy ilyen ostoba kérdéssel, s oly elképedve
meredt rám, mint azokra szoktunk, akik bizonyos kedvelt barátainknak min
denféle alaptalan pletykát terjesztenek rólunk, hogy összeveszítsenek velük,
s mikor megneszelik, hogy fondorlatos ármánykodásukról tudomásunk van,
azt kérdezik tőlünk, "mondd csak, hallottad, mit híresztel rólad x meg z?", s
a pillanatnyi meglepetéstől szóhoz sem jutunk. Nagyapám tovább szöszmö
tölt a karfa egy rakoncátlan vesszöjével, amelyik sehogy sem akart vissza
bújni abba a kis luk ba, ahonnan éppen az előbb húzta ki. A várakozás mind
jobban a kétségbeesés határa felé sodort, s az a sejtésem támadt, mintha
azonnal elnyelne egy örvény, s hiába is kapálózok és kiáltozok segítségért,
menthetetlenül süllyedek egyre mélyebbre.

"Mily könnyű lenne a hit vállalása, a szeretet megtartása, kételyeink legyő

zése, a helyes és mértéktartó cselekedet kiválasztása, a törvény gyakorlása,
hogyha azt mondhatnánk Istennek, jelenj meg, Mindenható, ha létezel és
mutasd meg magad, vagy mutass föl legalább valami jelt, ami létedet iga
zolja, hogy hinni tudjak benned. Egyszer Jézust a Szentlélek a pusztába vit
te, ahol negyven nap és negyven éjjel böjtölt, s amikor megéhezett, megkör
nyékezte őt a sátán, s azt mondá neki gúnyosan: ha Isten fia vagy, mondd,
hogy e kővek változzanak kenyerekké, mire azt felelé neki Jézus: nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából szár
mazik. Máskor pedig Jézushoz mentek a farizeusok és a szadduceusok s arra
kérték őt, mutasson nékik mennyei jelt, s ő azt felelte a kétkedöknek. mikor
estveledik. azt mondjátok: szép idő lesz, mert veres az ég, reggel pedig: ma
zivatar lesz, mert az ég borús és veres, képmutatók, az ég ábrázatját meg tud
játok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Azt mondom hát, ne a jelt, ne
a csodatételt keresd, hanem a csoda forrását; s zárkózz a te lelked legbelső

szobájába és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, aki titkon néz és nyíl
tan megfizet néked, ha hiszel abban, hogy szemed elől elrejtőzve is megvilá
gosítja látásodat, megerősíti és megtisztítja a te lelkedet és fogékonnyá tesz
téged a csodára. Hiszen az Ő léte is csoda, valóságos csoda, s csak a hitetle
nek, a vakok, a hatalmaskodók mosolyognak az Ő rejtőzködő valóságán,
mert inkább hisznek saját vélt erejükben, elméjük fogyatékosságában, gőgös
ítéleteik csalhatatlanságában és a maguk hasznában, mintsem meghajtsák
fejüket az egyetlen valóságos létező csoda előtt; s előbb vajákossá, bélpok
lossá, magatehetetlenné, kegyvesztetté, kitagadottá, reménytelenül bolyon
gó, hazátlan koldussá kell lenniük, hogy megnyíljon a szívük az Úr szerete
tére. Ne restelkedj hát amiatt, hogy homályos szemeddel nem láttad a Min
dcnhatót, úgysem a szemed lesz az a testrészed, amely képes lesz megpillan
tani és befogadni a fényesség urát, hanem a lelked, amely most boldogtala
nul áhítozza az ő valóságát. Csak azt ne feledd, hogy egyszerre nem szolgál
hatsz két urat, s ha le akarod győzni a lelkedben rejtőző és fészket verő

ördögöt, aki folyton azt kérdi tőled: látja-e már a te szemed a Mindenhatódat?,
azt feleid néki: gyenge az én szemem ily fényességet látni, de az én hitem ép
pen elég erős és fényt adó ahhoz, hogy megvilágítsa a te sötétben bujkáló
alakodat, s kiűzzön téged a testemből."

Nagyapa, ahogya karosszékben ült hátradőlve. az ablakon beszökő nap
sugár a falon araszolva egyre közeledett hozzá, s egy váratlan pillanatban
(pedig amíg beszélt, végig őt néztem) a fénynyaláb középpontjába került épp
úgy, ahogy a színházi előadáson egy-egy tragikus hős a világosító reflektor
fényébe, hogy kiemelje őt a háttér sötétségébőlvagy a félhomályból. Én azt
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hittem ebben a különös kora nyári fény-árnyék jelenségben, hogy nagyapa
menten fölemelkedik karosszékestől, s miként az Ezeregyéjszaka meséiben
olvastam, ő is repülni kezd a házak felett, s hiába is kiáltozom utána kétség
beesetten: "nagyapa, ne hagyj itt, mert nem lesz senki, aki nekem meséljen",
ő már nem hallhatja, mert oly távol került minden földi dologtól, hogy szíve
nem kívánkozik vissza közénk. Mily furcsa, ugyanez a jelenés rémlett föl
nekem, amikor néhány évvel később ott álltam a ravatalozóban, és a nagy
apa fejénél lévő két kandeláberben égő tűz, amely a gyenge szélfuvallatra
ide-oda táncolt, éppily különös módon vetette holtsápadt arcára a fényt;
ettől a kísértetiesen megegyező clair-obscur játéktól úgy megrémültem,
hogy szégyenérzetemet félretéve kézen fogtam anyámat, s arra kértem, kí
sérjen ki -egy kicsit a levegőre, mert szédülök.

A hátralévő órában hallgattunk, nagyanyám arcán pedig többször is észre
vettem, hogy szólni szeretne, de bizonytalanul nagyapámra tekintett, s azt
gyanítván, hogy elszenderedett, nem akarta háborgatni. Én is behunytam a
szemem, szerettem volna utolérni őt a képzelet szárnyán, hogy megfoghas
sam a kezét, és szelíden az arcomhoz szorítsam, mint ahogy kisebb gyermek
koromban oly sokszor tettem, amikor azt akartam kifejezni, hogy mennyire
szeretem őt. Hiába erölködtem, csak néhány hívatlan kép jelent meg lelki
szemeim előtt, amelyek közűl néhányra ráismertem: Moreau Jelenésére,
Redon Néma Krisztusára, Vrubel Legyőzött démonére. Tolsztoj szakállas arc
mására, amiről még később is mindig azt hittem valami fatális tévedés foly
tán, hogy megegyezik a félkegyelmű és jóságos Miskin hercegével, Donatel
lo Keresztre feszített Krisztusára és Böcklin Háborújára. Valójában ezek a
képek úgy keveredtek bennem, mint az udvarban és a szomszédos kertben
virágzó gyümölcsfák illata; s amikor végre felöltőnket magunkra véve elin
dultunk az imaház felé, az utcáról még visszafutottam, s letéptem egy bimbó
zó pünkösdi rózsát, hogy az iménti jelenésre valami emlékeztessen, s nagy
anyám segítségével a legfelső gomblyukamba tűztem a mélybordó virágot,
és meghatódva tartottam oda homlokomat nagyanyámnak, aki reszkető kar
jával átölelte a fejem, hogy kicsit ágaskodva megcsókolhasson, miután a fü
lembe súgta: "a jóistenke vezéreljen az utadon". Horkay nagyapám kicsit
türelmetlenkedett már, amit úgy juttatott kifejezésre, hogy néhány lépést
egyedül tett, miközben jobbra-balra integetett egy-egy idősebb embernek,
akik szintén az istentiszteletre igyekeztek, s nekem szaladnom kellett, hogy
utolérjem, mielőtt befordulna az imaház kapuján az udvarba, ahol tucatnyi
hozzám hasonló fiatal várt a .felavatásra", s akikkel az elmúlt néhány hét
alatt, a csütörtök esti hittanórákon együtt révedeztünk és perlekedtünk: ám
ezeket a vitákat sohasem rekesztette be hatalmi szóval a tiszteletes úr, ha
nem nagyapámhoz hasonlóan példázatokat mondott a mi okulásunkra.

A hálaadó imádság után, mi, a konfirmálók felálltunk az első padsorban,
hogy ki-ki választ adjon a hozzá intézett kérdésre. Lehajtott fejjel imádkoz
tam, várva a soromra, s amikor már ott tartottam, "de szabadíts meg minket a
gonosztól': a tekintetem egy pillanatra a gomblyukamba tűzött pünkösdi ró
zsabimbóra tévedt, s akkor láttam, hogy a bimbó középen megpattant és
nyílni kezdett, akárcsak aprimavera előhírnökeként a hóvirág, s ettől oly
nagy nyugodtság szállt a lelkemre, hogy észre sem vettem, mikor is feleJtem
a kérdéseirnre, csak a gyülekezet egységes kórusát hallottam, amely velem
együtt a "te benned bíztam eleitől fogva" zsoltárt énekelte.
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BERTÓK LÁSZLÚ

Egyszerűbb volna

Okosabb egy szál gyertyát gyújtani,
mint átkozni a nagy sötétséget,
jut eszembe a higgadt kínai
mondás, hogy megint gödörbe lépek,

és a számon van már, hogy azért ezt
nem vártam volna, s rohannék neki
fejjel, ököllel, hisz ha ennyit érek,
úgy ne akarjon velem játszani,

ki is? így adná tudtul valaki,
hogy nem tart méltó ellenfelének?
vagy én hibárom el? de veszteni
könnyebb, ha azt mondom rá, hogy végzet?

miért örülök a piciny fénynek,
ha egyszerűbb volna ordítani?

Nélkülem szalad

A korlátok, egy-egy fa, a gödör,
no, nézd csak! máris a kanyar után,
hogy lehet ez? a testem mint ökör,
magától menne a mások nyomán?

magától fut az autó? a kör
berárult volna? s az van bízva rám,
hogy igazoliam. ha valamiről

lemaradok? hogy nálam a volán?

hogy én felelek azért, mi megöl?
s mintha a mindenséget hajtanám,
száguldozok az életben le-föl,
mig végtelenné nem nő a hiány?

és egy leszek azzal, ami elől

nélkülem szalad már amasinám?
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TOMKA FERENC

Chiara Lubich és a Fokoláre lelkiség

Chiara Lubich egyike a ma élő legolvasottabb lelki íróknak. Könyveit számos nyelvre
lefordították, és százezres példányszámban fogynak el.

De Chiara Lubich elsősorban nem "lelki író", hanem valaki, aki által Isten napjaink
katolikus egyházának, illetve kereszténységének egyik legnagyobb megújulási moz
galmát hívta életre, amelyet az egyház hivatalosan Mária Műve néven hagyott jóvá. Ez
az újszerű és sajátosan korunkhoz szóló lelki megújulás negyven év alatt elterjedt az
egész világon. Sőt az úgynevezett Fokoláre lelkiség nemcsak katolikusokat és nem is
csak keresztényeket ragadott meg, hanem a nagy világvallások hívei közűl is sokakat,
valamint számos nem hívot.

E lelkiség jelentöségét éppen akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy általa emberek
százezrei találkoztak Istennel, Krisztussal, az egyházzal, vagy kerültek új és elmélyül
tebb kapcsolatba velük és embertársaikkal.

1977 áprilisában Londonban Chiara Lubich kapta meg a Templeton-díjat (ezt a
"vallási Nobel-díjat") kettős megokolással: egyrészt azért a munkásságért, amelyet az
emberiség lelki fejlődéséért és a keresztények egységéért kifejtett, másrészt szcrte
ágazó és elkötelezett szociális tevékenységéért.

Ökumenikus vonatkozásban jelentős esemény volt, amikor Chiara Lubich 1981 de
cemberében a Rissho Kosei-Kai buddhista vallási megújulási mozgalom uzczcr veze
tője elött beszélt, és a lelki dialógus és együttműködés alapjait vetette meg e mozga
lom alapítójával, Nikkyo Niwanóval való találkozásakor. Azóta számos buddhistát
érintett meg a Fokoláre lelkiséget követő keresztény közösségek szeretetének tanú
ságtétele, és sok ezrükben támadt fel a vágy, hogy Krisztust és a kereszténység űzene

tét megismerjék.
Az egész emberiség lelki fejlődését is elősegíti, hogy a lelkiségből táplálkozó kö

zösségek világszerte nemcsak a különbőzö vallások híveivel találtak testvéri kapcso
latra, hanem általában a jóakaratú emberekkel, s így számos nem hívővel is. Sokukat
megérintette a lelkiség közösségeiben uralkodó testvéri légkör, hiszen a keresztény
ember legfőbb feladatának azt tartják, hogy megpróbál jézusi szeretettel nézni min
den emberre; azt keresi, ami összeköt, s nem azt, ami szétválaszt; becsül minden
emberi értéket; dialógust folytat, és együttműködik minden jóakaratú emberrel.

A pápák ismételten biztatták a lelkiség követőit, hogy haladjanak tovább a megkez
dett úton. 1985 novemberében II. János Pál pápa meghívta Chiara Lubichot, hogy
megfigyelőkéntvegyen részt a II. Vatikáni zsinat utáni húsz évet mérlegre tevő Püs
pöki Szinoduson. 1984-ben pedig ezt mondta egy küldöttségüknek: "Látom, hogy ti
nagyon hitelesen követitek az egyháznak azt a látomását, azt az ön meghatározását,
amelyet a II. Vatikáni zsinaton fogalmazott meg önmagáról. .. Látom, hogy ezzel
összefüggésben kapcsolataitok gyümölcsözőek az ökumenikus dimenzióban, a nem
keresztény vallásokban élő testvérekkel ... és a szekularizált világgal, a nem hívők

kel is ...
A ti evangelizációtok a szeretetböl indul ki, hogy eljusson Istenhez. .. Ti megtalál

tátok ezt a csodálatos Szent János-i formulát: Isten a Szeretet. Ez számotokra azt je
lenti, hogy amikor az ember éli, megvalósítja a szeretetet, amikor diadalra viszi
azt minden körülmények között, akkor láthatóvá teszi Istent. S ez nem valami abszt
rakt elgondolás életetekben, hanem egy megélt program ...
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· .. Mozgalmatok sajátos karizmája ez a szeretet, amely a Szentlélek ajándéka ... Ti
hiszitek, hogy a szeretet mindennél erősebb ... Valóságos forradalom ez ... Jó, hogy
megtaláltátok ezt az utat. .. Kívánom, hogy menjetek tovább ezen az úton Kívá-
nom, hogy legyetek kovász az emberiség nagy tömegében és Isten népében Vigyé-
tek a mai világnak a szerotetet és a szeretet által Istent. Ez az én kívánságom ... Kí
vánom, hogy legyetek evangéliumi kovásszá az egyházban. Kívánom, hogy utatok le
gven - közreműködéstek által - egyre nyitottabb az egész Egyház számára."

A következőkben Chiara Lubich egy beszédét közöljük - némileg rövidítve -, amely
ben beszámol a Fokoláre lelkiség szűletéséröl és történetéról. A beszéd 1977-ben,
Pescarában. az Olaszországi Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson hangzott el. (Első

mondatai és befejezése ilyen összefüggésben érthctöck.)

CHIARA LUBICH

A Fokoláre lelkiség születése és elterjedése

Kedves bíboros atyák, püspök atyák, kedves résztvevők,Pescara lakói!
Ma Mária ünnepe van. Rá, az ő végtelen fájdalmára emlékezünk. Az ő védelme

alatt él Pescara városa.
A kongresszus ezt a napot a nőnek szentelte: a nőnek - Mária fényében.
Ma este egy nő beszél önökhöz.
Meghívtak, hogy tegyek tanúságot; hogy elmondjam életem és hitem tapasztalatát,

amely a Fokoláre lelkiség alapításával és fejlődésével párhuzamosan alakult.
Talán kissé sajátos ez a tapasztalat.
Igen. Mert a toll nem tudja, mit kell majd írnia.
Az ecset nem tudja, mit kell majd festenie.
A véső nem tudja, mit kell majd formáznia.
Ugyanígy, amikor Isten kezébe vesz egy teremtményt, hogy egyházában egy új

rnúvet hozzon létre általa, ez az ember nem tudja, mit kell majd tennie. Eszköz
csupán.

Úgy gondolom, ez lehet az én esetem is.
A lelkiségnek, amely ily módon született, megvannak mindazok a tulajdonságai,

amelyek Isten müveit jellemzik: feltétlen egység az egyház hierarchiájával; olyan ter
mékenység és elterjedés, amelyarányaiban felülmúl minden emberi erőt vagy zse
nialitást; és keresztek, keresztek - de gyümölcsök is, bőséges gyümölcsök.
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Isten eszközeit a kicsiség, a gyöngeség jellemzi. Szent Pál mondja, hogy "Isten azt
választotta ki, ami a világ szemében gyönge ... , a semminek látszót ... , hogy senki se
dicsekedhessék Isten előtt" (l Kor l, 27-29).

1939-ben vagyunk. Meghívnak Loretóba, a katolikus egyetemisták találkozójára.
Loreto a kiindulópontja lelki tapasztalatomnak.
A többiekkel együtt részt veszek az előadásokon. De amint csak tehetem - a szüne

tekben -, sietek a .Házacskéba".
Nincs időm azon gondolkozni, vajon történelmileg ez a környezet fogadta-e be a

Szent Családot. Letérdelek a mécsesektől megfeketedett fal mellett. Egy szót sem tu
dok szólni. Valami új és isteni vesz körül.

Tehát itt lakhatott Mária. József itt mehetett át a szobán: innen oda. A gyermek Jé
zus - közöttük - éveken át ismerhette ezt a helyet. A falak az ő gyermeki hangocská
ját visszhangozták ...

Minden gondolat rám nehezedik, a szívembe markol, s könnyeim visszatarthatat
lanul hullanak. Így történt az első alkalommal.

De később is - minden előadási szünetben - oda sietek. Ellenállhatatlan vonzást
gyakorol rám a szüzeknek ez az együttélése, Jézussal közöttük. És minden alkalom
mal az isteninek ugyanazt az élményét tapasztalom, amely szinte megsemmisít.

Az utolsó napon vagyunk. A templom telve fiatalokkal. Egy világos gondolat fut át
rajtam, mely soha többé nem halványul el: Szüzek serege fog követni.

Visszatérvén Trentóba, találkozom plébánosommal. Boldognak lát és megkérdezi:
- Megtaláltad utadat? - Igen - válaszolom.

A házasság? - Nem. - A kolostor? - Nem. - Szűz maradsz a világban élve? - Nem. Ez
egy negyedik út - felelem. De ennél többet nem tudok.

Elmúlik négy év.
Egy alkalomma!, miközben szeretetböl teszek valamit, úgy érzem, Isten hív, hogy

ajándékozzam Neki magam örökre. Engedélyt kérek egy paptól. Megkapom. 1943. de
cember 7-e van. Benső örömöm elmondhatatlan, titkos, de ragályos.
Kűlőnbözöokokból kapcsolatba kerülök korombeli fiatalokkal.
Követni akarják utamat.

1944.
Tombol a háború Trentóban is. Pusztulás, romok, halottak.
Egyik napon új társaimmal egy sötét pincében vagyok, égő gyertya mellett, kezünk

ben az evangéliummal. Felnyitom. Jézus halála előtt mondott imája áll ott: "Atyám,
... legyenek mindnyájan egyek" (Jn 17, ll, 2l). Nem könnyu szöveg ez magunkfajta
lányoknak, de úgy tűnik, hogy a szavak egyenként megvilágosodnak előttünk, és szí
vünkbe vésik a meggyőződést, hogy az evangéliumnak ezért az oldaláért születtünk.

Újra találkozunk Krisztus Király ünnepén egy oltár körül. Azt mondjuk Jézusnak:
"Te tudod, hogyan lehet megvalósítaní az egységet. Itt vagyunk. Ha akarod, használj
fel rninket."

A bombázások folytatódnak. Megsemmisítenek mindent - fiatal szívünknek oly
kedves tárgyakat és személyeket. Egyikünknek sokat jelentett otthona: lebombázzák.
Másikunk házasságkötés előtt állt: vőlegénye nem tér vissza a frontról. Az én ideálom
a tanulás volt: a háború megakadályozza, hogy egyetemre járjak.

Minden esemény mélyen érint minket. A tanítás, amelyet Isten a körülmények ál
tal ad nekünk, nyilvánvaló: minden csak "hiábavalóságok hiábavalósága". Minden
elmúlik (vö. Préd 1,2).
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Isten egyidejűleg a szívernbe ültet egy mindannyiunkhoz szóló kérdést, és vele
együtt a választ is: Létezik-e egy olyan ideál, amely nem múlik el, amelyet semmiféle
bomba nem rombolhat le, amelynek teljesen átadhatjuk magunkat?

Igen. Isten.
Elhatározzuk, hogy Istent tesszük életünk ideáljává.

Szüleink a környező hegyekbe menekülnek. Mi Trentóban maradunk. Egyesek
munkájuk vagy tanulmányaik miatt, én azért, hogy törödjek a születöben lévő lelki
séggel. - Egy kis lakásban találunk otthonra. A .Házacskénak" nevezzük.

Nappal is, éjjel is futunk az óvóhelyre. Visszük magunkkal az evangéliumot.
Megtaláltuk az ideált, amelyért élni akarunk: Istent.
De mit jelentsen ez számunkra a gyakorlatban?
Az evangélium válaszol: "Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mond

ja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát" (Mt 7,21). Te
hát nem jámborkodás vagy érzelgősség. Tenni Isten akaratát: ez a fontos.

Az óvóhely, amely befogad minket, nem biztonságos. Folyton szembe kell néznünk
a halállal. Egy másik kérdés tör ránk: Van-e Istennek egy olyan akarata, amely külö
nösen kedves számára? Szeretnénk, ha legalább életünk utolsó pillanatában azt te
hetnénk, ami neki a legkedvesebb. Az evangélium válaszol, és egy új parancsról
beszél, amelyet Jézus a sajátjának mond: "Ez az én parancsom: Szeressétek egymást,
mint ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki
életét adja barátaiért" (Jn 15, 12-13).

Megfogadjuk egymásnak: "Kész vagyok életemet adni érted. - És én érted. - Én is
érted. - Mindenki mindenkiért." Ennek az ünnepélyes ígéretnek ezerféle következ
ménye van a hétköznapokban a felebaráti szeretet terén. Nem mindig arról van szó,
hogy meg kell halnunk egymásért. De arról igen, hogy osszunk meg mindent egymás
sal: gondjainkat, örömeinket, fájdalmainkat, szegényes javainkat és kis lelki kin
cseinket ...

Életünkben ezzel minöségi ugrás állt be. Valaki csendben belépett csoportunkba:
egy láthatatlan testvér, aki biztonságot, soha nem tapasztalt örömöt, új békét, az élet
teljességét s összetéveszthetetlen fényt ajándékoz nekünk. Jézus ez, aki valóra váltja
közöttünk szavait: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttűk" (Mt 18,20). Nem akarjuk többé elveszíteni Őt.

Sokkal később értjük meg, hogy itt sajátos módon a názáreti házacska jelenik meg
újra: Istennek adott lelkek együttélése, Jézussal közöttünk: a fokoláre.

De ahhoz, hogy Ő köztünk legyen, mindig úgy kell szeretnünk, hogy készek le
gyünk meghalni egymásért.

Ő mondta: "Legyenek egy ők is mibennünk, hogy higgyen a világ" (Jn 17,21). Krisz
tus ott van a testvérek egységében, és a világ hitre tér körülöttünk. Megsokszorozód
tak a legkülönfélébb megtérések: megmenekültek veszélybe került hivatások, és újak
születtek.

Néhány hónap múlva mintegy ötszáz legkülönbözőbb korú személy - férfiak és
nők, különféle hivatású és különféle társadalmi réteghez tartozó emberek - akarnak
osztozni ideálunkban.

Mindenünk közös, mint az őskeresztény közösségekben.
"Adjatok és adnak majd nektek is" (Lk 6, 38). Ez mindennapi tapasztalatunk. "Kér

jetek és kaptok" (Mt 7,7). Mindenfélét kérnek a sok szükség enyhítésére. S a háború
kellős közepén zsák számra érkezik a liszt, ládaszámra a tejpor, a lekvár és tüzelő és
ruha a város minden szegénye számára.
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Az új, lelkesítő evangéliumi tapasztalatok szájról szájra járnak. Mintegy kis vissz
hangja ez az apostolok felkiáltásának: Krisztus föltámadt. Itt azt mondják: Krisztus él!

Véget ér a háború. A lelkiség követői újra mozoghatnak, hogy tanulmányaikat,
munkájukat folytassák, vagy hogy tanúságot tegyenek: sok városba és faluba meghív
ják ugyanis őket, hogy meséljék el, amit megéltek és láttak.

És rövidesen Észak-Olaszországtól Dél-Olaszországig csendben olyan típusú keresz
tény közösségek virágzanak ki, mint amilyenek Trentóban keletkeztek. S a római egy
ház évszázados tapasztalatával és bölcsességével atyai szeretettel tanulmányozza a
lelkiséget.

Boldogság, felfedezések, kegyelmek, hódítások. Ez kétségtelenül az evangélium. De
kezdettől fogva megértettük, hogy mindennek van egy másik arca is, amint a fának
vannak gyökerei. Az evangélium szeretettel halmoz el, de mindent kíván.

A fájdalmat ezer formában megtapasztaltuk. mint a megélt evangélium következ
ményét, de Isten kegyelmével mindegyikünk tudta szeretni a fájdalmat, magáévá té
ve Szent Pál szavait: "Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet" (I Kor 2, 2).

A lelkiség fejlődik Isten pontos terve szerint, amelyet mi előre soha nem ismerünk,
de amely időről időre feltárul előttünk. Formát öltenek a különféle hivatások, s a
maga módján mindegyik teljes odaadást kíván. Vannak köztük férfiak és nők, szüzek
és házasok, püspökök és szerzetesek.

Nekik mondja majd a Szentatya, VI. Pál: "Élő, mély, magasztos valóságot képvisel
tek, azoknak a lelkeknek valóságát, akik minden országban, minden körülmények
között, a társadalom minden területén Krisztusnak és az embereknek szentelik ma
gukat, s így gyümölcsöztetik teljes mértékben talentumaikat. ..

A lelkiség gyors elterjedését, ahogy az első 15 évben átlépte az összes európai or
szág határát, joggal nevezték robbanásnak. Majd 1958-ban s ezt követően eljut az öt
kontinensre, s ma a világ több mint 100 országában van jelen.

Közben megkapjuk az első jóváhagyásokat Rómából, János pápától. VI. Pállal pe
dig elérkezik az első kihallgatások ideje; és a további jóváhagyásoké. mert a lelki
ségnek új hajtásai vannak.

Úgy tűnik, hogya Szentatya megragad minden alkalmat, különösen a nyilvános
kihallgatásokat, hogy bemutassa a katolikus világnak az egyháznak ezt az új gyerme
két: a Fokoláre lelkiséget.

1967·ben a mozgalomhoz tartozó német fiatalok egy kis csoportja van kihallgatá
son a Szentatyánál. A pápa bátorítja őket: .Haladjatok előre." Ez a szikra. S az egész
világon létrejön a "gen"·mozgalom, a lelkiséget követők második generációja. Ezek a
fiatalok a közömbösség és Isten-nélküliség világában Istent kiáltják életükkel, tevé
kcnységükkel - és tízezrek találják meg általuk azt, amit mindig kerestek.

A lelkiséget követő fiatalok ezerféle megoldást találnak ki. Így például segítettek
felépíteni egy városkát Kamerunban a kihalóban lévő bangwa törzs számára. Fontem
ez, ahol már ezer meg ezer animista tért meg a kereszténységre, a feketék és fehérek
közötti kölcsönös szeretet tanúságtételének hatására. Fontembe jönnek a környező

országokból is, hogy lássák, "milyen lenne a világ, ha mindenki az evangéliumot
élné".

A lelkiség hatására megújulás kezdődik a gyermekek között is. Gyakran igazi mes
terei ők a felnőtteknek, élő tanúságtevői az Igének.

A lelkiséget elkötelezetten élő házasok körül újjászületik sok család. Mások Istent
viszik az iskola, az egészségügy, a művészetek, a tudomány, a gyárak világába, min
den emberi megnyilvánulásba.

522



Sok pap, kispap és plébánia élete megújult. Az évek során a lelkiség behatolt a férfi
és női szerzetescsaládokba is. Gyümölcse a közösségek megújulása, az alapítók ka
rizmájánakés a reguláknak újrafelfedezése lett.

1960 fordulatot hozott: a lelkiség kezdett behatolni a nem katolikus keresztény
testvérek közé. Amikor még korábban egy ismert személyiség érdeklődött célunk fe
lol, habozás nélkül mondtam, hogy az nem ökumenikus természetű. Isten azonban
másként tervezte.

Az NSZK-ban vagyok, hogy beszéljek egy csoport nővérnek.Három evangélikus lel
kész elcsodálkozik azon, hogy katolikusok élik az evangéliumot. Az evangéliurnot a
protestáns egyházak előjogának hiszik. Elámulnak, nemcsak azért, mert beszélünk
róla, hanem mcrt többről van szó: élni akarjuk.

Rögtön meghívnak, hogy vigyük el tapasztalatainkat a lutheránus világba. Tiszta
barátság születik köztünk és köztük, mert a szereteten alapszik és az igazságon, ame
lyet soha nem hallgatunk el. És ezért tisztelik a lelkiséget. Sokszázados előítéletek

omlanak le.
Ottmaringban, Bajorországban létrehozunk egy központot, ahol katolikusok és

lutheránusok együtt élhetnek. A lutheránus püspök, dr. Dietzfelbinger mondta: "Úgy
látom az egyházakat, mint embereket, akik félkörben állnak, és egymástól távol. De
most kezdik kezüket nyújtani egymás felé. Az egyik kéz az önök Mozgalma."

Bea bíboros felejthetetlen beiktatási beszédében arra emlékeztet, hogy minél mé
lyebben élik a különböző felekezetű keresztények az evangéliumot, annál inkább fog
nak közeledni egymáshoz: mert így válnak egyre hasonlóbbá Krisztushoz.

Néhány anglikán pap véletlenül jelen van egy találkozón katolikusok és lutheránu
sok között. Megérinti öket az a jellegzetes, meleg légkör, amely ott jön létre, ahol a
keresztség által testvérnek ismerik fel egymást olyan keresztények, akik hosszú ideje
egymástól elszakadva éltek. Ők sem akarnak lemaradni.

Londonban 1966. július l-ére a Lambeth Palotában előkészítenek számomra egy
kihallgatást az Anglikán Unió akkori prímásával, dr. Ramsey-vel. Ezzel fogad: "Isten
kezét látom ebben a Műben; és bátorít a lelkiség terjesztésére az angliai egyházban.

Ma egész Angliában él és fejlődik a Fokoláre lelkiség - az anglikánok, a presbite
riánusok, a baptisták közott. Jó néhány tagot számlál a svájci és a holland református
egyházban is.

Ausztráliában, Észak- és Dél-Amerikában számos felekezet befogadta életünket.

1967. június 13. Athenagorász pátriárka megtudott valamit a lelkiségről. Arra vá
gyik, hogya legmélyéig megismerje a Művet. Ezért a következő években gyakran me
gyek Isztambulba. Többek között abban is reménykedem, hogy csillapíthatom fájdal
mát, amely a Rómával való nem tökéletes egység miatt kínozza. A Szentatyáról be
szélve egyszer bizalmasan ezt mondja: "Hihetetlen, mennyire egységben érzem ma
gam a pápával. Misztérium ez önmagam számára is!" Utóda, I. Demetriosz pátriárka,
akit ismerünk, ugyanezt a vonalat folytatja. Keleten az ortodoxok között is rnegszű

letett és fejlődik a Fokoláre lelkiség.
Közvetlen kapcsolatba kerültünk a többi nagy vallás követőivel is. Néhány éve,

főképpen Ázsiában - Koreától Hongkongig és Japántól Makaóig -, valamint Észak
Amerikában és a Közel-Keleten ígéretes párbeszéd nyílt buddhistákkal, hinduisták
kal, zsidókkal, mohamedánokkal és másokkal. Ezen az úton sok ateista is megtalálta
a hitet.

Ez az én életem és hitem tanúbizonysága, ez a Fokoláre lelkiség története.

Tomka Ferenc fordítása
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Békés Gellérttel

- Annak idején volt már "távolsági beszélgetésed" a Vigiliával. Azóta eltelt néhány esz
tendő, másrészt van egypár olyan kérdés, amit érdekes volna megbeszélni. Főleg az öku
menikus közeledés újabb fejleményei érdekelnének. Az sem titok, hogy tavaly betöltötted
a hetvenedik életévedet. Ennek kapcsán visszapillanthatnánk életpályádra is.

- A hét római tanulmányi évem kétségtelenül döntő hatással volt az életemre.
Mindez a háború előtt volt. 1940 nyarán doktoráltam teológiából. A háború alatt Pan
nonhalmán tanári és lelkipásztori munkát végeztem. 1946 öszén Kelemen Krizosztom
főapát visszaküldött Rómába. Akkor kezdtem tanári munkámat a bencés teológiai
fakultáson, az Anselmianumban. Az Újszövetségi Szentírás új fordítását 1951-ben fe
jeztem be. A zsinat után pedig az egyháztan és a szentségek, valamint az ezekkel kap
csolatos keresztény dialógus és általában az ökumenikus kérdések határozták meg
tanári és lelkipásztori munkámat.

- Említenél néhány részletet is a hetven év emiekeibol, tapasztalataibol?
- Gyermekkoromból a balatoni nyarak, a cserkésztáborok, a pesti bencés gimná-

zium irodalomórái és a Bencés Diák című iskolai lap szerkesztésének emléke él ben
nem ma is. A pannonhalmi noviciátus után Róma a fiatal szerzetes lelki és értelmi
szomjúságának beteljesülését jelentette. Rómában kaptam meg a Vigilia első számát
is. Jubileumi számotokban megírtam, milyen hatással volt rám és társaimra. Végre
otthon is megszólalt irodalmi vonalon az a hang, az értékeinek tudatára ébredő nyu
gati kereszténység hangja, amelyet előzőleg Prohászkától és követőitől csak lelki vo
nalon hallottunk. Ez a hang nemcsak tiltakozott a rasszista barbárság ellen, hanem 
a nemzeti hagyományok megbecsülése mellett - meggyőződéssel hirdette Maritain
keresztény humanizmusának egyetemes voltát.

- A római évek után mi várt Pannonhalmán?
- Elsősorban a tanári munka. A pannonhalmi gimnáziumban prefektus lettem és

hittanár. A főiskolán bibliai teológiát tanítottam. De Krizosztom főapát azt kívánta,
hogy a falusi néppel is foglalkozzam. Budapesten nőttem föl, nem sok tapasztalatom
volt ezen a téren. Áldom a főapát bölcsességét, hogy így dunántúli népünket is job
ban megismerhettem. Mint a kis pannonhalmi egyházmegyében az Actio Catholica
titkára, a KALOT és a KALÁSZ lelkésze is voltam. Szombaton, vasárnap kerékpáron
jártam a szomszédos falvakat, a pannonhalmi hegyi iskolában pedig hittanra tanítot
tam a gyerekeket. Mindez az élmény erejével hatott rám. Megtapasztaltam, hogy mi
lyen nagy szüksége van a népnek a lelkipásztorra. A háború éveiben még sürgetőb

ben jelentkezett ez a szükség. Amikor a front átvonult Pannonhalmán, a nemzetközi
Vöröskereszt kolostori otthonának lelkésze lettem. Személyes kapcsolatom volt azok
kal is, akiket zsidó származásuk miatt üldöztek, s a front átvonulása után az asszo
nyok első csoportját magam kísértem Budapestre.
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- Hogyan kerültél vissza Rómába?
- 1946 augusztusában Szegeden, az alsóvárosi zárdában a KALÁSZ-vezetők lelki-

gyakorlatát vezettem, amikor Krizosztom főapát távirata elért. Szívesen mennék-e
Rómába? Lehet ilyen kérdésre nemmel válaszolni? Mégis meg kellett kérdeznem egy
idős ferences atya véleményét, mert úgy éreztem, hogy megfutok az otthoni súlyos
egyházi feladatok elől. Azzal győzött meg az atya, hogy Rómában minden bizonnyal
többet tudok tenni egyházamért és rendemért, mint otthon. Remélem, hogy igaza
volt. Ennek egyik jeIét abban láttam, hogy a teológiai munkán kívül, amihez a rend
szentszéki ügyeinek intézése is csatlakozott, a lelkipásztori munkának is tág tere
nyílt. Akkor indult meg a menekülttáborok magyarságának kivándorlása a tengeren
túlra. Minden Itáliában élö magyar pap segítségére szükség volt. Genovában és Ná
polyban búcsúztattuk az induló hajók kivándorló magyarjait. Mit adjunk nekik, amit
magukkal vihetnek Európából? Szentkép, imafüzet, szentolvasó nem elég. Olyasvala
mi kellene, ami segítségükre lehet nemcsak kereszténységük, hanem magyarságuk
megőrzésében is. Akkor vetődött fel a Szentírás gondolata. A régi szöveg újranyomá
sára nem volt felhatalmazásunk. Elhatároztuk, hogy magunk fordítjuk le az Újszővet

séget. Nem gondoltuk, mekkora fába vágjuk fejszénket. Két év napi több órás türel
mes munkájába került, amíg 1951-re Dalos Patrikkal be tudtuk fejezni. Tudomásom
szerint katolikus részről ez volt az első fordítás görög eredetiből a mai magyar nyelvre.

- Akkor világviszonylatban is újnak számított modem nyelvre lefordítani a Szentirást,
hiszen nálunk Magyarországon is archaizáló fordítást használtunk.

- Újnak számított, bár volt már angol, francia és német nyelvu példa. Főleg a né
met nyelvu zsebkiadást találtuk gyakorlati szempontból hasznosnak, mert fordítá
sunk lelkipásztori céllal készült. Olyan kiadásra volt szükség, amit könnyen maguk
kal vihettek a kivándorlók. S a görög szöveget a mai nyelvre kellett lefordítanunk,
hogy szívesen olvassák, s ezzel is megőrizzék az anyanyelvet. Megmaradjanak ke
reszténynek és magyarnak.

- Mikor kezdtél az okumenizmussal foglalkozni?
- Mindig érdekelt a keresztény egység kérdése. Már a háború alatt munkatársa

voltam az Egység Útja címú folyóiratnak, amelyet Király Kelemen ferences atya szer
kesztett. De szakszerűen csak akkor kezdtem foglalkozni az ökuméniával, amikor a
zsinat után az Anselmianum teológiai fakultásán rám bízták az egyháztani tanszéket.
A zsinat után nem lehetett egyháztannal foglalkozni anélkül, hogy a keresztény egy
ség bibliai és történeti kérdéseit ne tanulmányozta volna a teológus. Nyilvánvalóan
nem ment bizonyos szellemi erőfeszítés nélkül az újszerű látásmód elsajátítása, de 
őszintén mondhatom - megérte. Ökumenikus távlat nélkül ma nincs igazi egyháztan,
de hitünk alapvető igazságait is ökumenikus szellemben kell megvallanunk.

- A teológia mely területeivel foglalkoztál ökumenikus szempontbál?
- Amint említettem, az egyháztan nyitott utat az ökumenizmus felé. Nyilvánvalóan

nem a hitviták egyháztanáról van itt szó, hanem az egyháznak arról a bibliai alapú
megértéséről, amely az egyházban istenemberi, vagyis krisztusi közösséget lát. A
Kyriosz, vagyis Krisztus az ő transzcendens isteni létében, Szentlelke által, az evan
gélium igehirdetése és a megváltás szentségeiben: a keresztségben és az eukarisztiá
ban való részesedés útján valósítja meg ezt a közösséget. Az egyháztan tehát elválaszt
hatatlan a szentségtantól, főleg a keresztségtől és az eukarisztiától s az utóbbival
szorosan összefüggő papi szolgálattól. Minderről azonban csak akkor folyhat ered
ményes dialógus a keresztény egyházak közt, ha közösen meg is tudjuk vallani hi
tünket. Munkaterem az egyháztan, a szentségtan, a közös hitvallás. Olasz nyelven
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ősszel jelenik meg egy könyvem az eukarisztiáról folyó dialógusról (amit magyarul is
szeretnék kiadni) és egy tanulmányom a papi szolgálatról, illetőleg az apostoli utód
lás kérdéséről.

- A keresztény egység szempontjából valóban ezek a kulcskérdések. De milyen gyakor
lati formái vannak az ökumenikus dialágusnak?

- Az ökumenikus munka a dialógus kereteit követeli: különbözö hitvallású teoló
gusok megbeszéléscin. egyházközi kongresszusokon. az eredmények dokumentálásá
val folyik ez a munka. Az első nemzetközi és egyházközi megbeszélésünk az Ansel
mianum teológiai fakultásán 1974-ben volt, az ökumenikus dekrétum zsinati jóvá
hagyásának tizedik évfordulóján. A Lutheránus Világszövetség strasbourgi ökume
nikus intézetével közösen rendeztük ezt a .visszapillantást". Mi az ökumenikus dek
rétum tanítása? Mi valósult meg ebből tíz esztendő alatt? Milyen lehetőségek nyíl
nak az egység további munkálására? Ezekre a kérdésekre adtak választ olyan rangos
teológusok, mint Yves Congar dominikánus, katolikus részről az ökumenizmus pát
riárkája; Nikos Nissiotis, a görög ortodox egyház teológusa Genfben, az Egyházak
Ökumenikus Tanácsában; Lukas Viseher református lelkész, a Tanács hittani bizott
ságának hosszú éveken keresztül elnöke; Vitaly Borovoi, aki akkor teológiai tanár
volt Moszkvában. A mintegy ötven résztvevő közt több katolikus, anglikán és más
protestáns püspök és teológus neve is szerepelt. Nemcsak tanácskoztunk. hanem
imádkoztunk is közösen. Valamennyien jelen voltak a szerzetesek vecsernyéjén, s a
protestánsok egy alkalommal úrvacsorát is ünnepeltek templomunkban.

- Azóta eljutottunk a huszadik évfordulóhoz. Volt-e azóta is hasonló kongresszus, vagy
ha nem, akkor hogyan látod két évtized távlatából az elért eredményeket?

- Nem sok értelme lett volna a huszadik évfordulón újra az ökumenizmus álta
lános kérdéseivel foglalkozni. Az utóbbi tíz évben annyira kibontakozott és olyan sa
játossá vált a dialógus, hogy az általános kérdések megbeszélése nem vitte volna
előbbre az ökumenizmus ügyét. 1974 után inkább olyan megbeszéléseket rendez
tünk, amelyek valamely sajátos kérdéssel foglalkoztak. Ilyen volt 1976-ban az a ta
nácskozás, amely a Rómában múködó katolikus teológusok közt folyt le. Tárgya az
Egyházak Ökumenikus Tanácsa Hit és egyházi alkotmány néven ismert hittani bizott
ságának accrai dokumentuma volt (1974). Ez az irat, már szabatosan kidolgozva, tar
talmazza azt a három témát: a keresztség, az eukarisztia és a papi szolgálat témáját,
amely - a közös hitvallás kérdésével együtt - a mai ökumenikus párbeszéd központi
tárgya. Ha ebben a három kérdésben egyetértünk, s egyetértésünk jeleként közösen
meg tudjuk vallani krisztusi hitünket, akkor lényegében megvalósult az egyházak hit
beli és szakramentális közössége. Külön-külön tárgyaltuk a keresztség, az eukarisztia
és a papi szolgálat kérdését. Megbeszélésünk eredményét közöltük a vatikáni Egység
titkársággal. hogy ezzel is elősegítsük az accrai dokumentummal kapcsolatos katoli
kus állásfoglalás kialakulását. Értékelésünk lényegében pozitív volt, de kritikai meg
jegyzéseink sem maradtak el. Az anyagot a Studia Anselmiana 74. kötetében tettük
közzé, az accrai dokumentum francia nyelvű szövegével együtt.

- Ezután volt-e még ökumenikus találkozátok?
- Második nemzetközi és egyházközi kongresszusunk 1980-ban a krisztusi hit kö-

zös megvallásának kérdésével foglalkozott. Mondanom sem kell, hogy a közös hitval
lás az egyház egységének az alapja. Az egyházi egység, helyesebben az egyházak kö
zössége elsősorban nem jogi vagy szervezeti probléma, hanem a hit kérdése. A hit itt
elsősorban nem a személyi aktust jelenti (fides qua creditur), hanem a hit tanítását
(fides quae creditur). Egységről beszélni anélkül, hogy hitünk lényegi pontjaiban
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egyetértenénk, keresztény szempontból értelmetlen dolog. S mivel a keresztény ta
nítás lényegbeli pontjait a hitvallásban fejezzük ki, el kell jutnunk a közös hitvallás
hoz. Mintegy ötven teológus vett részt ezen a kongresszuson is, amit szintén a stras
bourgi lutheránus ökumenikus intézettel közösen rendeztünk az Anselmianumban.
Az anyagot a beszámolókkal együtt megküldtük az Egyházak Ökumenikus Tanácsá
nak és Confessio Fidei címmel a Studia Anselmiana 81. kötetében is kiadtuk. (Német
fordításban Den einen Glauben bekennen eimmel Lembeck adta ki Frankfurtban.)

- A közös hit kérdéséről nemrégen az európai egyházak konferenciája is tárgyalt Tren
tóban. Kapcsolata van ennek az előzőhöz?

- Trcntóban a befejező liturgikus aktusa történt meg egy ötnapos találkozónak.
amelyet 1984 októberében Riva del Gardában tartottak. Itt az európai katolikus püs
pöki karok ökumenikus tanácsa találkozott a nem katolikus európai egyházak kon
ferenciájának küldötteivel. Az egyházak mintegy nyolcvan képviselője - köztük ma
gyar részről Cserháti József pécsi püspök és Kovács Attila református püspök, Er
délyből pedig Jakab Antal gyulafehérvári püspök - nemcsak elvi síkon foglalkozott a
közös hit megvallásával. hanem főleg arról tárgyalt, hogyan kell ma közösen megval
lanunk hitünket. Ennek az időszerű hitvallásnak alapja azonban az az ősi hitvallás
marad, amelyet a IV. században Niceában és Konstantinápolyban fogalmaztak meg a
zsinatra összegyűlt atyák. Ezt a hitvallást ma valamennyi történeti hagyománnyal
rendelkező egyház elfogadja, aminek döntő jelentőségevan. Ezzel ugyanis nemcsak a
Biblia mint Isten hozzánk intézett szava és Krisztus személye mint "a testté lett Ige"
közös az egyházak hitében, hanem közös a válaszunk is Isten hozzánk intézett szavá
ra. A nicea-konstantinápolyi hitvallást ma úgy tekinthetjük, mint azt a közös vá
laszt, amellyel az egyházak megvallják a Szenthárornságba, Krisztus istenségébe. a
Szentlélekbe, valamint az egy, szent, katolikus és apostoli egyházba vetett hitüket.

- És mi történt Trentóban?
- A rivai találkozó befejezéseképpen október 7-én, vasárnap délután valamennyien

átmentünk Trentóba, és Hume westminsteri bíboros érsek és dr. Appel protestáns
egyházi elnök vezetésével közös istentiszteleten vettünk részt. Ennek keretében mon
dotta el Jeremias sassimai ortodox metropolita görög nyelven a nicea-konstantiná
polyi hitvallást. Közösen imádkoztuk - mindenki a tulajdon nyelvén - a Miatyánkot,
és a testvéri béke jeleként megöleltük egymást. Mindez a trentói nép színe előtt tör
tént. Zsúfolásig megtöltötték a katedrálist. Örömrivalgásban törtek ki, amit szünni
nem akaró éljenzés és tapsvihar követett. Ki ne érezte volna a pillanat történeti je
lenWségét? A XVI. században Trento volt az ellenreformáció városa: itt pecsételődött
meg a nyugati egyházszakadás.

- Mik a papi szolgálattal kapcsolatos teológiai kérdések és ökumenikus problémák?
- A katolikus teológusok egyetértenek protestáns társaikkal abban a kérdésben,

hogy az Újszövetségnek - a Zsidókhoz írt levél értelmében - csak egy papja, egy köz
vetítóje van Isten és ember közt: Jézus Krisztus. Szent Péter első levelének tanítása
szerint Krisztus hívei, az Újszövetség választott népe részesül Krisztus papságában
(2, 5-9). A zsinat egyházról szóló konstitúciója kifejezetten is magáévá teszi a hívek
egyetemes papságáról szóló tanítást (Lumen Gentium, 34). Az ökumenikus gondol
kodás ebben a keretben igyekszik megérteni az Újszövetség népének lelkipásztori és
papi szolgálatát. A püspökök lelkipásztori hivatásáról és a papi szolgálatról szóló zsi
nati határozat is ebben az összefüggésben tárgyalja a kérdést. Az apostolok krisztusi
kiválasztásáról és kűldetéséröl, végeredményben az egyházi közösségben a felelős

apostoli vezetés kérdéséről van itt szó. Mivel a vezetők kiválasztása és küldetése vég-
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sö soron isteni eredetű, a papi rend és szolgálat szentségi jellegét ma nemcsak a kato
likus és az ortodox egyház vallja, hanem a protestáns egyházak közül is egyre több
elismeri. Az egyelőre nyitott kérdés marad, hogyan határozzuk meg ezt a szentségi
jelleget. A döntő azonban nem az, hogy mit nevezünk szeritségnek. hanem az, hogya
papi szolgálat teljes érvénye apostoli küldetést követel, amit a hagyományos egyhá
zak "pappá szentelésnek" neveznek. Az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál Timó
teushoz és Titushoz írt levele arról tanúskodik, hogy ez már az apostoli korban is
"kézrátétellel" történt.

- A döntő kérdés tehát az egyház apostolisága. Hogyan jelentkezik ez a limai doku
mentumban?

- A történeti egyházak ma valamennyien egyetértenek abban, s ezt hitvallásukban
is kifejezik, hogy az egyház nemcsak egy, szent és egyetemes, hanem apostoli is. Ez az
apostoli jelleg - a limai dokumentumban is - elsősorban azt jelenti, hogy hitünk azo
nos az apostoli egyház hitével. Az egyházak hithirdetése annyiban hiteles és igaz,
amennyiben - lényegileg - az apostolok hitét hirdeti. Az apostolok egyházának a hite
az a regula fidei, a hit szabálya, amely az egyházi hit evangéliumi hitelességének és
igazságának maradandó mértéke. Hitünk apostoli folytonosságának azonban van egy
kűlsö, történeti jele is, amit apostoli utódlásnak nevezünk. Katolikus és ortodox fel
fogás szerint a kettő szorosan összetartozik. Az egyház apostoli mivoltát lényegében
maga az apostoli hit, annak folyamatos, meg nem szakadó áthagyományozása hatá
rozza meg: ez az apostoliság tartalma. A hit áthagyományozásának külsö, történeti
formája és biztosítéka az apostoli utódlás. Nyilvánvalóan mind a tartalom, mind a
forma apostoli folytonosságának biztosítéka maga a Szentlélek, akit _. János evangé
liuma szerint - Krisztus főképpen ezért árasztott ki egyházára. Ha tehát azt kérde
zem: hol találom meg ma az apostoli hitet - arra Szent Irenaeus lyoni püspök és egy
házatya már a 2. században úgy válaszol, hogy az apostoli egyházakban. Irenaeus az
apostoli egyházak közt az első helyen Rómát nevezi meg, mert két apostol, Péter és
Pál vértanúságával megpecsételt hitét őrzi. De azt őrzik a többi apostoli eredetű

"testvér-egyházak" is: Jeruzsálem, Antióchia, Alexandria, Konstantinápoly. Ezen egy
házaktól tanulták a hitet az ún. "leány-egyházak". Ebben az értelemben nyugaton va
lamennyi egyház Róma leánya. Nyugat pátriárkája a római püspök: a római egyház
hite az, amely hitünk apostoli hitelességét és igazságát biztosítja. S a római egyház a
többi apostoli-patriarkális egyházzal együtt képviseli ma is a keresztény katolikus hi
tet. Ez nyilvánvalóan nem Lima tanítása, s ebben a kérdésben nincsen is még egyet
értés a különböző hitvallású egyházak közt. Lima elismeri ugyan, hogy az apostoli
utódlás értelmében a püspöki hivatal jele és örzője az apostoli hit áthagyományozá
sának, de semmiképpen sem tekinti azt az áthagyományozás biztosítékának. Ezen a
ponton még nincs megoldás.

- Úgy kell ezt értenünk, hogy ezen a ponton megakadt az ökumenikus dialógus? Limá
nak nincs ajánlata áthidaló megoldásra?

- Szó sincs róla. Lima azt ajánlja, hogy azok az egyházak, amelyek megőrizték a
történeti püspökséget és az apostoli utódlást, ismerjék el, hogy az egyházszakadás
folytán beállt sajátos történeti helyzetben az Úristen egyháza iránti gondviselő szere
tetével megőrizte az apostoli hitet, annak lényegbeli hiteles áthagyományozását
azokban az egyházakban is, ahol az apostoli utódlás történeti folyamata megszakadt.
Másfelől arra kéri azon egyházakat, ahol nincs meg az aspotoli utódlás, hogy vezes
sék be újra a püspöki hivatalt, az episcopét, mint az apostoli hit áthagyományozásá
nak egyik legkifejezőbb jeiét és őrzőjét. Lima áthidaló ajánlata kétségkívül közeledést
jelent a katolikus és ortodox tanításhoz. de nem tekinthető végleges megoldásnak.
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Meg kell azonban jegyeznem. hogy a zsinat óta a katolikus tanítás is világosabb lett
ezen a téren. Igaz ugyan, hogya püspökök apostol-utódlását nemcsak az apostoli hit
folytonossága jeiének és őrzőjének tekinti az egyház, hanem e folytonosság biztosí
tékának is, ugyanakkor azonban az apostol-utódlást kollegiális alapon értelmezi. Ez
azt jelenti, hogy nem egy-egy püspök az utóda egy-egy apostolnak, hanem hogya püs
pökök testülete lép utódként az apostolok testülete helyére. Egy-egy püspök tehát
csakis mint a püspöki testület tagja tekinthető apostol-utódnak. Mint Péter az apos
tolok testületének, a római püspök a püspökök testületének a feje. Az egyházi közös
séget és egységet a püspököknek ez az egymás közti és a római püspökkel való közös
sége teremti meg, mert ez a jele, őrzője és biztosítéka az apostoli hit hiteles átha
gyományozásának. Amikor Lima az episcopé teljes helyreállítását kéri a protestáns
egyházaktól, akkor ez katolikus értelemben nemcsak a püspöki hivatal helyreállítá
sát jelenti, hanem azt is, hogy meg kell teremteni a közösséget a püspökök testületé
vel és a római püspökkel, a testület fejével. Ez volna a teljes egyházi közösség: az
egyház látható egysége. Ha ez még várat is magára, nem kétséges, hogy bizonyos fokú
közösség mindig megvolt az egyházban, s ez az ökumenikus mozgalom által még job
ban fokozódott. Az egyházi közösség ugyanis nem emberi mú, azt Isten maga adta
egyházának, mert az üdvösség, azaz Isten üdvözítő szeretete egy és ugyanaz, ennek
történeti megvalósulása Jézus Krisztusban egy és oszthatatlan; ugyanez áll a krisztusi
megváltásban és üdvösségben való részesedésről: a lényegében egy hitről és egy ke
resztségről.

- Némely, nyugaton megjelent cikk azt a hatást kelti bennünk, mintha lelassult, sőt

megtorpant volna az ökumenikus mozgalom.
- A nagyközönség, mint minden más téren is, látványos eseményeket vár. Sokan

azt képzelték, hogy a zsinat után máról holnapra megszületik a teljes keresztény
egység. Ahollelassulásról vagy akár megtorpanásróllehet szó, az kétségkívül a külső

eseményekre vonatkozik. Az egyház egysége azonban lényegében nem szervezeti
vagy társadalmi jelenség, hanem a hit egysége. Először azt kell tisztáznunk, hogy mi a
lényeges, amiben Krisztus evangéliumának megtagadása nélkül nincs megoszlás. S ez
nem könnyu dolog. Hitünk teológiai kifejtése és értelmezése kétezer esztendőn ke
resztül történt. E kifejtésben és értelmezésben a szükségszerű és a járulékos, vagyis a
hithez szükségképpen hozzátartozó és azt az adott kulturális környezetben magyará
zó elemek közti megkülönböztetés ezt rendkívül nehézzé teszi. S ezt még csak fokoz
za az a tény, hogy magában a hit tanításában is vannak alapvető és központi igazsá
gok, amik nem fejeznek ki mást, mint magának az isteni üdvösségnek a megvalósu
lását (ilyen például az, hogy Isten Fia kereszthalálával kiengesztelte Istent az ember
rel) és másodrendűek (például ennek embertani következményei). A keresztény ka
tolikus hit nem egymás után felsorolt dogmák listájának engedelmes elfogadása, ha
nem hit Istennek Krisztusban megvalósult üdvözítő tettében. A hit igazságai, a dog
mák fontosság szempontjából ehhez az isteni tetthez igazodnak, s ezért bizonyos
"hierarchikus" rendjük van.

- Elméleti megfontolás helyett vagy azt kiegészítve, inkább arról beszéljünk, hogy mi
történik ma ökumenikus téren.

- A látványos események helyett - még ha a pápa utazásai alkalmával az ilyenek
sem hiányoznak - fontosabbak ma a teológiai megbeszélések. A limai dokumentum
úgynevezett multilaterális, több oldalú megbeszéléssorozat eredménye, amelyben
valamennyi történeti egyház részt vett. Ezenkívül folynak úgynevezett bilaterális, két
oldalú megbeszélések is. Ezek két egyház teológusainak párbeszédei, s maga ez a
tény eredményesebbé teszi a megbeszéléseket. Ilyen alkalmakkor a teológusok arról
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beszélnek, hogy mi az, ami közös, s mi az, ami eltérő a két egyház tanításában. A kö
zös és az citérő szabatos megfogalmazása nyilván elősegíti az Egyházak Ökumenikus
Tanacsában folyó teológiai munkát. A kétoldalú megbeszélések sorában katolikus
részről első helyen az ortodox egyházak képviselőivelfolyó megbeszélés áll. Itt volta
képpen ncm is csak teológiai tanácskozás folyik, hanem határozott törekvés a krisz
tusi hit közös megfogalmazására. Ez már abból is kitűnik, hogy a bizottság tagjai java
részt püspökök. ami megnyilatkozásaiknak nagyobb teológiai súlyt ad. Az első ilyen
megnyilatkozás az egyház és az eukarisztia misztériumáról szól és a katolikus-orto
dox vegyes bizottság 1982-ben rendezett müncheni megbeszélésének eredményét do
kumentáija. Lényegében azt fejti ki, hogy ha az egyház ünnepli is az eukarisztiát, va
lójában az eukarisztia valósítja meg az egyházat, mert az eukarisztia ünneplése alkal
mával jön létre az az isteni és emberi közösség, ami az egyház lényege. Az eukarisztia
ugyanis jelenvalóva teszi az üdvösség misztériumát: Krisztus megváltó áldozatával
egyesit minket, Krisztus Szeritlelkével Isten fiaivá tesz, és egymás közt testvéri kö
zösséget teremt.

- Mennvire lehel az ortodoxiát egységes kcpeodmenynek tekinteni?
- Lényegbe vágó teologiai kérdésekben voltaképpen nincs különbség az ortodox

egyházak közt, A kulönbségek inkább íntézrnényszerúek. Az "autokefál", vagyis ön
álló fővel rendelkező, egymástól független nemzeti egyházak eukarisztikus közösség
ben állnak egymással, de ez a szentségi kapcsolat intézményes formában nem jut ki
fejezesre. Folcg a két alaptípust, a görögöt és a pravoszlávot kell egymástól megkü
lönböztetni. A római egyházzal való kapcsolatuk szinte rájuk kényszeríti az egymás
hoz közelcdest. Évek óta folynak az elokészületck egy pánortodox zsinat megtartásá
ra, mert az ökurnenikus párbeszédben magának az ortodoxiának is szűksége van a
közös allasfoglalasra, és a római egyhazzal való közösség továbbfejlcsztése is ezt kö
veteli. A konstantinápolyi pátriárka egymaga nem beszélhet az egész ortodoxia ne
vébcn.

. - A nok alkalmazása papi srolgdlatra több protestáns, sdt némely anglikán egyházban
mennvire neheriti az ökumenikus párbeszédet?

- A nők papi szolgálatra való alkalmazásáról beszélsz, s ez így helyes. Egyházunk
ban több helyen. ahol paphiány van, szerzetesnők látják el a plébánosi munkakört. A
nők "pappá szentclését" azonban a római egyház is meg az ortodox egyház is erélye
sen ellenzi. A plébánosi munkakört ellátó nővérek nem misézhetnek és nem gyón
tathatnak. A kulturális és társadalmi körülményekre való hivatkozással és a nők

egyenjogúságának hangsúlyozásával szemben az egyházi vezetőség arra hivatkozik,
hogy Jézus férfiakra bízta a szoros értelemben vett "papi" feladatot, s az egyház eh
hez kezdettől fogva ragaszkodott. Azt hiszem, hogy a helyes magatartás az, ha a nők

rnerö ellenzékiség helyett az apostoli munkában egyre jobban érvényesítenék a sajá
tos női képességeket.

- Ezzel máris felvetődik a isinat utáni ú] egyházkép.
- Szívesebben beszélek megújult. mint új egyházképról. Az ősegyház erősen ko-

zösségi természetének újra történt felfedezésérőlvan szó. A köztudatban még mindig
azonosítják a papokat, főleg a hierarchiát az egyházzal. A Biblia szellemében az egy
ház elsősorban az Isten népe. Az egyházról szóló konstitúció első zsinati tervezetét
pontosan azért vetették vissza az atyák, mert egyházszemléletében a hierarchikus
struktúra uralkodott. Nyilvánvaló, hogy mielött valaki bármiféle felelős szerepet be
töltene az egyházban, először az szűkséges, hogy Isten népéhez tartozzék, az egyházi
közösség tagja legyen. S ha bármiféle feladattal bízzák meg, az nem kiváltságot, ha-
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nem szolgálatot jelent.· Nem Isten népe van a hierarchiáért, hanem éppen ellenkező

leg, a hierarchia a népért. Ebben a szemléletben Isten népe nem meröben passzív
alanya a hierarchia müködésénck, vagyis "a nép, amelyet üdvözitünk", hanem aktív
részese az apostoli munkának: "a nép nemcsak az üdvösségre, hanem a világ üdvözí
tésére is hivatott". A zsinat világosan megfogalmazta a hívek általános papságának
időszerű tanítását. Az apostoli küldetést Isten egész népe kapta. A szolgálati papság
feladata az, hogy lsten népének apostoli munkáját megszervezze, lelkesítse, irányítsa.
De Krisztus országának építésére Isten egész népe hivatott.

- Milyen új formáit látod ma az egyház közösségi életének?
- A zsinat újra felfedezte a "helyi" egyházat. Ez nem meróben területi és szervezeti

része az "egyetemes" egyháznak, mint egy megye az országnak. A helyi egyház minö
ségi fogalom: mint isteni és emberi közősség, az egyetemes egyház helyi megvalósu
lása. Katolikus ember helyi egyházról hallva önkéntelenül is egyházmegyére gondol.
Ám az egyházmegye azért helyi egyház, mert a püspök felelös apostoli vezetésével
megvalósítja az isteni és emberi közösséget. Az egyház ott válik valóra, ahol Isten
igéjének hirdetése és az eukarisztia ünneplése felelös apostoli vezetéssel megteremti
ezt a közösséget. Ez lehet egyházmegye, ahol a püspök papságával és népével alkotja
ezt a közösséget, de lehet plébánia is, ahol a plébános kánoni missziója alapján teszi
ugyanezt, vagy akár egy szerzetesi közösség vagy más kisebb csoport is, ahol a megbí
zott pap látja el ezt a feladatot.

- Mit szoljunk azokhoz a spontán csoportosulásokhoz, baráti társaságokhoz, amelyek
Biblia-olvasásra, imádkozásra, karitativ tevékenységre gyűlnek össze?

- Kérdésed helyénvaló. Igazában nemcsak azt a közösséget nevezném helyi egy
háznak, amely fölszentelt pap vezetésével ünnepli az eukarisztiát. Krisztus nyíltan
kimondta: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köz
tük" (Mt 18,20). Ahol pedig Krisztus jelen van, ott az eftyház. Tehát egy Biblia-olvasó,
imádkozó kis közösségben is megvalósulhat az egyház, ha ez a kis közösség a maga
részéről nem zárkózik el az apostoli vezetésü nagyobb, végül is az egyetemes közös
ségtól. Ha hitében és vallási gyakorlatában elszakad tőle, akkor szektává válik. Amint
az emberi szervezet is annál egészségesebb, minél egészségesebbek és minél jobban
múködnek sejtjei, Krisztus teste, az egyház is annál teljesebben éli meg Krisztussal
való kapcsolatát, minél teljesebben élik meg azt helyi csoportjai és közösségei.

- Végül egy záró kérdés: Hogyan látod az egyház jövőjét karunk nemzetközi társadal
mában?

- A kommunikációs eszközök és a nemzetközi szervezetek folytán nemcsak fizikai
lag, hanem kulturális és társadalmi értelemben is egyre közelebb kerülnek egymás
hoz a népek. Szűkül a világ - shrinking world. De ugyanakkor aggasztó, hogy a népek
közti versengés hatástalanná teszi azokat a lelki és erkölcsi erőket, amelyek nélkül a
népek testvéri találkozója lehetetlen. Az emberi jogok kinyilvánítása is írott malaszt
marad mélyebb lelki kapcsolat nélkül. Meggyőződésem,hogy az egyház feladata ma
és a következö ezer évben az, hogy igyekezzék megteremteni elősegíteni ezt a lelki
egységet. Küldetése értelmében mi mást is akarhatna az egyház, mint hogy Krisztus
evangéliumának igazságával és a Szentlélek erejével Isten családjának testvéri kö
zösségébe gyújtse a népeket.

Lukács László
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MAI MEDITÁCIÓK I

JÁNOSY ISTVÁN

Gondolatok az archetípusról

1885-ben Freud ösztöndíjjal Párizsba utazott, hogy az akkor világhíres Charcot
kutatásait tanulmányozza. Charcot a hisztéria hipnózissal való gyógyításával kísérle
tezett. A beteget hipnotikus állapotában rábírta, hogy bizonyos kellemetlen élmé
nyeit elmondja és így az ezzel kapcsolatos érzelmi-indulati erőktől megszabaduljon. A
feszültségtől szabadult betegek tünetei többnyire megszűntek. Ezt a módszert katar
tikus mádszernek nevezte el. Normális éber állapotában a beteg semmit sem tudott e
kellemetlen élményeiről- tudatában ezeknek nyoma sem volt. Freud ebből arra kö
vetkeztetett, hogy a tudat alatt a léleknek egy mélyebb rétege rejlik, amelyben olyan
fájó élményei raktározódnak, melyeket a tudat elfelejtett, vagy hogy megszabaduljon
tőlük, elfojtott (Verdrangung). Ez a réteg a tudattalan. Persze az így elfojtott kínos
élmény nyugtalanító hatásától a lélek azért nem szabadul meg igazán: érzelmi-indu
lati energiája mégiscsak feltör és szorongást, sőt kóros tüneteket okoz.

Freud úgy látta, hogy ezek a kínos élmények, amelyek a tudat alá merülve mint
sebek, traumák maradnak vissza és onnan szorongást okoznak, nagyrészt szexuális
eredetűek. Az a polgári világ, amelyben Freud élt, a szexualitást tabunak kezelte és
prűd tilalmakkal vette körűl; így kielégítése nem volt könnyu. Pedig Freud szerint a
nemiség a legerősebb ösztön, amely föltétlen kielégülést követel. Ha huzamosabb
időn át nem éri el célját, a kielégülést, úgy a tudat alól fölmerülve kóros tüneteket
okoz. A gőzhöz hasonlítja, amely ha nem alakulhat át mozgássá, szétveti a kazánt.

Freud szigorúan materialista természettudományos szemlélete a lelket egy ener
gia-rendszernek képzelte el, amelyben különböző irányból erők hatnak és egymással
szembesülnek. A felettes én (Ober-Ich), az én (Ich) és az osén (Es) - a három tar
tomány, amire a lélek szerkezetét szétbonthatjuk. A tudattalan ösénböl mint vulka
nikus erők törnek fel az ösztönkésztetések, például a nemiség és a hatalmi ösztön. Az
én a centrum, az érzékelő központ, melynek eleget kell tennie a külvilág követelmé
nyeinek, ugyanakkor ki kell szolgálnia, célhoz kell juttatnia az ősén ösztöntörekvéseit,
de úgy, hogy a felettes én követelményeinek is eleget tegyen. "Ilyenformán az ösentól
hajtva, a felettes éntől korlátozva és a külvilágtól visszaszorítva igyekszik az én teljesí
teni ökonómiai feladatát, amely abban áll, hogy összhangba próbálja hozni azon
erőket és behatásokat, amelyek benne és reá hatnak." (Freud: A lelki személyiség fel
bontása. Fordította: Dr. Lengyel József.) Így ez energiarendszerben mindenütt az ok
ság elve érvényesül, tehát minden szigorúan determinált. Az ősén teljesen tudattalan,
az én és a felettes én tudatos, de azért ezek egy része is belenyúlik a tudattalanba. Ez
a freudi lélekkép lényege.

*
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A tudattalant Jung is felfedezte Freuddal egy időben. A Wilhelm Wundt által kez
deményezett szó-asszociáció módszerével próbálta a lélek mélyén rejlő lelki görcsök
(komplexusok) kitapogatását. Vagyis: az orvos kiejt egy-egy szót, és a betegnek el kell
mondania, mi jut arról eszébe. Ha a válasz késik, vagy a beteg zavarba jön, ez jelzi,
hogy valahol itt kell keresni a lelki görcsöt, amiről a beteg nem tud semmit, tehát az
valamiféle feltételezett tudattalan lélekrétegben rejtőzik.

Amikor Jung megismerte Freud gondolatait, módszerét, elméletét, ezt lényegében
elfogadta és alkalmazta. Saját gyakorlatában azonban hamarosan rájött, hogy nem
minden kóreset vezethető vissza a Freud által végső oknak mondott szexualitásra.
Más természetű komplexusok is elfojtódhatnak a tudattalanba és okozhatnak szo
rongást és tüneteket; például, ha az egyén nem tud megfelelni a külvilág elvárásai
nak, saját hiúsági és hatalmi igényeinek, vagy ha szörnyű csapásokat él át. Ezeket
Jung, a freudi módszert félretéve, a felismert kórokozó szerint analizálta.

Az álmokat megfejteni próbálva, Jung azt vette észre, hogy amikor már felderített
és megmagyarázott a tudattalanba lemerült minden élménymotívumot, az álomban
akkor is maradnak vissza olyan motívumok, amelyek semmiképpen sem hozhatók
vonatkozásba a beteg tudattalanba lemerült személyes élményeivel; ahhoz képest tel
jesen idegen zárványként érthetetlen és nyugtalanító görcsöt képeznek. Ugyanakkor
azt is fölismerte, hogy ezek a nagyon szemléletes motívumok makacsul fölmerülnek a
világirodalom mítoszaiban és meséíben, a nagy világvallások mítoszkincseiben, a
primitív népek rítusaiban, a költők vízióiban és az elmebetegek rérngondolataiban,
hallucinációiban. Ezeket a személyes emlékezettől teljesen idegen és félelmes zár
vány-motívumokat nevezte Jung archetípusoknak és feltételezte, hogya tudattalan
nak van egy még mélyebb rétege ~ Freud által fölfedezett személyes tudattalan alatt
és ez: a kollektív tudattalan. Ennek motívurnanyaga, tapasztalata a filogenezis folya
mán alakult ki, vagy még előbb - és mint a fa a gyökereivel a földbe, ezzel vagyunk
legyökerezve az Abszolútumba, ha úgy tetszik: az Istenségbe. Ebből a legmélyebb
rétegből merülnek föl az archetípusok. Felbukkanásukat igen élénk érzelmi hatások
kísérik. Az archetípusok ott lenn a mélyben eredetileg nem szemléletesek, hanem
dinamikusak. Leírni, szavakba foglalni nem lehet őket, azonosak a végső ösztönkész
tetésekkel. Csak amikor mégis fölbukkannak a tudatunkban, akkor válnak szemléle
tessé, archetipikus képpé. Nézzük ezt egy példán. Egyik legnagyobb vagy éppen a leg
nagyobb archetípus az anyaság: az Égi-földi Anya. Tudatunkban megjelenő megnyil
vánulásai például: Démétér és kislánya, Koré, az efezusi Diána, az egyiptomi Iszisz és
az indiai Földanya lánya, Szítá. Ezek elég szemléletesen különböznek egymástól
konkrét attribútumaik szerint. Déméternél a lányát féltő anyaság van kihangsúlyozva
és a gabona-áldás, az efezusi Diánánál a szoptatás, Iszisznél az életadás: meggyilkolt
és földarabolt férjének egész Egyiptomban szétszórt test-darabkáit összegyűjti,össze
forrasztja és életre kelti. Maga az archetípus nem ilyen szemléletes. hanem dinami
kus: lényegében maga az ösztönerő. maga az Anyaság, amely egy új életet lök ki ma
gából és azt a keblén, amely lehet a Föld is, táplálja. Maga a Föld is anya-szerü.

Az archetípus valami olyan, mint az ásványoldatban rejlő erő vagy képesség, amely
mindig egy bizonyos formára kristályosodik: a sóoldat kockává, a rézgálicoldat okta
éderré. Vagy olyan, mint a mágneses erőtérben egyik vagy másik pólus; lényege: az
erőhatás a tudattalanból- amelyet ha elfojtanak. neurózist, esetleg pszichózist okoz.

Az én archetípus-meditációim során Koré, a Természet vadóc-naiv kislánya a kö
vetkező képben jelent meg:

Ébreszti harmat-pirkadat. / Arcát hideg vízbe mossa, / az csípi ki oly pirosra, / s
arany gyantát von rá a Nap. ~
Pórlány-nagyszemű, pufók képén / gond ül: hajnaiba már szalad: / Bárányok nyu

gosznak békén? / Etetni kell a tyúkokat! /

533



Tyúkhessegés, lúdszárnyalás. I Bárány és kisboci üget, I csillogtatják a szemüket. I
A szomszéd titkon les, az ács. I

Állatsereg tolong, rohan. I Mint felhő villan libaszárny. I s kacag, előttük fut a lány,
I s a hóna alatt véka van. I

A gyermekét elvesztett, üldözött Déméter (vagy Mária) nálam a Jelenések könyve
titokzatos jelenetébe öltözött:

A Mihály-legyőzte, földredöntött Sárkány
kergetni kezdte a Napfény-ruházta Asszonyt.
(Csak hosszú szilva-szemei maradtak ugyanazok
mint a Tyúk-boci-lúdetető lánynak.)
De adattak néki két nagy sas-szárnyak,
hogy elrepüljön az opálhomok-pusztába.
S ekkor bocsáta rá torkából a Sárkány
özönét sötét vizeknek.
De száját megnyitotta a lomha föld, s elnyelte a vizet.

Ez persze lehet a férjétől az őserdőbe elűzött Szitá is.
A másik archetípus, amely ugyanilyen mélyen él tudattalanunkban: az Áldozat.

Azért, hogy egyén és közösség bűnei eltöröltessenek, s így az Istenség kiengesztelőd

jék és elhalmozza őket áldással és bőséggel, feláldoznak valakit, avagy az önként adja
magát áldozatul. James George Frazer egész könyvet írt erről a témáról: az Aranyágat.
Most csak egyik fejezetét ismertetem: Az isten megölése Mexicában. Idézem Frazert,
pontosabban ő is idézi a jezsuita Acosta atyát:

"Kiválasztottak egy foglyot, akit alkalmasnak találtak, s mielőtt bálványuknak föl
áldozták volna, annak a bálványnak a nevét adták neki. ... s ugyanolyan díszekkel
ékesítették, mint bálványukat. .. Addig, míg ez a képviselet tartott - bizonyos ünne
peknél egy évig, másiknál hat hónapig .. , ugyanolyan módon tisztelték és imádták,
mint az igazi bálványt, s ebben az időben evett, ivott, vidáman élt. Amikor az utcán
járt, az emberek előjöttek imádására, mindenki alamizsnát adott neki, előhozták

gyermekeiket és betegeiket, hogy meggyógyítsa és megáldja őket ... Amikor eljött az
ünnep ideje, ő pedig már meghízott, megölték, fölvágták. megették: ünnepi áldozatot
csináltak belőle." Eddig Acosta atya. Majd Frazer így folytatja: "Az öreg ferences
barát szerint ... az emberisten feláldozása húsvétra vagy néhány nappal későbbre

esett, s így mind időpontban,mind jellegét tekintve megegyezett a Megváltó halálá
nak és feltámadásának ünnepével." (Bodrogi Tibor, illetve Bónis György fordítása.)

De a mexicói indiánoknál az ilyen, az istent megszemélyesitőemberáldozat nem
csak férfi lehetett. A Kukorica istennőnek egy alig serdült 13-14 éves lányt áldoztak
föl, mivel az istennővel csak nő azonosulhatott. Hadd idézzem föl versben, ami csu
pán vázlata a Frazer több oldalra kiterjedőbeszámolójának:

Minek a lányon a virágpalást?
Még oly zsenge indián rablány, a legszebb!
Csípője orsó, karja, combja fuzgally,
Melle fecskefészke még ki sem nőtt.

Legyen ő a kukoricaistennőnk!

Boruljunk le előtte,

ágacska-testét fedjük be lanyha lombbal.
tengeri-bajsz hajába tűzzünk zöld tollakat!
Emeljük fel a zsenge tengeri-tök-bab-halomba!
Csönditsetek tamburát, tamtamokat!
Vonuljon el előtte asszony, ifjú, ageb,
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fo!yassák fülükből tálba vérüket,
s áldozatul öntsék a dombra eléje!
Csönditsék a tamburát, tamtamokat!
Üljünk lakomát örömünk jeiébe!
végül döntsék a lányt hanyatt a dombon.
A bújni, húnyni, szúnyni akarkodónak
nyessék torkát, vérét hintsék gomolyban
a termésre - torladjon gazdagabb!
Meghalt az isten, föltámadt az isten!
A lány bőrét lenyúzták - ifjú pap belébújt,
s úgy táncolta a tengeri-élet-diadal-táncot.
Körötte a nép zöld lidérclángban viháncolt,
mely pávafark-fenséggel tárult az égbe szét.
Kivisszuk a kiszevicét,
hányjuk el a vízárnak!
Behozzuk a zöld ágat!

De ugyanez az archetipikus kép idéződhet föl bennünk akkor is, ha az áldozat nem
az istent személyesíti meg, hanem az életét adja oda valaki embertársai helyett. Gon
dolok Kolbe atyára és Gandhira:

Tizedelést rendeltek el.
A tizes szám egy családapára esett.
5 kis gyermeke volt.
A mellette álló szólt:
"Cseréljünk helyet!" -

Gandhi mikor halálig éhségsztrájkkal elérte, hogy
megszúnt az öldöklés,
a béke sovén ellensége lelőtte őt.

De az öldöklés ezután se támadt föl,
s akik életben maradtak, azt gondolták: helyettük halt meg.

Égi-földi Anya és az Áldozat - ez volt számomra a két legnagyobb archetípus, amely
engem a legmélyebben érintett, sőt egész életemet bizonyos módon determinálta,
ahogy erről számos versem vall az idézetteken kívül is.

*

Persze nagyon sok más archetípus is van: a különböző mitológiák egymáshoz
makacsul hasonlító isten- vagy istennő-imágói. Az égi és földi Anya példájaként már
láttuk Démétért és Korét, az efezusi Diánát és az egyiptomi Isziszi. A női lélek más
más típusát képviselik a többi istennők is: Artemisz és Athéné a szűzies, férfitaszító
vadócot. Athéné makacs apján csüngésével tipikus példája az erős Ödipusz-komp
lexusnak. Aphrodité pandémos: a végzetes szexbomba, aki megőrjíti a férfiakat, csak
úgy mint Léda és lánya, Heléné. A magasztos Aphrodité úrania viszont csak szellemi
ihletője a férfiaknak, mint Szókratésznek vagy Hölderlinnek a maga Diotímája.

A férfitípusok között különösen érdekes Apollón és Dionüszosz. Már Nietzsche fel
ismerte, hogy a kettő egymás poláris ellentéte: Apollón a hűvös, rendszeresen gon
dolkodó észlény, míg Dionüszosz a lángoló, lobogó, eksztázisban eszmélkedő, érzéki,
érzelmi lény. Jung ismert tipológiája alapján még hozzátehetjük: Apollón a visszahú
zódó, befelé fordult, introvertált típus, míg Dionüszosz extrovertált, vagyis érdeklő

désével a külvilág felé forduló férfi, akivel mindig történik valami (meglincselik).
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A görög istenekről mint archetipikus képekről sok érdekes könyvet írt volt taná
rom, Kerényi Károly, részben C. G. Junggal közösen (Das göttliche Kind, Das gött
liche Madchen).

De archetipikus kép nemcsak személy lehet. Például a Lingam, az indiai Siva isten
nemi szerve. Az indiaiak majdnem annyira tisztelik, mint magát az istent. A benne
rejlő ösztönerő az utódnemző termékenységet gerjeszti. Az ógörögöknél is megvolt ez
a kultusz Hermész istennel kapcsolatban, tanúsítja a máig fennmaradt számos
Hermész-szobor (az isten feje egy szögletes oszlopon, amelyből a megfelelő magas
ságban egy lingam mered föl).

A számok is lehetnek archetípusok. Például az egy. Persze, ez nem az az egy, amivel
a kofák számolnak: valamihez hozzáadják vagy törtekre bontják. Hanem az Egy
ségnek, a Teljességnek a szimbóluma, a parmenidészi hen kai pan: az abszolút Lét, az
Istenség, amely magába foglalja a mindenséget, melyböl minden megnyilvánult.

És így a 2 x 2 kettője sem archetípus, de a Kettősség maga, az igen: az ellentett po
laritás szimbóluma: a lét-nemlét, jó-rossz, világosság-sötétség, anyag-szellem, anyag
antianyag, entropia-negentropia, férfiasság-nőiség, állás-mozgás stb., és e mögött
mind az egész világtörténés mint polaritások küzdelme. Természetesen e kettősséget

nem tekinthetjük valami Egytől teljesen független ősvalóságnak, hanem az Egyből

vált ki.
És a Három: mint a Szentháromság vagy mint az indiai Trimurti: Brahmá-Visnu

Siva. Férfi jellegű és tiszta szellem, mint általában a páratlan számok.
Ezért mint archetípust ki kell egészítse a Négység, amely azáltal lett Teljességgé,

hogya Férfi-Hármassághoz hozzájárult negyediknek a Nőiség, amely egyben a Föld, a
matéria, a kaotikus gomolygás.

Archetípusnak számíthat a püthagoreusok által tisztelt és az első 4 számból alko
tott Tetraktys - a 10 egységnek (pontnak) egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt képe.
De végső fokon archetípusok a kozmikus fontosságú matematikai képletek is.

Folytathatjuk a geometriával is. Archetípus a Gömb - mint a mindenség, avagy a
Naprendszer szimhóluma. Ugyanígy a Kör vagy a Kerék is lehet a Nap szimbóluma 
gondoljunk a francia gótikus katedrálisok rózsaablakaira. A Négyzet - a Város, a civi
lizáció szirnbóluma, A legrégibb őskortól kezdve a városokat (Harappa, Mohendzso
daro) négyzetbe, négyzetraszterbe építették, amelyben a középvonalak képviselik a
föútvonalakat, a végükön a négy kapuval és centrumukban a kormányzati épülettel
és a kultusz főtemplomával.Pontosan ugyanígy épült a római katonai tábor, a cast
rum is.

A kör és a négyzet kombinációja a mandala, amely az indiai vagy buddhista miszti
kában egyaránt szimbolizálja a mindenséget és az egyén lelkét is. Hiszen az egyén:
parvus mundus, kis mindenség.

*

Hogyan használja fel Jung gyógyító analízisében az archetípusokat? Szerinte az
európai ember kóros-egyoldalúan extrovertált és tudatcentrikus. Saját tudattalanja
létéről és az abban rejlő dinamikus erőkről egyáltalán nem akar tudni. Ez a nem
tudni akarás az elfojtás lényege (és nem a szexuális elfojtás, mint Freud hiszi). Így le
fojtva, a tudattalanban rejtőző archetípusok óriási energiával törnek felszínre, és
valósággal szétbornbázzák a tudat szépen berendezett és a külvilághoz idomuló vilá
gát. Ekkor áll be a katasztrófa: idegösszeomlás, neurózis, sőt még pszichózis is. Az
analitikus orvosnak először le kell szerelnie a tudat görcsös ellenállását, hogy még
mindig nem akar tudni semmiről. Aztán ki kell tapogatnia, mi rejtőzik az illető tudat
talanjában: a személyes emlékgörcsök feltárása után vagy közben el kell jutnia az
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archetípusokig. Erre a legalkalmasabb módszer az álomfejtés. kombinálva a szabad
asszociációs technikával. Freud az álmokat mind a szexualitás elméletével értelmezi
- az álmokban rejlő szimbólumokat is. Jung nem ismer ilyen elméleti elöfeltevést,
nincs módszere sem; az a célja, hogy az álmok maguk értelmezzék magukat és egy
mást. Ezért gyűjti össze hosszú ideig az álmok diakronikus sorozatát: nála így módo
sul Freud longitudinális elve. Ugyanis az a tapasztalata, hogy az álmokat maguk a
tudattalan mélységi erői motiválják, jórészt az éber élet élményeitől függetlenül. És
egyáltalában nem biztos, hogy károsan motiválják, sőt lehet, hogy éppen a betegre
nézve jótékonyan. Így ezekben az erőhatásokban nemcsak a tünetek okát látja (oksági
elv), hanem a célját is (célossági elv), vagyis szerinte a tudattalan erőjátékábanbenne
rejlik az illető beteg egész jövendő életének fejlődési terve is (Individuationsprozess).
Az orvosnak erre kell rájönnie és erre kell a páciensét rávezetnie; akkor az archetí
pusok megszünnek félelmes erőkként hatni, amelyek robbantással fenyegetik a tuda
tot; egyszeriben gyógyító erőkké válnak, mint Aiszkhülosz Oreszteiájában a bosszuló
Erinnüszök Eümenidákká: Jóakarókká. Ez Jung terápiás tevékenységének a lényege.

Végezetül vegyük szemügyre Jung lélek-képét:
Szerepszemélyiség - amit az ember magából kifelé mutat: a katonatiszt, a lelkész, a

funkcionárius, a bohóc stb. Az én - a tudat központja (nem azonos az egész lélek
központjával, az az önmaga [Selbst] a tudat és tudattalan határán). Az én szervezi
sikeres érvényesülésünket a külvilágban. Animus - a nő tudatalatti férfi-alteregója,
Anima - a férfi tudatalatti nö-alteregója. Árnyékszemélyiség (Schatten) - "a mi sötét
felebarátunk" - meg nem élt vágyaink megszemélyesítője;otromba, neveletlen fráter,
akinek abszurd megnyilvánulásai, elszólásai - mert lelepleznek - sokszor kétségbe
ejtenek. Archetipikus képek - már beszéltünk róla. (Gyökössy Endre dr.: Magunkról
magunknak círnü könyve alapján.)

*

Ha összehasonlítjuk Jung és Freud lélekképét. rögtön látjuk belőle, hogy az extro
vertált Freud érdeklődése inkább a külvilág felé irányul, és főleg a léleknek a kül
világgal való kapcsolata és annak sikeres megvalósítása érdekli. Viszont az intro
vertált Jungot inkább a lélek belső erői érdeklik, az archetípusok, amelyek a leg
mélyebb lélekrétegből törnek elő, végső fokon közvetlenül az Abszolútumban gyö
kereznek.

Jung egyike azoknak a szernélyiségeknek, akik a legnagyobb termékenyítő, inspi
ráló hatással voltak a XX. századi szellemi életre.

Felmérhetetlen Jung hatása a pszichiátriára. Korábban ez a tudomány beérte
avval, hogya beteget besorolta valamelyik betegségkategóriába. Gyógyítani alig
tudta, mert a betegben csak a kóresetet látta. Jung viszont a betegben elsősorban az
embert látta a maga élményeivel, bajaival, nyomorúságával. Türelmesen iparkodott
mindezt a beteg megnyilvánulásaiból, álmaiból felderíteni és - minden előre feltett
elmélet vagy módszer nélkül - megtalálni a gyógyulás kulcsát. Így nyert sok tapasz
talatából mind mélyebbre hatolt a lélek belsejébe.

Freud ateista volt. Jung itt is került minden előfeltevést. Úgy érezte, hogya leges
legmélyén, túl az archetípusokon. a lélek az Abszolútumban, az Istenségben gyöke
rezik. Ezért minden vallást pozitív értéknek tekintett és betegét, ha a legkisebb érzé
kenységet találta benne ez irányban, iparkodott saját vallása közösségébe irányítani.
Tapasztalatait katolikus és protestáns lelkészek kitűnő eredménnyel hasznosítják
lelkigondozó tevékenységük során. Jung pszichológiája nyomán írta Gyökössy Endre
dr. nagy sikerű lelkigondozói kézikönyvét.
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Felmérhetetlen Jung hatása a kűlönbözö tudományokban is. Például a mitológiá
ban, a filológiában, a néprajzban. Említettük az ógörög isteneket. A korai keresztény
ség csak démonokat látott bennük és így kultuszukat megszüntette. Később azonban
mégis visszasettenkedtek az európai szellemi életbe. Ez annak volt köszönhető, hogy
ez istenek viselt dolgait olyan remekművek ábrázolták, mint Homérosz, Hésziodosz
eposzai, Aiszkhülosz, Szophoklész drámái. Így, bár vallásos kultuszuk továbbra sem
volt, de legalább mint színes dekorációk bőségesen szerepeltek a reneszánsz és ba
rokk piktúrában és költészetben. De csak dekorációk voltak, mélyebb jelentőségüket

ekkor sem értették. Jung óta döbbentünk rá, hogy ők - mint archetipikus képek - lel
künk mélyrétegeinek szolid valóságelemei, a lehetséges emberi karaktereknek való
ságos példatára.

De még olyan távoli területen is érződik Jung inspirációja, mint a fizika, a kvan
tummechanika. sőt még közös könyvet is írt e tudomány egyik kiválóságával, Wolf
gang Paulival.

"Jung olyan fogalmakat és gondolatmodelleket fejlesztett ki, . .. amelyek csodála
tosan hasonlóak a modern fizika gondolatmodelljeihez. Ide tartozik a komplemen
taritás, amit a kvantumfizika a részecske és a hullám között észlel, a mélypszicholó
giában pedig a tudat és a tudattalan tartalmai között észlelhető. Ide tartozik az a gon
dolatmodell is, amely minden folyamatot energetikus lefolyásnak szeretne érteni;
továbbá bizonyos relativitás fölfedezése tér és idő között az elemi részecskék birodal
mában, valamint a tudattalan mélyrétegei körében, s végül a tény, hogy mindkét
területről nem lehet kizárni a megfigyelő feltételeit... Lehetséges, hogy a fizikai
energia és a lélekenergia csak két aspektusa ugyanannak a dolognak, melybe n az
anyag világa csak tükrözete a szellem világának - vagy éppen fordítva. .. Látható,
hogy ha sporadikusan, szabálytalanul is, azért mégis elég gyakran előfordul, hogy az
egyén egy álommotívuma vagy spontán képzelgése egyszerre bekövetkezik az egyén
anyagi külvilágában is kűlsö eseményként vagy igen hasonló formában (amit a pa
rapszichológia a telepátiával magyaráz), vagy csak szimbolikusan hasonlóként; pél
dául ha valaki álmában magát gyászruhában észleli és a rá következő napon gyász
hírről értesül. A belső esemény (álom, ötlet) és a kűlsö esemény közti kapcsolat mint
ha nem volna kauzálisan - ok és okozatként - összekötve, hanem csak egy relatív
egyidejűséggelés azzal, hogy az átélő számára azonos értelmű. Jung ezt szinkronici
tásnak nevezi." Folytathatnám az idézést Maria Luise von Franz C. G. Jung címu
könyvéből (293-295. old.) - a szakember már ebből is érzékelheti, mennyi titokzatos,
izgató probléma kísért a pszichológia és az atomfizika párhuzamosságaiban.

*

És ahogy a reneszánsz festők belefestik képük csücskébe saját arcmásukat, vége
zetül én is hadd zárjam soraimat saját Jung-élményemmel. Gyermekkorom óta igen
élénk álmaim voltak, általában sokkal drámaibbak, izgalmasabbak éber életemnél.
Ezeket azóta is lejegyezgettem. Nagyon izgattak ezek az álmok, mert nemcsak drá
maiak, hanem titokzatosak is: van valami értelmük, de az teljesen furcsa, idegen
szerű, olyan, mint valami ismeretlen hieroglifa vagy ékírás. Mindenképpen meg kell
fejtenem őket! Ezért is érdekelt a pszichoanalízis. Még nem voltam 24 éves, és már
elolvastam Freud és Jung addig megjelent majd' minden művét. Álmaimban aránylag
kevés a személyes élményekből fakadó motívum, annál több az olyan kép vagy drá
ma, amely semmi vonatkozásba nem hozható személyes élményeimmel, életemmel.
Így álmaim megfejtéséhez már akkor Jungot választottam kalauzomnak. Így jutottam
el az archetípusokhoz. És álmaim lettek verseim egyik forrásává is. Természetesen e
versekben mellöztern az álomfejtést. Azért mégsem érthetetlenek. A rokon lélek ha
marosan otthonosan érezheti magát bennük.
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ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

P. D. DELANüTE

Keresztény város Afrika szívében
(Levél Kinshasából)

l. A keresztény város mint megvalósítandó cél

Aki régebben, 1955-60 körül, a belga gyarmati uralom idején érkezett Kinshasába, a
mai Zaire fővárosába, annak könnyen az az érzése támadhatott, hogy nem is Afriká
ban jár. Hatalmas, mindenünnen látható, kivétel nélkül európai stílusú templomok
emelkedtek a város "stratégiai pontjain". Az egyház uralkodó szerepet játszott a köz
életben: a legtöbb oktatási intézményt, orvosi és sportlétesítményt az egyház alapítot
ta és vezette. A fiatalok többségét katolikusnak keresztelték és katolikus iskolában ta
níttatták. Virágoztak a - kizárólag külföldi eredetű - katolikus mozgalmak: a IOC
(Jeunesse Ouvriere Catholique - Katolikus Munkásifjúság), a IEC (leunesse Etu
diante Catholique - Katolikus Egyetemi Ifjúság), a Xavéri, a cserkészet. Az egykori
Léopoldville jól szervezett, nagymértékben klerikális egyházat mondhatott magáé
nak. A bennszülöttek városaiban a papok nagy befolyással voltak a helyi lakosságra,
az európai jcllegú főváros közéleti megmozdulásai alkalmával a püspök díszhelyet
foglalt el a gyarmat fókormányzója mellett.

Azóta sokat változtak az idők. A függetlenség elnyerésével mélyen megrendült az
egyház kiváltságos helyzete. Kinshasa már nem abban az értelemben keresztény vá
ros - s nem is kíván úgy keresztény város lenni -, mint a gyarmati rendszer idején.

Ugyanakkor az egyház nem futamodott meg a megváltozott helyzetben. A külsö
díszlettel együtt sok minden eltünt ugyan, de a lényeg megmaradt. Kinshasa új érte
lemben szeretne keresztény maradni. Püspökünk, Malula bíboros lelkipásztori irány
elveiben többször is kitért arra a célkitúzésre, amelyet egyházképében elsődlegesnek

tekint: "Azt akarjuk, hogy nagyvárosunk keresztény város maradjon az afrikai föld
rész szívében. Szeretnénk, ha az egyházi közösségeinkben megkeresztelt emberek el
mélyítenék hitüket, s így keresztény szellemben mozdítanák elő zaire-i társadalmunk
életét az igazság és a szeretet gyakorlása útján. Végül azt akarjuk, hogy Kinshasa a
keresztény gondolat sugárzó központja legyen egész Afrika, sőt a kontinenst környe
ző országok felé is. Kinshasa egyházának Krisztushoz vezető világossággá kell lennie
az ősi hiedelmekben s az iszlám fenyegetése alatt élő népcsoportok számára." Püspö
künk álma tehát az volt, hogy a kinshasai keresztény közösségböl életre hívja Fekete
Afrika helyi egyházát, Isten megújult és dinamikus népét, az afrikai kontinens lelki
központját. Célja megvalósításához új egyházképre és új munkamódszerekre, új típu
sú egyházszervezetre s az evangélium új lélekkel dolgozó munkásaira volt szűksége,

sőt számos teremtő kezdeményezésre és vakrneröségre is, hogy a gyarmati korszak
hittérítő tevékenysége nyomán született egyház valódi fekete-afrikai egyházzá alakul
hasson át.
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2. Kinshasa - új világ; a peremkerületek evangelizációja

A mai Kinshasa átalakulását mindenekelőtt a függetlenség elnyerése óta eltelt hu
szonöt évben bekövetkezett demográfiai robbanás jelzi. 1960-ban Léopoldville-nek
400 ezer lakosa volt. Hat évre rá a lakosság megkétszerezödött. Újabb tíz év elmúltá
val, 1976-ban ez a szám ismét kétszeresére növekedett. S 1985-ben már 3 millió 200
ezerre becsülték a főváros lakosságának létszámát.

A gyors növekedés olyan nehézségeket támasztott. amelyeknek nem volt előzmé

nye fiatal egyházunk történetében. A kinshasai gyülekezet úgy nézett szembe a szo
rongató problémákkal, hogy a város egész területén megsokszorozta a keresztény
életet előmozdító központokat. 1970-ben megalakult a "Peremkerületek Evangelizá
ciója" elnevezésű egyházmegyei bizottság. Célját a következőképpen határozták meg:
minden új negyedben. amely a városközpont körül kialakul, figyelemmel kell kísérni
a lakosság mozgását; új plébániát vagy lelkészséget kell felállítani minden olyan terü
leten, amely két kilométernél messzebb van a már meglévő plébániától, s ahol az el
következő években 20-30 ezres lakosságra lehet számítani. A bizottságnak sikerült
nyomon követnie a mobilitást. 1960-ban 21 plébánia múkődőtt Kinshasában,
1968-ban már 43. A város egyházmegyéje jelenleg 75 plébániát s mintegy 30 lelkészsé
get számlál.

A város egyre növekszik. Az ezredfordulóra hatmilliónyi lakossal számolnak Kin
shasában. A .Peremkerületek Evangelizációja" bizottságnak. ha lépést kíván tartani a
növekedéssel, a következő tizenöt évben kétszeresére kell növelnie a plébániák és
lelkészségek számát.

3. Az egyház: közösségek egysége. Élő egyházi közösségek

A szemlélet megváltozása ugyancsak gyökeres átalakulást eredményezett a társada
lom s vele a kinshasai egyházi közösség életében.

A gyarmati közigazgatás keretei néhány hónap alatt megszűntek. Belga-Kongó
előbb Kongói Demokratikus Kőztársasággá,majd Zairévé lett; Léopoldville neve Kin
shasára változott. A korábban alárendelt helyzetébe beletörődött bennszülött lakos
ság mozgékony és újonnan szerzett függetlenségétőlmegrészegült néppé alakult át.
Ez az új nép aligha készült fel a feladatra. hogy független nemzetként éljen - ugyan
akkor mint független és dinamikus nép saját kezébe kívánta venni sorsát. Mivel túl
hirtelen érkezett el a felnőttkor küszöbére, át kellett esnie a felgyorsult növekedéssel
együtt járó összes kríziseken.

A megváltozott korhoz alkalmazkodó. új lelkipásztorkodás legfontosabb követel
ményei: rávezetni a passzivitáshoz szokott keresztényeket, hogy kezükbe vegyék egy
házuk sorsát. és tudatossá tenni bennük a keresztény elkötelezettséget egy új. krisz
tusi szellemű társadalom formálására. A régi egyházi struktúrák elégtelennek bizo
nyultak arra. hogy keresztény öntudatot és felelősségérzetet ébresszenek testvéreink
ben. Az egykori mamutplébániák, amelyeket külföldi papok más, távoli egyházaktól
átvett normák szerint szerveztek meg és igazgattak. nemigen segítették elő a társadal
mi fejlődés terén elkötelezett. élő keresztény közösségek kibontakozását. A teljes egé
szében átalakult és vallásilag közömbös világban szükségessé vált az egyház szerke
zeti megújulása. Ez az Élő Egyházi Bázisközösségek mozgalmának megalakulásával
következett be. A bázisközösségek jelentős mértékben átformálták Kinshasa helyi
egyházának arculatát. Új korszak nyílt Zaire fővárosánakegyháztörténetében.

A lelkipásztorkodás megújult szemléletében a keresztény élet súlypontja a plébá
niákról a keresztény közösségekre helyezödött át. Korábban minden a plébánián zaj-
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lott, mindent a plébániaközpont szervezett és határozott meg. Különbséget tettek jó
és rossz keresztények közott. mégpedig aszerint, hogy milyen mértékben vettek részt
a plébánia által szervezett tevékenységben. A bázisközösségek létrejöttével a keresz
tény élet középpontja immár a városnegyed helyi egyháza lett. A negyedben alkalom
nyílik a többi kereszténnyel való találkozásra, a hit együttes elmélyítésére. A helyi
egyházban a hívők és a keresztény családok szembenézhetnek a kérdéssel: hogyan él
jék meg keresztény felelősségükettársadalmi környezetük szolgálatában.

Ott, ahol annak idején a szegények eljártak a plébániára, hogy nyomorúságukra
vigasztalást és segítséget kapjanak, most a közösség és a hívők szervezik meg a segít
ségnyújtást a városnegyedükben élő szegények és elesettek számára. Ott, ahol koráb
ban a hitoktatást teljes egészében a plébánia papjai és a velük együttműködőszerze
tesnők végezték - vagyis az "egyházi emberek" -, most a közösség erre a feladatra
kiképzett tagjai, hitoktatói nyújtják a helyi közösség körülményeihez szabott beveze
tést a keresztény életbe.

A plébániák tehát átalakultak; egyre inkább olyan központokká válnak, amelyek
megfelelő képzést nyújtanak a közösségekben szerepet vállaló tagok részére. A plébá
niaközpontban lakó papok, szerzetesnők és felelősök újszerűen fogják fel lelkipász
tori teendőiket.Ahelyett, hogy ők maguk hirdetnék az igét, olyanokat képeznek erre
a feladatra, akik minden városnegyedbe elviszik az evangéliumot; ahelyett, hogy ők

maguk látogatnák a betegeket és a magányosokat, családi tanácsadókat s a betegek
vigasztalására alkalmas szolgálattevóket nevelnek, hogy közremúködésükkel Krisztus
jelen lehessen mind a családokban, mind pedig azok mellett, akik szenvednek vagy
reménytelenséggel küszködnek.

4. A világi hívők sokféle szolgálatának és tisztségének egyháza

Az egyház szerkezeti átalakulása s a plébániáknak a bázisközösségek segítségével
megvalósult decentralizációja jelentős változást hozott az egyházmegye lelkipásztori
feladatainak megítélésében. A bázisközösségek természetüknél fogva olyan hívő cso
portosulások, amelyeket a közösségből választott "természetes" vezetők irányítanak
és mozgatnak. Korábban kizárólag a papság végzett lelkipásztori szolgálatot, ma
ugyanezt a munkát a papok számos világi hívővel megosztva és együttműködve látják
el. Minden közösségnek van egy bázisfelelőse, akit a lelkipásztori munka különböző

területeinek - hitoktatás, betegek ellátása, fejlesztés, családpasztoráció - felelőseiből

álló mag vesz körül.
A kinshasai főegyházmegye lelkipásztori feladatainak megszervezésében a fő gond

s az elsődleges teendő a pasztorális funkciók ellátására hivatott világi hívők képzése,
szervezése és összefogása. Az utóbbi években az egyházmegye minden plébániáján
óriási erőfeszítések történtek a laikusképzés terén. Az 197D-71-es évtől kezdődően

mindenütt három évre kiterjedő francia nyelvu kurzust szerveztek. Az 1984-85-ös
tanévben mintegy 2800 felnőtt végezte a kurzust. A francia nyelvu tanfolyam mellett
biblikus oktatás is indult, a bennszülöttek nyelvén. A lingala nyelvu képzés ugyan
csak három évig tart. 1984-85-ben mintegy 3600 résztvevője volt. A hit elmélyítését
célzó kurzust követően a lelkipásztori tevékenység területei szerint szakosított to
vábbképzéseket is terveznek a hitoktatóknak, a társadalmi fejlődés előmozdításán

dolgozóknak; valamint bevezetést nyújtanak az élő egyházi közösségek szervezésének
feladataiba. Ezeket a szolgálatokat a közösség által javasolt és megbizott, felkészült
világi hívők végzik majd.

Malula bíboros azonban még ennél is messzebbre ment a világiak tevékenységé
nek ösztönzésében - a plébániák és az egész egyházmegye intézményeinek szintjén.
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Hivatalosan megalapított három egyházi tisztséget az egyházmegyei hatóság által ki
képzett és megbízott világi hívők számára. Amikor "egyházi t isztségrol" beszélünk.
olyan körülhatárolt szolgálatra gondolunk, amely létfontosságú és teljes luglalkuzta
tottságot adó tevékenység. Ezek: a plébániafelelős (a plcbanos "mokambí"-ja), a lel
kipásztori asszisztens és a lelkipásztori szervezö tisztsége.

A kinshasai egyházmegyében jelenleg húsz, világi hívőre (mokambira) bízott plé
bánia rnúködík. A felelős egy olyan szervezö pap segítségével tölti be tisztséget, aki az
új egyházjog értelmében a .,lelkipásztori feladatok moderátora" szcrcpet látja el.

Néhány más, hagyományos szerkezetü plébánián a plébános egy lelkipásztori
asszisztenssel együttműködve végzi feladatát. Ez utóbbit a püspök hivatalos megbí
zássai rendeli a plébános mellé. A kinshasai egyházmegyében öt világi hívőnek és
harmincnyolc szerzetes nővérnek van lelkipásztori asszisztensi feladata. A lelkipasz
tori szervezö (animátor) feladata, hogy a lelkipásztori tevékenység egy meghatározott
területén végezzen keresztény közösségi munkát, például vigasztalja a betegeket, irá
nyítsa a felelösöket a hitoktatásban, a bázisközösségekben stb. A lelkipásztori szcr
vezö nem a plébánia szintjén és keretében végzi szolgálatát, hanem szélesebb terüle
ten, az egyházmegye apostoli körzetében. Jelenleg hat lelkipásztori szervezo múködik
a kinshasai föegyhazmegyében. az egyházmegyei hatóság hivatalos megbízásából.

5. Összegzés

A mai Kinshasa egyházában élni a szó valódi értelmében "kaland". Ennek a kaland
nak vállalása kockázattal s a felmerülő kérdések szüntelen újragondolásával jár. Ami
tegnap még érvényes volt, a ma egyházában érvényét veszti. Felül kell vizsgalm s a
mélyreható átalakulások idejét élő társadalom új körülményeihez, helyzeteihez kell
alkalmazni az első, missziós evangelizáció idejéből örökölt munkamódszcrckct.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy büszkén és csodálattal elismerjük az
"első óra" missziósai által végzett hatalmas munkát; de egyben azt is, hogy megértjük:
annak a korszaknak, amelyben jelenleg élünk, az evangelizáció új stílusa lelei meg.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy távolságat tudunk teremteni attó] a
világtól s attól az egyháztól, amelyet magunk mögött hagytunk, s bcillcszkedünk
abba az egyházba és abba a világba, amely befogad. Ez azt is feltételezi, hogy rnerünk
távolságot teremteni saját kultúránktól és hagyományainktól, s megmentkezünk a
befogadó nemzet kulturális gazdagságában.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy teljes értékű tagjaivá válunk az új
egyháznak, megtanulunk együtt dolgozni azokkal a testvéreinkkel. akiket ez az ország
szült, s akik kezükbe veszik egyházuk sorsát; együtt növekszünk azzal az egyházzal,
amely a felnótté válás krízisét éli. Vele örülünk sikereinek s vele szenvedünk kudar
caiban.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti: tudjuk és elfogadjuk, hogy nehéz felada
tot vállaltunk, de ez a feladat egyúttal felemelő is, mivel együtt munkálkodhatunk
egy fiatal nép történeimén s vele a világ jövojén. Mindezt azzal a biztos tudattal
tesszük, hogy a fáradozás és a küzdelem útján maga az Úr vezet bennünket, egészen
addig a napig, amikor az Ö békéjében mindnyájan egymásra találunk.

Mártonffy Marcell fordítása
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Megosztott kereszténység - Dél-Afrikában

"A faji megosztás (apartheid) eszményeivel és gyakorlatával tokéieresen ellentetben
állnak azok az ígéretek, amelyeket Isten a világnak és egyházának iett. Ezek a szegé
nyeknek jó hírt, az elnyomottaknak megváltást hoznak - a jogok megragadasaért. az
emberiség és a közösség szétrombolásáért pedig Isten büntetésér Igérik."

A Református Világszövetség 1982. évi ottawai nyilatkozata nem enged kibúvót.
"Bizonyos helyzetekben az egyház hitvallásának egyértelmű határvonalat kell húznia
az igazság és a tévedés között. Jézus Krisztushoz való hűsége arra késztetheti az egy
házat, hogy visszautasítsa egy jogtalan és elnyomó kormány igényeit, és hogy rnind
azokat a keresztényeket, akik az elnyomóval együttműködnek, nvilvanosan lelep
lezze."

"Kijelentjük, hogy az apartheid bün; hogy erkölcsi és teológiai igazolasa az evangé
lium kiforgatása; és mivel ez az Isten szavának kijáró engedelmesség következetes
megtagadása, teológiailag eretnekség."

Ugyanekkor a Református Világszövetség közgyűlése a dél-afrikai fehér református
egyházak tagságát felfüggesztette (azok az Egyházak Világtanácsából hasonló ellen
tétek miatt már korábban kiléptek). Végül pedig a Református Világszövetség elnö
kéül Allan Boesakot választották, azt a fekete egyetemi lelkészt, akinek a dél-afrikai
fehér református egyház (Nederduitse Gereformeerde Kerk) valamivel később meg
tartott zsinatán megszólalnia sem volt szabad, és aki a polgári életben éppúgy másod
rangú állampolgár, mint minden más nem fehér börü lakos.

Dél-Afrika fél európányi területen (1221 037 km-) 31,0 (1982) millió lakossal Afrika
gazdaságilag egyik legjelentösebb országa. Lakóinak 70,2 százaléka néger, 16,8 száza
léka fehér. 10,1 százaléka mulatt, 2,9 százaléka indo-pakisztáni, A hivatalos - bár min
den tényalapot nélkülözö - tétel szerint a 17. században egyidejűlegkezdödött a fehé
rek bevándorlása Európából és a négereké az északibb területekröl. Eszerint ma a
dél-afrikai "fekete és fehér törzsek" egyaránt öshonosak.

A Holland KeIetindiai Társaság 1652-töl hozott ide telepeseket, akik 1795-től kezd
ve évszázados harcot vívtak az angol gyarmatosítás ellen. A brit uralom meg tudta
szüntetni a rabszolgaságot (1833), mélyrehatóan átalakította a közigazgatást és a jog
rendet, és a holland (afrikaans) mellett hivatalos nyelvvé tette az angolt - dc nem
tudta átalakítani a fehér társadalmat. Az 191O-ben megalakult Dél-afrikai Unió kez
dettöl fogva .fajvédö" politikát folytat. Az 1913. évi "bennszülött főldtörvény" meg
tiltja a négerek földvásárlását és földbérletét az ország területének 89 százalékán, és
megteremti a "bennszülött-rezervátumokat". Az 1925. évi "bértörvény" kettos bér
rendszert állapít meg a fehérek és a négerek munkájára. 1929-ben a Nemzeti Párt
vezetője, Hertzog generális a .fckete veszély" jelszavával nyeri meg a parlamenti
választásokat - amelyen persze négerek nem szavazhattak. Az 1961-ben kikiáltott köz
társaság azután minden nemzetközi tiltakozás ellenére államisága alapjává teszi a faji
megkülönböztetést.

A mai hivatalos politika, a ku ltú rak külonbözoségét állítva, a fehér és fekete népes
ség területi elhatárolására törekszik, "elfedve azt a tényt, hogy az elkülönített fejle
dés egy fehér uralkodó réteg hatalmának van alávetve" - amint a katolikus püspöki
kar 1957. évi körlevele megállapítja. Az apartheid a rabszolgaság modern formája. A
dél-afrikai gazdaság nem nélkülözheti az olcsó fekete munkaeröt. Ám a rendszer min
dent elkövet, hogy a határ ej ne mosódjon. A munkába menetelhez más jármű - más
busz, más vasúti kocsi -, más vasúti bejárat, más vágányról való felszállás van elöírva
a fehéreknek, mint a négereknek. A munkahelyre más kapun léphetnek be, ott más
büfét, étterrnet, WC-t használhatnak. A kórházban külön osztályra viszik öket s a látu-
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gatási napok is eltérőek. Feketék nem mehetnek a fehérek parkjaiba, s nem ülhetnek
le az utcán a fehéreknek fenntartott padokra. Külön áll az azonos hitű négerek és
fehérek temploma.

Mindezen megkülönböztetés a fehér gazdaság számára értékesnek minösített em
bereket sújtja, akik a szigorúan ellenőrzöttelövárosokban (ilyen például az 1,4 millió
lakosú Soweto) élnek. A négerek többsége - mindenekelött az idősek, a gyermekek, a
szakképzetlenek és a nők zöme - "nemkívánatos elemnek" minősül. E mintegy 6--7
millió ember számára az "elhatárolás" kényszeráttelepítést jelent olyan területekre,
ahol nincs munkaalkalom, nincsen megművelhetőföld, alig van egészségügyi ellátás,
oktatás stb. A hivatalos kifejezés szerint "felesleges emberek" deportálásával a fehér
kormány végső megoldásra törekszik. A négerek gyakorlatilag jogtalanok. Szerveze
teik zöme be van tiltva. Egyébként jogvédelemre alig számíthatnak. Ha pedig el
vesztik önuralmukat és tiltakoznak, a rendőrség teljes brutalitással és modern fegy
verzettel üt vissza. A puszta gyanúsításra letartóztatottak kínvallatása azután - az
Amnesty International adatai szerint - éppúgy állandó gyakorlat, mint a politikai
foglyoké. A kormányjelentés a bebörtönzöttek igen magas "öngyilkossági" arányáról
beszél.

Dél-Afrika "keresztény" ország. Lakóinak négyötöde (1980: 79,2%) keresztény. A
vasárnapi templomba járók aránya 40 százalék, az esetenként templomba menöké 80
százalék fölött van. Az apartheid azonban próbára teszi és többszörösen megosztja a
kereszténységet. A holland nyelvu fehér református egyházak - mintegy 2,5 millió
hívővel - kezdettől támogatják és bibliai érvekkel igazolni próbálják a faji elkülöní
tést. Az angol nyelvu protestáns, anglikán és katolikus egyházak elvben ellenzik a
diszkriminációt, de híveik tekintélyes része vallásától függetlenül alakítja ki társa
dalmi-politikai magatartását. A bennszülött egyházak száma 19B-ban 30, 1955-ben
1286, 1960-ban 2200, 1980-ban több mint 3000. 1980-ban az össznépesség ötödrésze
(21,9 százalék), 2000-re egynegyede (25,5 százalék) tartozik híveik közé. Gyors tér
nyerésük okai között nemcsak a törzsi vallások elemeinek átvétele és nem egy eset
ben a többnejűség elfogadása, hanem a faji ellentét kihasználása is szerepel. Így
ugyancsak nehéz az ökumené: az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa csak a keresztények
felét tömöríti. Ezen túl a faji egyenlőség kérdésében egy-egy egyházon belül is fe
szültségek vannak. Az apartheid elleni harc legerősebb szószólói mégis az egyházak, a
teológusok, a papok. Ezzel szorosan összefügg mind nemzetközi elismerésük - így
Albert Luthuli és néhány évre rá Desmond Tutu Nobel-békedíja -, mind otthoni ül
döztetésük. Az elmúlt másfél évtizedben több tucat egyházi vezetőt toloncoltak ki
Dél-Afrikából, s nem keveset zártak be vagy internáltak. Dél-Afrikát 1488-ban a por
tugál - és katolikus - Bartholomeo Diaz fedezi fel. Ám a katolikus vallás gyakorlatát
1652-ben a holland hatóságok megtiltják. 1804-ben az angol kormányzó elrendeli a
vallásszabadságot, az 1805-ben ide érkező három katolikus papot viszont alig egy év
re rá elűzi. Az 1818-ban megalapított apostoli vikariátust csak 1838-ban sikerül - egy
Nagy-Britannia által elfogadott - helynökkel betölteni. A Dél-afrikai Unió 1951-ben
vált 4 érsekséggel és 26 püspökséggel önálló egyháztartománnyá. Ma a fiatal katoli
kus egyház a leggyorsabban növekvő egyház. Több mint kétmillió híve van. 577 elemi
és 170 középiskolát tart fenn, mintegy ISO ezer tanulóval. 53 kórház és szociális ott
hon, 92 orvosi rendelő, 32 árvaház, 26 óvoda és 125 egyéb intézmény alkotja szociális
intézményeinek hálózatát.

A Dél-afrikai Püspöki Kar 1972 óta tíz körlevelet írt a faji megkülönböztetés ellen.
Mégis sokan fájlalják, hogy erre csak ilyen későn került sor. Ráadásul az egyházi
intézményekben sem sikerűlt az apartheidet mindenütt felszámolni. A püspökök, pa
pok, apácák nagy többsége fehér. Egy részük gyanakodva nézi színes bórú társaik
részvételét nyilvános tiltakozásokban. Igaz, hogyafeketékkel való teljes közösségvál-
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lalás sem ritka, mint például a domonkosoké, akik rnindenűket eladva egy néger
elővárosba költöztek, a szegények, alkoholisták, prostituáltak szomszédságába. Pro
vinciálisuk 1984-ben nem fogadta el generálissá választását, mert jelenlegi feladatát
fontosabbnak ítélte.

Az 1108 pap rnindegyikére 1937 hívő ellátása jut (Magyarországon 2097 hívőé). A
165 papnövendék nem kevés (lOD OOO katolikusra 7,69 szeminarista jut; nálunk
ugyanez az arány csak 4,2), de aligha biztosítja a jövő lelkipásztorkodását. A távlati
tervek egyre inkább a szerzetes testvérekre (369 fő) és nővérekre (3667 fő), a diakó
nusokra, a világi rnisszionáriusokra (749 fő) és a világi hitoktatókra (6457 fő) számí
tanak. Munkájuk előkészítésébennagy jelentősége volt a durbaní érsekség 1969. évi
egyházmegyei zsinatának. Jelenlegi tevékenységüket két szerv: a Dél-afrikai Katolikus
Világiak Tanácsa és a Világi Apostolkodás Bizottsága segíti.

Dél-Afrika kereszténysége megosztott és óriási problémákkal kűszködó közösség.
De úgy tűnik, ez az egyedüli erő, ami a féktelen terrort és a vérontást mérsékelni
tudja. És alighanem az egyházak jelentik az egyedüli intézményt, amely segítséget
nyújthat egy - mindegyik népcsoport számára egyaránt - emberibb jövő kialakítá
sában.

T.M.

A Kairos dokumentum

Százötven. a kulonbözo keresztényegyházakhoz tartozó teológus (köztuk husz kato
likus) szenvedelves hangu kiáltványt tett kőzzé 1985 szeptemberében Dél-Afrikában.
Itt az Istentol adott kellő idő C,kairos") - hogy kimondják az igazságot. Az apartheid
nek vcgct kell vetni: a nepesség fekete és keresztény többsege nem turheti tovább a
te rrort, a kegyetlenségeket, az embertelen megkülönböztetést feketék és fehérek
kőzott.

Az egyházak maguk is megosztottak. Egy fehér egyház és egy fekete egyhaz él egy
mas mellcu mindegyik felekezetben. A halálosra fordult politikai konfliktusban ke
resztények allnak mindket oldalon.

A dokumentum háromféle teológiát különböztet meg. Az első kettőt határozottan
elveti, s a harmadiknak elfogadására szólít fel mindenkit

L Az "állal/zi teolágia" megpróbálja igazolni a faji megkülönböztetést, a társadalmi
igazsagtalanságot, a fennálló totalitárius hatalom jogosultságát. Istenük az állarn. a
"törvenyt és a fennálló rendet" próbálják igazolni a Biblia felhasználásával is.-\ Ke
resztenyeknek azonban az igazsagos törveny és a helyes rend megteremtéseén kell
kuzdcniuk. a hatalom által szentesített elnyomásba nem nyugodhatnak bele. Az al
Iam a "kommunista" bélyeget mint a gonoszság jelképét süti rá rnindazokra, akik
nem értenek egyet hivatalos ideológiájaval. A kiáltvány az állami teológia Isten-képét
egyenesen "Antikrisztusnak" nevezi, hiszen nem egyszeruen elvetik Istent, hanem egy
maguk számara gyartott vallás nevében élnek vissza az igaz Isten nevével.

2. Az "egvháú teologia" az egyházi vezetők kijelentéseiben tükröződik, akik komp
romisszumos megoldást keresnek, mikőzben a kiengesztelődésre, az ígazságosságra
es az erőszakmentességre hivatkoznak.

A kiengesztelődésre buzdítás mélyen kercsztényül hangzik. Ebben az esetben azon
ban nem lehel szó kiengesztelődésről - állapítja meg a dokumentum -, hiszen a harc
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az igazság és az igazságtalanság, a jó és a rossz, Isten és a sátán között folyik. Ha ezt a
küzdelmet feladjuk. akkor a keresztény hitet árultuk el. A Biblia arra kötelez ben
nünket, hogy minden tőlünk telhető módon szálljunk szembe a gonosszal és annak
minden megnyilvánulásával: az igazságtalansággal, az elnyomással, a búnnel.

Az egyházi vezetők kétségtelenül igazságosságot is sürgetnek. De annak az alapvető

igazságtalanságnak fenntartásával, amit a faji megkülönböztetés jelent. A kormány
ugyanis ígér reformokat, mintegyengedményként a tömegeknek, ez azonban nem je
lenti a társadalom alapvető igazságtalanságának felszámolását. Az igazi igazságosság,
Isten igazsága a társadalmi struktúrák gyökeres megváltoztatását kívánja, ez pedig
csak alulról, az elnyomott tömegektőlindulhat el.

Az egyházi teológia eröszakmentességet hirdet: elítéli az erőszak minden formáját,
tehát a rendőrség, a katonaság által alkalmazott erőszakot, kegyetlenkedéseket is. De
vajon egy nevezőre hozható-e az állam kíméletlen elnyomása és a nép kétségbeesett
törekvése arra, hogy megvédje önmagát? - kérdezik. Ha csak elvben és általánosság
ban ítéljük el az erőszakot, akkor semmi különbséget nem teszünk a kettő között.
"Jogosult lehet-e egyaránt erőszaknak nevezni egy nőre támadó kéjenc rabló brutali
tását, és a nő kísérletét arra, hogy védekezzék?" Természetesen ezzel nem állítják azt,
hogy az elnyomottak bármilyen eszközhöz folyamodhatnak felszabadulásuk érde
kében.

A dokumentum három hiányosságot nevez meg a hivatalos egyházi teológiában:
nem elemezték reálisan a társadalmi helyzetet, nincs megfelelö politikai áttekin
tésűk, és lelkiségük egyoldalúan csak a túlvilágra irányul, elhanyagolva az evilági
életet.

3. A prófétai teológia adja az egyedüli helyes választ ebben a feszült társadalmi
politikai-egyházi helyzetben. A dokumentum részletesen ismerteti és igazolja a prófé
tai szemléletet. A felszabadítási teológiák érveit használja fel, amikor az Ószövetségre
utal: Isten Szabadítóként jelenik meg a választott nép életében. Nem marad semleges
az elnyomással, az igazságtalansággal szemben. Jézus is a szegények és az elnyomot
tak oldalára áll. Mivel a dél-afrikai kormány alapvetöen tagadja az emberi szabadsá
got, és reformokat csak azért fogad el, hogy fenntartsa az erőegyensúlyt. a kormányt
zsarnoknak és törvénytelennek kell tartanunk - írják. De nem jogosít fel bennünket a
gyülöletre az, hogy az állam zsarnok és az Isten ellensége. Nekünk keresztényeknek
szeretnünk kell ellenségeinket. "A legtisztább szeretettöl indíttatva egyet tehetünk
csupán mind az elnyomottak, mind az őket elnyomók érdekében: hogy megszüntet
jük az elnyomást, eltávolítjuk a zsarnokokat a hatalomből. és igazságos kormányt ala
kítunk az egész nép közös javára."

A dokumentum végül a gyakorlati tennivalókat sorolja fel. Az egyházaknak semmi
olyat nem szabad tenniük, ami felhasználható a rendszer igazolására. Az imádságon
kívül tudatosan, tervszerűen és elkötelezetten dolgozni kell a gyökeres változásokért.
Végső szűkség esetére pedig az egyházaknak is csatlakozniuk kell az állampolgári
engedelmesség tudatos bojkottjához. Mindez nem csupán az elnyomottak erkölcsi
kötelessége, hanem az egyházaké is, amelyeknek minden áldozatot meg kell hozniuk
az igazságos és szabad társadalmi rend eléréséért.

L. L.
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HIT ÉS ÉLET I1 _

Önkiteljesítés és aszkézis

Sok filozófus és történész leírta már azt az új kultúrát, amely a humanizmus, a rene
szánsz és a felvilágosodás eredményeként alakult ki, és amely a szekularizáció bélye
gét viseli magán. Ennek az új, humanista kultúrának a középpontjában - a középkori
teocentrikus kultúrával ellentétben - az ember áll, aki arra törekszik, hogy minden
lényegi képességét kibontakoztatva teljes életet éljen. Közös jellernzöje mindenfajta
szekularizált gondolkodásnak, hogy a boldogságot az így vagy úgy felfogott szükségletek
minél teljesebb kielégítésében véli megtalálni, és elutasít minden önként vállalt lemon
dást vagy önmegtagadást, amelyet fölösleges és visszataszító öncsonkításnak tekint.

Ez a szemléletmód, a modern tudomány és technika nyújtotta lehetőségekkelpáro
sulva, a fejlett ipari országokban élő százmilliók számára az életlehetőségeknek olyan
gazdagságát hozta létre, amelyről korábban még az uralkodók sem álmodhattak. Egy
átlagos nyugati polgár a szupermarketek jóvoltából finomabb ínyencfalatokhoz jut
hozzá, mint egykor egy indiai maharadzsa; lemezgyűjteménye révén változatosabb
zenéket hallgathat, mint egykor Esterházy Miklós herceg, akinek pedig Joseph
Haydn volt az udvari muzsikusa; gépei ("energia-rabszolgái") révén könnyebben és
nagyobb jómódban él, mint a rabszolgatartók; s többet utazhat, láthat, mint Kolum
busz Kristóf vagy Marco Polo.

Ez az újkori szekularizált életfelfogás erősen befolyásolja a keresztények gondol
kodását is. Réges-rég elmúltak azok az idők, amikor a keresztények még siralom völ
gyének tekintették a földi életet, amelynek nincs önértéke, s jelentősége csak az,
hogy előkészület az örök életre. Nem értjük már azt a szigorú önsanyargatást, ami
természetes volt a remeték, a szerzetesek, a régi idők szentjei számára. Nem világos
előttünk, hogy ha lemondunk az étel és ital nyújtotta élvezetekről, az miért inkább
Istennek tetsző, mint az, ha hálaadással elfogadjuk és élvezzük Isten ajándékait.
Ugyanúgy nehézségeket okoz a szüzesség és az önkéntes szegénység megértése is.
Ránk, keresztényekre is nagy hatással van az újkori humanizmus: mi is emberségünk
teljes kibontakoztatására törekszünk, s nem akarunk lemondani semmiről, ami eh
hez hozzátartozik. Hiszen Isten nem irigy, aki sajnálja tőlünk a földi boldogságot.

De vajon valóban megvalósítható-e mindenki számára és kívánatos-e az élet kitel
jesítésének ez a programja? Az utóbbi 15-20 évben sokasodnak a jelek, amelyek arra
mutatnak, hogy a természeti környezet teherbírásának végessége miatt a fejlett ipari
országokban kialakult életforma nem terjeszthető ki a Föld összes - 4,7 milliárd 
lakosára. A kényelem és jólét állandó fokozásához, a lehetőségek és élvezetek köré
nek állandó bővítéséhezugyanis hatalmas természetátalakító tevékenység szükséges;
ennek viszont az az ára, hogy gyors ütemben kimerülnek a létfontosságú természeti erő

források, és egyre veszedelmesebb méreteket ölt a természeti környezet szennyeződése.
Vajon nem kell-e legalább most, ezeknek a tapasztalatoknak a fényében felülvizs

gálnunk, hogy mit is tartunk az önmegvalósításról és az önmegtagadásról, hogy mi a
jelentősége keresztény életünkben a lemondásnak, az aszkézisnek?

A keresztény aszkézis tágabb értelemben gyakorlást jelent, melynek célja az, hogy az
ember tudatos erőfeszítés és különféle "gyakorlatok" (imádság, elmélkedés, böjt stb.)
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révén megpróbálja elősegíteni önmagában az isteni élet kibontakozását, a kegyelem
mel együttműködve.Szűkebb értelmében a keresztény aszkézis jellernzöje a lemon
dás: az aszkézisre vállalkozó lemond a pozitív, világon belüli kisebb-nagyobb értékek
ről, a legradikálisabb formájában a házasságról (szüzességi fogadalom) vagy a va
gyonról és a függetlenségről (szegénységi és engedelmességi fogadalom). A szerzete
sek nem azért mondtak le ezekről az értékekről, mert a természetes erkölcsi törvény
valamilyen értelmezése alapján alacsonyabb rendűnek, közönségesnek vagy veszé
lyesnek tartották ezeket. A természetes rendben ezek önmagukban értelmes, igazi
értékek, s ha a szerzetesek mégis lemondanak róluk, ezt azért teszik, hogy tökélete
sebben megélhessék a szeretetet, és a szegénységben, a szüzességben és az engedel
mességben is kövessék Jézust.

De vajon miért választotta Jézus épp a szegénységet, a szüzességet és az engedel
mességet a szeretet tökéletes megvalósításának módjául? Lemondás és szeretet kö
zött objektív, belső összefüggés van: az eszkatologikus-transzcendens Isten iránti
szeretetünk kinyilvánításának legtisztább formája az, ha lemondunk olyan értékek
ről, amelyek valamilyen természetes, világon belüli álláspontról nézve feladhatatlan
nak látszanak. Ebben az istenszeretetben megszűnik a világ lekerekítettségének tu
data, amelyben a világ elégnek érzi magát önmagának; és a világ, bár valóban Isten
akarta és jónak is teremtette, mégis másodlagos, ideiglenes dologgá válik, az ember
egzisztenciális középpontja pedig a megfoghatón és megközelíthetőn kívülre kerül.

Igaz ugyan, hogy a természetes értelemben jó cselekedeteket is fölemeli a kegye
lem és átjárja a szeretet, tehát ezek is az istenszeretet megnyilvánulásai. De ezekben
mégsem "jelenik meg" ez a szeretet a maga transzcendenciájában. Hogy hiszünk a
transzcendens Istenben, és hogy Isten önközlése folytán a világ viszonylagossá vált
számunkra: ez a tény csak magának a világnak a feláldozásában jelenhet meg, annak
a szeretetnek az aktusaként, amely valóban túlmegy a világon és javain. Ebben az ér
telemben a keresztény "meghal a világnak"; az aszkézis a keresztény halál elővétele

zése, annak igenlése és gyakorlása. Hiszen a halál az az aktus, amelyben Isten teljes
séggel kérdésessé teszi az egész emberi valóságot, és mindenestül kérdőre vonja az
embert: hagyja-e, hogy belevettessék a teljes ismeretlenségbe, kész-e úgy felfogni az
összes földi dolgoktól való elszakíttatást, mint belezuhanást Isten szeretetébe. A halál
Istentől ránk mért "muszáj", nem mi választjuk szabadon. Benne mégis a világ totális
feláldozása válik számunkra lehetövé, és így a legradikálisabban fejezheti ki a hitün
ket, a reményünket és a szeretetünket.

Bár az elmondottakból korántsem következik, hogy vagy Istent szeretjük, vagy a
világot, mindazonáltal kimondhatjuk, hogy az aszkézis mint a világon belüli feladha
tatlannak látszó értékekről való lemondás lényegileg hozzátartozik az egyház életé
hez, mégpedig nemcsak az egyházon belüli sajátos testületek, a szerzetek életformája
ként, hanem olyan magatartásként is, amely valamilyen formában az egyház minden
tagjától megkívántatik. Mindnyájunknak fel kell áldoznunk sok mindent, amit nem
volna bűn megtartani, ami valóban szép, értelmes és igazán gazdagabbá tehetné lé
tünket. Így teszünk tanúságot arról, hogy valóban hiszünk az örök életben: várjuk
Isten ajándékát: országát, amely felülmúlja a világot. A lemondás, önmagunk és a vi
lág feláldozása szervesen hozzátartozik a keresztény léthez: a keresztségben Krisztus
halálát veszi magára a keresztény ember. Ha pedig tudunk lemondani, mert valóban
hiszünk az Istentől megígért abszolút jövőben, akkor le tudjuk győzni a bennünk
rejlő telhetetlenséget és mértéktelenséget is, amely arra ösztökél, hogy életünket az
élvezetek maximumával töltsük ki, jóllehet ezzel elvétjük igazi rendeltetésünket, és
elpusztítjuk természeti környezetünket, a Földet. "Mert aki meg akarja menteni éle
tét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, az megmenti
azt" (Mk 8, 35).
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Irodalom

Balassa Péter: Észjárások
és formák

Balassa Péter kötete a félmúlt és jelen magyar
elbeszélő prózajáról. kisebb részében írói
csszéisztikájaról szóló elemzések gyűjteménye.

Ez a tárgyi és műfaji címke azonban alig árul
el valamit az egyedi tanulmányok, illetve az
egyes írásokat összetartó gondolatok tényle
ges sulváról, valódi távlatairól. A könyv szer
zöje szemlátomást már eleve egymást föltéte
lező muvcleteknek tartotta a kortárs alkotá
sok kőzvctlcn, elményi elsajátítását és eszté
tikai, történeti feldolgozását. Ennek köszön
hető, hogyajelenhez tartozó műveket is ha
gyománytörténeti távlatba állítva világítja
meg, s az időbeli közelség okozta torzító opti
kán határozott lényegszcmlélettel lesz úrrá.
Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Mándy Iván,
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Nádas
Péter, Csalog Zsolt, Lengyel Péter és Ester
házy Péter elbeszélő vagy elmélkedő műveit

olyan értékrend és ízlésforma alapján sorakoz
tatja föl a kötet, amely a választást indokló be
vezetőből, de még inkább magukból a fejtegeté
sekbői karakteresen rajzolódik ki, s hathatós,
rnukődóképesértelmező rnódszerbcn ölt testet.

Ha egyetlen szókapcsolatba igyekeznénk
tömöríteni az esztéta-kritikus szellemi al
katát, azt mondhatnánk: metafizikai érzé
kenységgel nyúl az irodalmi művekhez.

Gondolat és hangoltság ritkán tapasztalt
harmóniájú, s - tegyük hozzá - ihletett köl
csönhatása, összmunkája ez, mely mindenek
fölött az adott mű bölcseleti sugallatára, vi
lágképére és történetfelfogására figyel, min
dig reflektorfényt irányitva az életábrázolás
mögötti transzcendens jelentéshorizontra,
vagy még inkább a spirituális lét- és jelen
tésszint szerves folytatódására az egyedi,
közvetlen, tárgyi és szernélyi viszonylatok
ban. S transzcendáló következtetései annál
mcggyózóbbek, mivel lelki, érzületi, szinte

NAPLÓ

idegrendszeri szükséglete a végső kérdések,
az őselvek felkutatása, megfogalmazása. Mé
lyen tartalmas, tárgyában és céljában igazo
lódó szenzibilitás aBalassáé.
Értelmező módszerét mú és alkotó, szöveg

és szerzői személyiség intenzív átéléséből, sok
szoros egymásra vonatkoztatásából fejleszti ki;
pontosabban szólva, egységes, mereven sza
bott formula helyett többféle, részeljárásaiban
mindig az adott mű fölépítéséhez igazodó
módszerrel él. Magyarázatai elevenek és moz
galrnasak, kifejtésmódjában aktívan hat a be
fogadói élmény. A választott művekhez több
nyire alázattal, csodálattal közelít, de a meg
értést saját élctérzése, gondolkodása ügyének
tartja: alkotó, magasrendűhermeneutikát mű
vei tehát, mely mű- és önszemlélet, átélő intuí
ció és tárgyias analízis egyszerre. Feltárásai
ban nemegyszer a vizsgált regény vagy esszé
kötet képi, érzelmi, formai logikájanak nyom
vonalán halad, de egyidejűleg, "menet köz
ben" minösíti, definiálja is ezt a struktúrát.
Írásai persze hangvételben, a kifejtés extenzi
tásában különböznek egymástól. Egyik pólu
son talán Mészöly Miklós Filmjének részlete
sen, szövevényesen leírt, dinamikájában való
sággal pattanásig feszült elemzése áll, másikon
a Nemes Nagy Ágnes-tanulmány vagy egy-egy
Esterházy-interpretáció sűrített, jelzésszerű

fogalmazása.
Melyek a szerzö léttudatának. világérzékelé

sének legfőbb összetevői? (Amelyeket persze a
múvekból, a művekből is merít Balassa Péter
olvasata.) Ezúttal csak néhány, részben tőle

vett fogalommal utalhatunk rájuk. Először

mindjárt a krízisre mint világállapotra, mely
történelmileg körűlhatárolható ugyan, mégis
egyetemes hatású, megismerést, lelkiséget,
személyközi éríntkezést és művészi kifejezést
egyaránt veszélyeztető.Tegyük hozzá azonnal:
az ő szemében a válság nemcsak elnémíthatja.
de szóra is bírhatja a múvészetet, sőt, egy új
fajta, szenvedés utáni - vagy közbeni - szépség
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esélyét nyújtja neki. De nem megszépítést,
nem a veszélyeztetettség elkcndözését, hiszen
Balassa radikális: jó és rossz, igaz és álságos
határozott elkülönitését várja a (modem) mú
vészettől. Miközben bemutatja azt is, a negatív
sorstudat, életérzés esztétikai közegben ho
gyan hajolhat ambivalens, fájdalmas szép
ségbe. - Összemberi pozitivitással ruházza föl
viszont a szegények életét, a szegénység
"néma történclrnét". elsősorban lelki, mond
hatni, spirituális fogalomként használva a szót.
A szegénység eme jelentését, melynek itteni
példái Mándy alakjai és főképp Mészöly Silió
ja, Balassa újabban Édes Anna figurájából ve
zette le. - Végül két visszatérő, látszatra ellen
tétes fogalmat kell említenünk, az inkognitót
és a konszenzust. Az elbeszélő inkognitója,
névtelen és meghatározatlan nézőpontja, bár
démonikus hatáselem is lehet, többnyire arra
irányul. hogy konszenzust teremtsen, tehát az
értök és egyet-érzők lelki közösséget. "spiri
tuális nyilvánosságot", ahogy Pilinszky cikkei
nek címzettjét nevezi az értelmező.

Mindezek az eszmernozzanatok azonban a
könyvben végig esztétikai erőtérben hatnak,
esztétikumként működnek. Balassa a művé

szeti, poétikai gondolkodás korokon átívelő

hagyományát mozgósítva, mitológiaí, hit- és
művelődéstörténeti fogalmak és jelképek for
maszervezö indításait bontja ki az "itt és
most" keletkezett alkotásokból. Müfaji jellem
zései egytől egyig találóak. Számára a műfaj a
létezéshez való alapviszony megtestesítője,

megnyilvánítója, amelyet a modern műben

már meg kell fejteni, legyen az Mándy hang
játéka, Mészöly látomásos, lírai anekdotája
vagy Esterházy idézetmontázsa, parafrázisa.

Mégis, mindeme esztétikai tudatosság, rend
szerező készség, a romantika mellett az érett
klasszicitásra is fogékony ízlés ellenére Ba
lassa mást, mást is vár a jelenkor alkotásaitól.
Ezért sem véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnest
értelmezve annyira hangsúlyozza az esztétika
"érzéklettani" jelentésrétegér. A "tiszta" poézis
és az irányköltészet eszményeitől egyenlő tá
vol. szellemi, lelki és érzéki jelenlétükben,
cselekvőségükben éli át és közvetíti a múve
ket. Kedvelt fogalma az archaikum, mely nem
csak a mű történeti-időbeli visszautalásaiban .
nyilvánul meg, hanem üdvösen erőszakos ha
tásában is, abban, hogy feldúlja, s új rendbe
kényszeríti a befogadói tudat átlagrendű szte
reot ípiáit, mindcnekelött a létün k rendelteté
séről, kapcsolataink' lényegéről s esélyeiről

táplált tévhiteinket. A romantikus esztétika
még harmonikus, folyamatos megtisztulásként
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képzelte el a művészet hatását, a naiv vagy
dogmatikus mindennapi tudat beavattatását a
magasabb szellemi létbe. Az egyetemes világ
magyarázatok megrendültén, a fejlődéskon

cepciókra rácáfolá szervczett bűnök és tömeg
méretű szenvedéstörténetek láttán az őselemi,

eredendő ismereteknek már szakíto, felrázó
hatást tulajdonít ez az eszmélkedes. A Nádas
pályakép fogalmaival: az archaikum "gorom
ba, tiszta megnevezés", de "e megnevezés ta
buja" is egyben, mely mind az alkotás, mind a
befogadás érzékleti, testies jellegére apellál. s
tudatos életünk alatti rétegeket világít meg és
sötétít el újra. A mélytudat azonban inkább a
jungi, mint freudi felfogáshoz közel, Balassa
számára nem csupán egyéni ösztönök gyűjtő

helye, hanem a létezők a priori egységének
őrizője is, így a sokkoló behatás - nem azonos
a programos. mutatványos sokkolással - ke
gyelmi érvénnyel múködik: mintegy a miszti
kus, lovagi beavatások módján, próbatételek
árán engedve utat a szentséghez, az új életbe,

S még valami: a kritikai köznyelvből jó] fel
ismerhetően kihangzik Balassa sablon mentes
fogalmazása. Talán ha akarna, scm tudna kli
sészerüen írni. Szó- és mondatfüzése gondolat
közelben marad, vagyis nyelvi szerkczetei
mintegy ad hoc szólaltatják meg a keletkező és
folytatásába áttűnő gondolatot. Elmélkedése
nyelvi történés. Invenció és hagyománytudat
egységéből fakad nyelvhasználatának eredeti
sége is. (Tankonyvkiadá]

Bárdos Lászlo

Bertók László:
Hóból a lábnyom

Lőkődik maguk előtt egymást a nemzedékek.
Egy-egy irodalmi jégkorszak nemcsak azo
kat sújtja, akik benne élnek, hanem azokat is,
akik akkor cseperednének mint embergyere
kek. Az 1948-ban beálló irodalmi fagy is így
járt el költőinkkel. Nem beszélve arról. hogy
egy jégkorszak utóhatásai jóval túlterjednek 
térben is, időben is - a jégmező határain.

Nálunk is így torlódtak egymásra nemzedé
kek. Annyi elmaradást, lemaradást kellett tisz
tázni, annyi "eltolt" nemzedéket kellett elszá-



molni, hogy immár a fiatalok is a nyakunkba
szakadtak. Milven észveszejtő későn kerültek
értékrendi rangjukba és hatásukba olyan nagy
költők, mint Weöres Sándor vagy Pilinszky
János, Kassák Lajos vagy Füst Milán, nem be
szélve arról, hogy olyan halottakkal, mint Ba
bits vagy Kosztolányi is..csupán most kezdő

dik a kapkodó elszámolás százéves évforduló
jukon. A prés alól alig volt kivétel. hiszen egy
idő után Nagy László is alul virágzott, hogy
fölül legyen. De Kálnoky az utolsó pillanatban
"érkezett be", míg Jékely és különösen Sinka
István máig fájdalmas adósság.

Így azután ill maradt egy nemzedék, tulaj
donképpen az ötvenesek. akik beszorultak a
nagy elszámoltatásba - megöregedtek, miköz
ben fiatalok se voltak, vagy még most is fiata
lokként tartjuk számon őket. Most csak Ber
tók Lászlót veszem eszembe, kinek ötvenedik
születésnapjára jelent meg válogatott kötete,
még mindig jobb, mint ha századikra.
Ő is tudja ezt. Hiszen nem valami üstökös

csillagként röpült be a magyar költészetbe, ha
nem egyszer csak itt volt, természetesen, sze
rényert és súlyosan. Harminc- és negyvenéve
sen is mint valami fiú-költő, kamasz-költő,

ahogy ő is írá: "hiszen, mint a köztesbabot /
kapálnak a harrnincasok, / s úgy néznek ránk
az öregek, / nuntha mi volnánk a gyerek, /
mintha mi volnánk még ma is, / akit anyuka
ágyba visz, / aki mcsével alszik el, / s álmában
néha bevizcl, / késleltetett koraöreg ... " - fo
galmazza meg telitalálattal.

Épp őneki kell ezt mondania, aki hamarost
felnőtt hangon szólt a költészetbe. Ehhez az
időbeli eltolódáshoz hozzájárult - a nagy jég
mező utóhatásain túl - Bertók személyes lé
nye. Bertókot rnindenki szereti. Bertóknak
jószerivel nincs ellensége, Bertókról mínden
kinek van egy jó szava, Bertókban annyi, hogy
úgy mondjam, "biológiai kedvesség" lélegzik,
hogy megteremtette azt a benevolens atmosz
férát, melyben a költészetével jóformán foglal
kozni se kell, az van, az szép, az elkönyvelt.
Szelid vagy jámbor, ahogy illik.

Nos, épp ellenkezőleg.Ez a költészet kezdet
től fogva érdes, szellemileg, képi/eg, hangzási
lag irritáló, erős, feszes. Nem akarom azt a
nagyképű szót használni, hogy filozófiája van,
de olyan bölcseleti magja, látásmódja, rétege
zése, mely olvasóját gondolati küzdelemre
mérközésrc sarkallja. S megint esak jámbor
kedves lényével ellentétben, ebből a szellemi
erőfeszítésből semmilyen olcsó engedményt
nem ád még könnyebb megfejthetőségeérde
kében scm. Eszközeiben, költői megmunkálá-

sában éppolyan szigorú, mint szellemi követ
kezetességében. A költői hangzásnak nagy hí
ve, ugyanakkor egy jottányi kidaloló üres
poént nem enged meg magának. Képalkotásá
nak mindig van szellemi erőterében fedezete.
És a valóságban is. Így - azt mondhatnám 
valami "anyagtalanul anyagos" költészet az
övé, absztraktul reális, talán babitsi módon.
Érzelmei, melyek szinte szétfeszítik a versek
pántjait, groteszk eleganciával tárgyiasulnak
(cbjektivizálódnak, a gyöngébbek kedvéért),
de valami mély fájdalomba, emberfájdalomba
torkolInak. Redukeióival kiszorít a verseiból
szinte minden levegőt, hogy az olvasó kapkod
hat a lélegzet után, asszociációi úgy törnek,
mint a bot, csaknem a reccsenést is hallani. Ez
aztán nem mondható valami behízelgő rno
dornak.

Úgy érzem, e költészet a létezés lehetetlen
sége és a vállalás lehetősége között feszülő ív,
melynek kövei az ellentétek szinte monoton
kopácsolásaival vannak összepréselve. Hadd
sorjáztassam, érzékeltessem idézet-sorokkal:
"Kint és bent árnyék rácsai" - "tünödjem el,
ha sikerül, / jobb-e kívül, ha jobb belül" 
"Talán a kérdezés holtomiglan, / a szellem
homokzsákjait / ki-be dobáló ember esélye, /
talán a talánban a hit" - "Elmenni kevés, itt
maradni sok" - .,Ím, itt, leghátul, legelöl" 
"belülről néznek befelé" - "Aki laktam legin
kább bennem" - "körözök már folyvást fölöt
tem" - "megmarad minden, ami elszivárog" 
"majd nézzük egymást, mint a katonák, / akik
túlélték, amit nem lehet" - "Nincs ott fönn
semmi! - Nincsen. Tudom / De lent sincs. S
ezt is közben. Az úton" - "s mikor annyira ön
magad leszel, / hogy önmagadról megfelcdke
zel, / fölismer mind, és újra megfogan / az
időben a tér, a nincsenben a van" - "Kívül a
fehér bizonyosság, / belül ébenfa, ébenország"
- "Kí tapossa? Meddig? Ez volt a világ, / s úgy
gyorsul most bennem, mint ami megáll" - "Ott
történik meg nélküled, / ami veled." - "Le
zuhanva is fölfelé, / feszüIni a tizedik körre" 
"várunk utolsó ítéletet / pedig még el sem
végeztetett" - "a jelenlét csak maszkabál, / és
úgy mégy el, ha itt maradsz" - "Kívül is bent
már végérvényesen." - "Kívül marad, ha bele
kényszerítik, / s belül, ha a szem kivül rátalál"
- Befelé nézek, mint a fa, / ha nincs lombja,
nincs madara" - "ha kinyújtózva eltalálok /
valami partig, ami nincsen, / feszülnék. mint
befagyott álmok" - " ... a temetökapun is az
áll, / nem fejezödött be, csak vége lett."

S idézhetnénk az idézhetetlenül sok ellen
tét-idézetet, mely mint imamalom döngeti be-
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lénk e költészet tragikumát. És mégis! E ke
mény, feszített sorok nem leveröek, hanem föl
emelők. A versekben lábra kél valami sejte
lem, mint ama bizonyos idegenvezető, mely a
dolgok titkos értelmébe vezet... Mint a
.madárláb-könnyü ember", ahogy a költő ne-

Tudomány

Magyar László afrikai
utazásai

"Talán nem volt még európai utazó annyira
otthonos a szerecsenek kőzőtt, mint hazánkfia.
Nehezen is adhat más annyi és oly biztos tu
dósítást róluk. Akit az emberiség története ér
dekel, az nagy megelégedéssel fogja ol
vasni ..."

E szavakkal ajánlotta olvasóközönsége fi
gyelmébe a Pesti Napló 1859. évi 56. száma az
akkor először megjelent "Magyar László dél
afrikai utazásai 1849-57. években" című mun
kát. A könyvnek - annak ellenére, hogy 4 fo
rintos "új pénzbeni" árán egy mázsa búzát Ie
hetett vásárolni - igen nagy sikere volt. A nagy
érdeklődés, amint a Budapesti Szemle meg
jegyezte: nem véletlen, ... "hiszen Magyar je
les munkájában olyan országokkal és népek
kel ismertet meg, melyekröl eddigelé nagyon
hiányos vagy éppen semmi tudomásunk sem
volt. Azért az nemcsak a mi szegény irodal
munknak válik becsületére, de az európai
tudományosságot is becses adalékkal gazda
gítja."

A siker azonban nem volt tartós. A könyvet
- hivatalosan is elismert tudományos értékei
ellenére - hamar elfelejtettek, és 126 éven ke
resztül nem akadt kiadó, aki nemzeti tudomá
nyunk e kimagasló alkotását a közönség elé
vitte volna. Pedig attól sem kellett tartani,
hogy nem a legszélesebb rétegek igényeit elé
giti ki, mert "ki mulatságból, ki tanulási vágy
ból olvas, mindenik szívesen és haszonnal fog
ja ezen könyvet olvasni" - vélekedtek az első

kiadást előkészítő szakemberek. A mű élveze
tes stílusát és a szerzö nagy megjelenítő ké
pességét pedig - talán a legilletékesebbek a
korabeli Magyarországon - Toldy Ferenc aka-

552

vezi. S ahogy Egry József festészetét idézi
csodálatosan: "Mi a fontosabb? élni mélyen /
egyetlen képet, ami van, / mint szent Kristóf a
parti fényben, / vinni a fiút magasan, / s elme
rülni, hogy odaérjen?" (Magvető)

Gyurkovics Tibor

démiai főtitkár és a tudós Reguly Antal ek
ként méltatták:

"A Szerző... oly egyszeruen, világosan,
szernlélhetöleg beszéli el utazásait. hogy mint
egy vele járunk-kelünk, az ő szemeivel látunk,
vele érzünk, s míg így valóban tanulsággal kí
sérjük át e rideg földek- és népeken, másfelől

oly vonzó olvasmányt találunk, mely az érdek
folyton ébren tartásával nem engedi könyvét
letennünk ... "

De mégis letettük s nem is kevés időre. Egy
és negyedszázadral

Ezalatt a 126 esztendő alatt - ami Magyar
művének két kiadása között eltelt - az egyete
mes Afrika-tudomány óriásit fejlődött. A fe
kete kontinensnek a belső régiókba vezető rej
tett ösvényei, melyekcn háromszáz testörével
Magyar László egykor még az első fehér em
berként haladt előre, vasút- és műutakká

rangosodtak, és Afrika térképéről eltüntek a
fehér foltok. De vajon mennyit és milyen idő

álló festékkel színezett ki a kontinens fehér
folt jaiból Magyar László? A legnagyobb ma
gyar felfedező, aki tudatában volt vállalt fel
adata tudományos jelentőségének éppúgy,
mint a bennszülött fejedelmi leánnyal kötött
házassága révén kizárólag előtte kitáruló ku
tatási lehctöségeknek.

"Édes Imrém! - írta 1853 karácsonyán lest
vérének - lelkem magasan lobog, a rnidön né
zem Dél-Afrika mappáját, mely annyi századok
óta, az erősen haladó civilisatió ellenére is
még mindig üresen áll, mert az isteni gond
viselés úgy akarta, hogy azt én töltsem be."

Erről a nagy műveletről, a rejtélyes Afrika
titkainak megfejtéséról. a fehér foltok "ki
színezéscról" szól a Panoráma által 1985 öszén
megjelentetett könyv, amely annyival nyújt
többet az olvasónak, mint az 1859-es első ki
adás, hogy közli Magyar Lászlónak néhány ki
sebb tanulmányát is, jegyzetanyagában pedig



azokat az eredményeker. melyeket a fekete
földrésszel foglalkozó tudomány egy és ne
gyedszázad alatt gyűjtögetettössze.

Bármennyire érdekesek is azonban a régi
recenziók és ismertetések Magyar múvéröl, a
legnagyobb hangsúllyal a munka azon részle
teiről kell szólnunk, melyeket Magyar a jelen
kor tudományossága számára villantott fel.
Nem az egész horizontot beborító reflektor
fények ezek, hanem csak villanások. Olyan
fényje lek, melyeket csak korunk társadalom
tudományi gondolkodása tudott felfogni és
tükrözni. Magyar László adatai - melyeket
többnyire nem is tudatosan, csak ösztönös
megérzéssel és kitűnő érzékkel gyűjtött - az
afrikai társadalmak fejlődési sajátosságainak
olyan mozzanataira irányítják a figyelmünket,
rnelyek, amint könyvének egykori méltatója
írta a Pesti Naplóban 1859-ben: "az emberiség
története" szempontjából érdekesek.

Magyar László adataira támaszkodva alkot
hat magának elképzeléseket korunk afrikanis
tája a rabszolga-kereskedelem különleges ala
kulásáról - e kereskedelem koncentrálódási
folyamatáról - a XIX. század második negye
détől, és arról a súlyos gazdasági-társadalmi
válságról, melyet az "élő áru"-val folytatott
kereskedelem korlátozása váltott ki a száza
dok óta "rabszolgaáru" termelésére és értéke-

Történelem

Szántó Konrád: A katolikus
egyház története II.

Dr. Szántó Konrád ferences professzor szinte
egyszemélyes "munkaközösségként" készítette
el e régóta hiányzó mú második kötetét is.
Gazdagabb országok professzorai intézeti segí
tőtársak hadával sem tudnának túlmenni ezen
a teljesítményen. Szántó Konrád pedig nem
egyetemi tanár, és egyedül dr. Tilly Károlynak
mondhatott köszönetet mostani kötete elő

szavában az anyag összegyűjtésében nyújtott
segítségéért.

Az Egyháztörténetnek ez a második kötete
is, mint az első, bő és kitűnő bibliográfiával,

sítésére berendezkedö afrikai társadalmak
ban.

Ugyancsak Magyar László adatai vezetnek el
a társadalmi fejlődés azon ismeretlen mozza
natához, amely a "szökött rabszolgák szabad
szállásain" és a "rejtőző népek" közösségeiben
a rabszolgasággal szembeni társadalmi ellen
állás folyamán szcrvezödö, önigazgatású mik
rotársadalmak kialakulásához vezetett.

Magyar Lászlónak ezerr új, a modern tudo
mány számára is sokat jelentő és új összefüggé
sek feltárásához vezető adatainak eredetisége
mellett megbízhatóságukat, feltétlen hitelességü
ket is ki kell emelnünk. A XIX. századi Afrika
kutatók népes táborában Magyar volt az egyet
len, aki - említett házasságával - valósággal be
testesült az őt befogadó nép közegébe, és ezáltal
módja volt belülről tanulmányozni a társadal
mat, a szokásokat, az afrikai valóságot és az em
bert, a rabszolgától az uralkodóig,

"De nem dicsérgetem tovább Magyar mun
káját" - befejezvén e "történelmivé" formált
ismertetést a régi recenzens szavaival - "és a
hozzácsatolt jegyzeteimről sem szólok, csak
azt óhajtom, olvassák bár minél többen a meg
jelent kötetet, s adja Isten, hogy további mű
veit is mielőbb kiadhassuk." (Panoráma, 1985)

Krizsán László

jegyzetekkel, időrendi táblázattal, pápák és
uralkodók listájával, képekkel és térképekkel.
A feldolgozott és idézett művek jegyzéke
persze csak akkor lehetne teljes, ha könyvtá
raink teljesebb nemzetközi anyagát kornpu
terizálva használhatnánk.

A második kötet az elsőhöz hasonlóan kriti
kusan katolikus szemléletű.A reformációt pél
dául nem csupán egy régi korszakban lejátszó
dott és befejezödött történelmi eseménynek
tekinti, hanem olyan mai eseménynek, mely
megismétli a lutheri problémát: a mai helyzet
ben milyennek kell lennie a Krisztus által el
gondolt és akart anyaszentegyháznak. "Ez a
sorsdöntő kérdés arra sarkall, hogy a választ
ne csak a reformáció által adott feleletek me-
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rev tagadásával találjuk meg!" (21. old.) Szántó
Konrád egyháztörténetírása nem apologetika,
hanem tárgyilagosságra törekvő történelmi
panoráma.

A tridenti zsinat bemutatása és jclcntóségé
nek megrajzolása után hiányosságairól is ol
vashatunk igaz megállapításokat (például a
világi hivek beleszólásának és bekapcsolódá
sának elmulasztott rendezése), de a negatí
vumok alapokát, a zsinat túlságosan defenzív
jellegét nem említi.

Az összefoglalásnak talán legnehezebb fel
adata lehetett az egyházi tudományok fejlödé
sét, a teológiai fejlödést korszakonként bemu
tató fejezetek megírása. Ezek valóban össze
fogott, részletekben nem elvesző fejezetek. A
szellemi élet egészének összefüggésébe állítják
bele az egyház történetét. E horizont mellett
most is érvényesül az egyes korszakok gazda
sági, politikai viszonyainak összefoglalása.
Ezért irtam már az első kötetről is, hogy "mai
magyar" egyháztörténet: alkalmazza az olvasói
által ismert, megszokott és tudományosan in
dokolt rnódszereket, fogalmakat is.

A Galileiről szóló két oldalon érzékelhetö a
kérdés zsinat utáni kezelése, de nem merül fel
az utóbbi években felvetett szempont. hogy
Galilei elítélése voltaképpen politikai perben
történt, hogy a pápai állam terjeszkedésének
útjában álló Firenzét alázzák meg vele. Az idő

közben könyvben kiadott periratok további
tisztázódást eredményezhetnek majd.

Csak helyeselni lehet, hogya protestantiz
mus és az ortodoxia irányzatairól. mozgalmai
róI is tájékoztatást kapunk, és ez nemcsak
ökumenikus szempontból fontos, hanem azért
is, mert enélkül a katolikus fejlődés is nehe
zebben volna érthetö. Itt kell megjegyeznünk,
hogy e második kötet évkörében az egyháztör
ténet csak úgy lehet egyetemes, ha figyelembe
veszi az Európán kívüli missziós tevékenysé
get és az észak- és dél-amerikai katolicizmus
történetét. A szerzö azonban források hiánya
ban, terjedelmi okokból és talán az érdeklő

dés arányában szükre szabta közléseit.
X. Pius "konzervatív reformpápaságá'l-ról

szólva a modernizmus ellen kitört hajsza, a
Vigilantia-bizottságok munkája is kellő meg
világítást kap. Hozzátehetjük, legalábbis a
magyarországi Vigilantia-bizottságok "ügyei·
nek" többségében: még csak nem is szoros ér
telemben vett teológiai vádak szerepeltek, ha
nem a magántulajdon körüli "eltévelyedések"
(nemcsak Prohászka "Diadalmas világnézete"
ügyében). - A magyar katolikus egyház 1914
előtti nemzetiségi problémáival kapcsolatban
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a német szakirodalomban Monika Glettler
müncheni történész széles körű levéltári fel
tárással erősítette meg, hogy a magyar egyház
mindig szem előtt tartotta az anyanyelvi lelki
gondozás igényét, és csak a 20. század első év
tizedében éleződtek ki például a szlovák nem
zetiségi mozgalmak. Ezt a kötet adatai is alá
támasztják (509. old.), csak nem kap hang
súlyos következtetést.

Vitatható, helyes volt-e a legeslegujabb ko
rig vinni az egyháztörténet fonalát. Igaz, hogy
az 1978-at megelőző évekről kevesebb értéke
lést, inkább adatokat közöl a szerzö, de maga
is megjegyzi idézett nyilatkozatában: .....
éreztem bizonyos nehézségeket. amelyek a
kellő idő távlat hiányából fakadtak ... " Mel
lettc szól viszont, hogy múve a hetvenes évek
egyházi eseményeit illetően almanach jellegű

összefoglalást pótol, és lesznek olvasók. akik
az eseményeket innen ismerik meg. A közel
múltra vonatkozó egyes megállapításait meg
kérdőjelezhetőnek érezzük.

A bevezetőben említett elismerő tisztelet - a
felemlített néhány megjegyzés ellenére - mél
tán megilleti a szerzöt azért is, rncrt sikerült
könyvében nem csupán adatokat, tényeket.
történeti összefüggéseket feltárnia, hanem azt
is megéreztetni. hogy az egyház megújulóké
pessége Krisztus ígéretében gyökerezik. Az
egyház földi arcán is felfedezi az istenit, az
örök Krisztus-arc vonásait. (Ecclesia)

Rosdv Pál

Soós Imre: Az egri
egyházmegyei plébániák
rövid történetének
áttekintése

A római katolikus egyház hatalmas, szigorúan
hierarchizált szervezetében a legkisebb egység
a plébánia. Kicsinysége azonban (eltekintve
attól, hogy már maga e fogalom nagyon is vi
szonylagos) nem jelenti azt, hogy funkcióinak
köre is kisszerü vagy szúk lenne. Hiszen az
egyháznak éppen a hívők legszélesebb töme
geivel legközvetlenebb módon érintkező funk-



ciói a plébániák útján valósulnak meg - s a
plébániák e funkciókat lényegbeli változtatás
nélkül már évszázadok óta többnyire megsza
kítás nélkül látják el, a mai világ talán legna
gvobb megszakítatlan, folyamatos múltú intéz
ményeiként.

A társadalom múltjának a plébániák törté
neten át való megközelítése így a laikus törté
nész számára is legalább annyi tanulságot kí
nál, mint amennyit a társadalom jelenének
megismerése szempontjából a szociológusnak
ígér. Hiszen az ilyen megközelítések révén
akár a múltban, akár a jelenben a társadalom
életének olyan szféráiba kapunk bepillantást,
mclvck ról más forrás kevéssé ad felvilágosí
tást: így elsősorban a társadalmi pszichikum
ba, a társadalom világképébe. erkölcsi (és sok
szor nagyon is anyagi) crtékrendjeibc, me nta
litásába - és nemegyszer azokba a szinte már
csak a tudat alatt élő problémákba is, melyek
a személy látható esclekvesét. magatartását
néha döntően befolyásolhatják.

Adott társadalomnak, közösségnek a plébá
nia (éppúgy, mint protestáns vonatkozásban a
gyülekezet) szintjén és szempontjából történő

megközelítése különös jelentoseger nyer a
múltat kutatva: egyrészt, mert a társadalom
világképe a múltban köztudomásúlag sokkal
erősebben vallásos beállítottságú volt, mint
napjainkban, - másrészt, mert e vallásos világ
kép kifejezésének is (a történeti múltba vissza
nyúini kezdő néprajzi kutatások tanusága sze
rint ) a jelenleginél sokkal több formája, válto
zata volt lehetséges, - és végül mivel mindcz
tömegesen, típusosan elsősorban a plébániák
szintjcn válik mcgfigvclhctóvé.

A plébániatörténetírás problematikáját egy
háztörténészeink nesztora, Vanyó Tihamér
több mint négy évtizeddel ezelőtt a Regnum
1940/41-i J<ötetében vázolta fel olyan teljesség
gel, mely szinte ma sem kíván kiegészítést, leg
feljebb egyes pontokon bővebb értelmezést.
Éppen az ö gazdag és rendszeres probléma
kibontása során válik azonban bizonyossá egy
részt az, hogya plébániatörténetírásnak még
az így összefogott szük ségképpen kor/áto It lét
számú közösség múltjának kutatásán belül is
saját, nagyon határozott. különös profilja van,
és ha a plébánia történetét nem lehet, nem
szabad is elszakítani a környező világ, a társa
dalom történetétöl, feloldani sem szabad azt
az általános helytörténetben - másrészt az,
hogy az ilyen, szíikségképpcn rendkívül mély
re hatoló analitikus kutatás milyen hosszú, szí
vós és mcnnyire szakszerű többéves, olykor
akár egész életet is kitöltő munkát igényel.

Végül - és már az utóbbi évtizedek fellendülő

általános helytörténeti kutatásának tapasztala
taként - világossá vált az is, hogy akármilyen
területi szervezeti egység (kőzség, üzem vagy
akár plébánia) múltjának kutatása nagyon
határozottan, első szinten alapvető feladat
ként igényli annak a tágabb környezetnek,
szervezetnek, ha csak fő vonalaiban is, de
megismerését és rekonstruálasát. amelynek e
vizsgált egység is egy tagja. Hiszen mindaz,
ami az illető egység - esetünkben a plébánia 
területén. az általa összefogott világban leját
szódik, így kapja meg azt a hátteret és mélysé
get, melyben minden problémája teljesebb
megvilágításba kerül, helyesebb, reálisabb
arányokba rendeződik el.

Úgy véljük, igen helyesen járt el Soós Imre,
az egri föegyházmegyei levéltár vezetője, a
Heves megvei Levéltár nyugalmazott igazga
tója, a táj történetének évtizedek óta országo
san elismert kiváló kutatója akkor, mikor Dr.
Kádár László egri érsek megbízásából, az egri
főszékesegyház felszentelésének ISO. évfordu
lóját előkészítendő, az egyházmegye sematiz
musainak II. köteteként a hatalmas fóegyház
megye plébániainak az esperesi kerületek
beosztása szerint csoportosított, az egyes plé
bániák helyét a szervezet egészében kijelölő

rövid történeteit adta közre. A kötet az egyes
plébániák történetét az alapításra vonatkozó
legelső adatoktól kezdve szinte napjainkig vi
szi el, nem terjedve ki azonban természetesen
a föegyházmegyének a mai magyar államterü
leten kívül került részeire - tárgyalja azonban
a kassai, a rozsnyói és a szatmári egyházme
gyéknek e területen belül maradt és ilyenként
1982-ben az egri föcgyházmegyéhcz csatolt
plébániáit is.

Levéltári adatfeltáró munkája során a szer
ző itt is azzal a szigorú módszerességgel jár el,
mely korábbi elsősorban parasztságtörténeti
munkáit is jellemezte, s mclynek alapját ponto
san meghatározott levéltári állagok a leheto
séghez képest azonos kérdések szerinti, a
tárgy szempontjából a teljesség igényével vég
zett átnézesc alkotta. Ennek kőszőnhctöen az
olvasó egy-egy plébániáról általában megta
lálhatja itt az intézmény történetének számos
fontos adatát: a helynév első említésétól kezd
ve elsősorban a plébánia szervezésére, átszer
vezésére, a reformáció évtizedei alatti sorsára,
templomára (annak alapítására, titulusára.
építéstörténetére. esetleg felszerelésére, mű

emléki értékeire) s anyakönyvezésére vonat
kozókat egyaránt. Olvasgatva e rövid, de ada
tokban gazdag plébániatörténeteket, mintegy
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megelevenednek a múltnak a plébánia, de
egyúttal az egész falusi közösségnek életében
is szerepet játszott alakjai: plébánosok, kegy
urak, nemesurak és parasztpolgárok - de
nemcsak és nem is elsősorban a rendi állás
hagyományos rétegzödésében, hanem mint az
egyház tagjai: vallási szokásaikkal éppúgy,
mint iskoláikkal, templomukkal; elhagyatott
ságukban éppúgy, mint megerősödésükben.A
tulajdonképpeni plébániatörténeteket meg
előző, a kötet elejére illesztett összefoglaló fe
jezetek az egyházmegyébe tartozó vármegyék
és kerületek a török előtti és alatti helyzetét,
majd a II. József alatti állami plébániaszervc
zés adatait ismertetik: a kép minden odatar
tozó plébánia számára közös elemeit, az egyes
plébániák történetét ezáltal is szélesebb, köl
csönös kapcsolataikat is érzékeltető keretbe
helyezve.

403 plébánia ilyen sokféle kérdésre válaszo
ló történetét 640 oldalba összefogva előadni

nem könnyű feladat; a szerzö maga is, már a
címben óvatosan csupán áttekintésnek nevezi
a műfajt. Abban, hogy ez, úgy látjuk, sikerűlt,

az adatfeltárás már említett szigorúan mód
szeres véghezvitele mellett nagy része volt
annak a szerző korábbi munkáiban is megfi
gyelhető szigorú önfegyelemnek, mellyel ké
pes volt előadását csupán a szorosan vett
tárgyra korlátozni, minden oda nem tartozó,
helytörténetileg bármilyen becses adatot vagy
akár kuriózumot mellözni, kikapcsolni. A kép,
amit kapunk, elsősorban az egyházmegye tör
ténetének szempontjából valóban a legdön
tőbb korszakra és kérdésre: a plébánia mint

Film

Dziga Vertov kétségbeesett
unokája

Az elmúlt nyár filmbemutatói közül az egyik
legjelentősebb volt Godfrey Reggio Kizökkent
világ (Koyaanisquatsi) címü munkája. Jelentő

sége nem formájában vagy újszerűségében rej
lik s legkevésbé anyagi sikerében, hanem ab
ban, hogy szemlélete olyan tárgy felé fordul,
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intézmény létrejöttének és a török utáni újjá
éledésének. fejlődésének történetére koncent
rál. Talán szűknek tetsző ábrázolás ez, látnunk
kell azonban, hogy ennek a korlátnak felállí
tása nélkül nem lett volna lehetséges a teljes
egyházmegye viszonyainak és annak bemuta
tása, hogyan tért vissza és lassan hogyan erő

södött meg a sokat szenvedett és pusztult táj
katolicizmusa Legfeljebb azt a szerénységet
hibáztathatjuk, mellyel szerző abevezetésben
nem a kellő hangsúllyal utalt azokra a címeik
kel csupán a felhasznált irodalom jegyzékében
szerényen meghúzódó saját munkáira, melyek
az itt vázolt plébániarendszer legalább egy
(Heves) megyei viszonylatban tágabb társa
dalmi-gazdasági környezetét is ismertetik,
ugyanebben a helységenkénti léptékben (He
ves megye községei 1867-ig. Eger, 1975.; Heves
megye benépesülése a török hódoltság után.
Eger, 1953, és a Heves megyei műemléki to
pográfiában részben általa írott fejezetekre).

A kötet az egyházi vonatkozásokon túl (illet
ve éppen ezeken keresztül) gazdag tanulságo
kat kínál mindenkinek, aki a táj múltjával fog
lalkozik: akár település- akár társadalorn-,
akár politika- vagy múvclödéstörténcti szem
pontból - de módszertanilag is. Jó lenne, ha
az alapvetés után a következőkben megindul
na az egyes plébániák történetének immár
részletesebb, mélyebb igényű kutatása és pub
likáJása is és ha a már itt kidolgozni megkez
dett müfaj más egyházmegyék számára is mi
előbb például szolgálna. (Szent István Társulat)

Vörös Károly

amelyet film megkísérteni nemigen szokott,
amely távol áll a közvetlen ábrázolhatóságtól,
ezért az ábrázolásra tett kísérletek a film
művészet legérdekesebb (ha nem is mindig
legértékesebb) darabjai. "A" világról van szó.
Arról a világról, amelyben itt és most élünk.
Nem egy ügyesen kiragadott szclctéröl, nem
egy példázat-értékű történetről: magáról "a"
világról, arról, amelyet a civilizáció maga kö
rül, magában felismerni vél. Godfrey Reggio



filmje korunk alapvető' kérdéseinek boncol
gatására vállalkozik: hogyan élünk?, mi törté
nik?, kik vagyunk?, mit tartsunk magunkról?

Hogy mennyire így van ez, arra egy másik, a
Kizökkent világra kísértetiesen hasonlító, ám
attól gyökeresen különböző film ismételt meg
tekíntése után jöttem rá. Ez a film - az Ember
a [elvevogeppel.

Dziga Vertov filmje 1929-ben született. A
szovjet s az egyetemes némafilmművészetleg
kiemelkedőbb alkotásai közt is kitüntetett he
lyen áll szemléletmódjával, érzékenységével 
és iskolateremtő formai megoldásaival: vá
gástechnikájávaL Az utódok, sajnos, főként a
technikai fogásokat siettek elsajátítani, holott
Dziga Vertov filmje elsősorban nem ezért
zseniális.

Az Ember a felvevőgéppel szerkezete tulaj
donképpen nagyon egyszerű: egy szovjet város
napjának története csupán, amelyben semmi
különös nem történik, mégis mindennapiságá
ban nagyszeru, mert lüktet, forr, áramlik ben
ne az élet, minden növekedni látszik, fejlődni,

kűzdeni, élni, élni.

A szerkezetet Vertov, a felvevőgépes ember
szemünk láttára alakítja ki, Egyszerre látjuk a
szernlélódés tárgyát és alanyát. Legfőbb szer
vező erő a múló idő, amely magába foglalja az
emberen kivüli, objektív világ mindent átható
nyugalmát, megzavarhatatlanságát, A városi
élet jelenségeinek csoportosítása (gépek, jármű
vek, házak, emberi arcok) a világba simuló
emberi rend megjelenítéseként értelmezhető.

Az alkotó jelenléte és a játék (filmtrükk) a rnü
vészt mutatja, ahogy mindezt magasabb síkra
emeli, ahonnan világosan felismerhető min
den dolgok lényege: a mozgás. A természet ott
hon ként fogadja be az embert, az ember munká
jával alakít magának méltó életet, s a művész ta
núskodik mindezek értelmérőlVertov filmjében.
Mondanivalójának lényege tehát az emberbe, az
élet nagyszeruségébe és távlataiba vetett hit,
amelyet - a kor s a környezet világképének meg
felelöen - a "haladás", "fejlődés" stb. szavaival,
képeivel törekedett kifejezni.

Godfrey Reggio filmje két emberöltővelké
sőbb keletkezett Dziga Vertov nem egész évti
zeddel élte túl Hitlert, s mindössze egy évvel
Sztálint. A Kizökkent világ rendezője kisfiú
lehetett abban az időben.

A szerkezeti azonosságok Vertov filmjével
nyilvánvalóak Feltételezem, Reggio ismeri az
Ember a [elvevogéppelt, s ha mégsem, csak
annál megdöbbentőbb egyes képek-képsorok
szembeötlő hasonlósága - s az általuk kifeje
zett tartalmak ellentmondása. Ez a film is egy
nap története (ha nem is csupán csak az),
tárgya az emberi társadalom - csak egészen
más előjellel. Ezen a napon sem történik sem
mi különös, de mindennapiságában visszata
szító, amit látunk, mert öklend és fortyog és
eszeveszett tempóban száguld benne a romlás,
minden felduzzadni látszik, ellenségessé fa
julni, pusztulni, pusztulni.

Pedig a Kizökkent világ legfőbb szervező

ereje szintén a múló idő, amely magába foglal
ja az emberen kivüli. objektív világ minden
átható nyugalmát, megzavarhatatlanságát, A
városi élet jelenségeinek csoportosítása (gépek,
járművek, házak, emberi arcok) a világban
kialakult emberi létforma megjelenítéseként
értelmezhető. A filmtrükk s az alkotó szemlé

lete itt is domináns, itt is rálátást kínál a
"dolgok lényegére".

Vertovnál a napszakok múlása, az életrit
mus változásai tagolják a filmet. Reggiónál a
ritmus felborul, vele együtt az összetartó erő

is, s ezt a káoszt a történelembe vetítve, rom
lástól romlásig tántorgó világnak fogja föl ci
vilizácíónkat, A tájak, a barlangrajzok a film
elején-végén, Philip Glass zenéjének hidegle
lős méltósága mind ezt az alapvetést erősítik

Az emberi világ bemutatásakor is hasonló
módszert követ, mint Vertov: valóságszelete
ket csoportosít belső azonosságuk révén. Ki
indulópontja azonban egy látszólag jól mű

ködö - valójában mélyen dekadens - civilizá

ció. Noha a film "csak" Amerikát mutatja, nem
hagy kétséget afelől, hogy itt nem az Egyesült
Államok magánromlását szemlélhetjűk, ha
nem az egész civilizáció elkorcsosulasát. Mert
e film témája a reményvesztés. a vég, a ka
tasztrófa érzete.

Vertov egy végre iparosodó, lendületbe jö
vő, társadalmi mozgásoktól felpezsdült világ
ban hitét és bizaImát fejezte ki hasonló jellegű

képekkel, mint amilyenekkel Godfrey Reggio
a nyolcvanas évek világvége-hangulatát jele
níti meg. A gépek ott a boldogulás segítői, a
közlekedés az ember s ember közti kapcsolat-
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tal párhuzamos, a munka a haladás, a feIépí
tendö szép új világ szolgálatában áll. Godfrey
Reggio ilyesmikben már nem hisz. A gépek, a
termelés, a munka, a hajsza mind-mind az őrü

let megnyilvánulásai, amely őrület egyre in
kább birtokba veszi se nem szép, se nem új
világunkat, állítja Rcggio, mert az ember Is
tent, a szent rendet mohóságával, kiürülő éle
tének öncélú hübriszével megtagadta, s így 
erről szól a Koyaanisquatsi - a Semmi partjára
sodródott.

Ami a harmadik réteget illeti: Reggio le
mond arról, hogy művész legyen. Talán a mű

vészet napjainkban való létezését is megkér
dőjelezi. Gyorsításai: a világ tempója, az ön
magába egyre nagyobb sietséggel csavarodó
üres öntvény. Tömeget mutat, embertelenül
formatervezett környezetet, fegyvereket, rob
banásokat, kihűlt arcokat. Nem olyanok-e
mind, amilyenekkel napjában ezerszer talál
kozunk? Vertov az életben hitt, Reggio hitéhez
méri a maga körül tapasztalt életet.

Kiállítás

Moldvay József fotói

Tisztelt megnyitó közönség!

Bevallom, félve vállalkoztam erre a szerepre 
több okból; előszörmert saját szakmai gyakor
latom, mely hasonlóképpen a vizuális közlés
egyik ősi formája, ha keverednék a verbális ér
telmezéssel - az műfaji tisztátalanságot jelent
hetne a helyi és jelenkori "ítészi" szemlélet
számára. Másodsorban; a festett kép egy idő

ben többféle értelmezésre adhat lehetőséget 
ha egyáltalán adhat -, nem úgy a kimondott
szavak. Szerencsére itt fényképekrőlvan szó, s
ez eredendően egy harmadik kategória, mely
a saját korlátai között élő képalkotási műfaj, s
ha jól értelmezem az itt bemutatott képek
tőbbségét, azok a múló lét kimerevített pilla
natai - a pillanatok emlékei. Ezek a képek az
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Szerkesztése azonban túlontúl is tudatos.
Vertov játszott. Reggiónak nincs humorérzé
ke. Nem is fényképezi be magát a filmbe. Mű
vében megdöbbenést kelt az őrület felmuta
tása, de nem vált ki katarzist. Godfrey Reggio
szembesít az őrülettel, ám ő maga hidegen az
ősi hopi jóslatokra mutat. Ezzel kívülre he
lyezi magát az ábrázolt világon és ítélkezik
fölötte. Filmjéből hiányzik az, ami nélkül
érvényes mű nem képzelhető el (épp egy
ilyen kizökkent világban): a személyesség, a
szeretet érintése. Enélkül döbbenten és le
sújtva szédelgünk ki a moziból, tele a fejünk
Philip Glass zenéjével, és éjszaka a film béli
pilótával álmodunk, de nem és nem alkotja
újjá bennünk a lerombolt világot a film. Pe
dig Godfrey Reggio szerzetes volt. Tudnia
kell, hogy az aszkézis, a magát a világtól füg
getleníteni tudó céltudatos szemlélődés nem
önmagáért való.

Tóth Péter Pál

emberről szólnak, és ezt én hangsúlyozottan
fontosnak tartom éppen ma, mikor a müvé
szet antropomorf jellege jórészt háttérbe szo
rult az elvontan esztétizáló, sőt a mindenkori
esztétika törvényeit is átértékelő. vagy teljes
egészében tagadó kritika gyakorlatában.

Az emberábrázolás a képalkotási gyakorlat
legveszélyesebb vállalkozása, mert a karaktert
hangsúlyozni szándékozó képkiválasztás mint
kifejezés egyben ítélet, sőt kritika, mely az
ábrázolt személyt hiúságában sértheti. Ennek
lehetősége itt különös nyomatékot kap, hiszen
többségükben ezek nem átlagemberek, névte
len modellek, hanem ismert alkotók, kollégák.
Saját magukról kialakított véleményükkel is
szembe kerülhetnek az őket ábrázoló képek
láttán.

Velasquez portréja, amit a Pápáról festett,
merészségnek tünhetne, ha nem tudnánk,
hogy a müvész nemcsak szcmlclódik, hanem



lát is, és az alkotási folyamatban nincs j ózan
m érlegel és, az eredmény egyfajta hevül et , te
vékeny önkívület eredménye.

Eisenstein Pote mkinjében eldördül a sortűz

és a vérző, széttört szemüvegű,üvöltő nő port
réjéban ku lminál az eszmei szá ndék, jelentősé

ge megnő, és a szándékosan kiexpon ált, önálló
kép sem kevésbé jelentős, mint az időbeni fo
lyamat része. (Francis Baco n egy egész fes t
ménysorozatot hozott létre e felejt he te tlen
portré hatására.)

Moldvay József fotografusi szerepválla lása
nem ilyen látványos. Riporteri szándéka nem
hasonlítható a legendás h írü Capa harctéri
tudósításaihoz. Az ő területe a békeidőben is
bátorságot igénylő emberi konfliktusok - áb 
rázolt személyiségek sorában elrej tett (tá n
nem is tudatos u lt, inkább sej te tt) je lre ndszere.
mely a kiá llítás egészében érzéke lhető. Mond
hatnám azt is, hogy ünnepnapjaink jelenlévő 
szeml él öd ö szerény krónikása.

Moldvay József viszonya a m üv észetekhez
nem maradhat seho l a befogad ó sz in tj én , aki

átengedi magát a látott vagy hallott mű csodá
la tának - ő belülrő l tevékenyen élí át azokat,
egyidejűleg interp ret áló és befogad ó a zene
terén, s m ivel ezt a te rül etet jobban is ismeri:
ábrázoltjai is elevene bbek és plaszti ku sabbak.
Karmesterei ne k pátosza és gesztusai t úlmu tat 
nak a másoknál megszoko tt, legalá bb is gyako
ri öncélú esz tétikai megjelenítésen. Ábrázoltja i
saját ka rak terüket mutatj ák, nem az originali
tást jelentő ..MOLDVAy " sz űr ö lát ásm ódj át , és
én pon t ebben lát om az ő sajá t sze mé lyiségé
nek kifejeződését.

Az itt láthat ó képek kapcsán jó alkalmam
lenne szó lni a fényké pezés és fes tészet törté
ne lmi kapcsolat áról, éppúgy, mint a társke
resésről és rá ta lá lásról a zene világában, mely
saját fes tészeti törekvéseirnne k is része, ám
azt hiszem, hogy amegnyitón ak nem cé lja a
sz ószaporít ás, így kíván ok Önöknek jó hangu
latot és időt az e lmé lyü lés hez.

Ezzel a kiá llítás t m egnyitom.

Gyémá nt László



Levelek - válaszok

Z. B. Budapest. Kétségtelenül igaza van gyer
meke hitoktatójának, amikor arra figyelmez
tette a szűlöket, hogy az iskolai hittanórák
után és mellett is foglalkozniuk kell gyerme
kük vallásos nevelésével. A családi háttér nél
kül sokkal nehezebb az önök által is nagyra
becsült és értékes munkát végző tanár hely
zete. Megfigyelések azt mutatják, hogy gyer
mekeink vallásos érzülete és továbbfejlődése

szempontjából alapvetőjelentőségevan a csa
lád indításának, annak a környezetnek, amely
ben vagy ösztönzéseket kap vagy közőmbös

ségre nevelődik.

A. K. Nyíregyháza. Tanulmánya megírásához
szüksége volna néhány régebbi katolikus szer
vezet adataira. Megvalljuk, ebben a vonatko
zásban nekünk is súlyos adósságaink vannak,
igaza van, amikor erre figyelmeztet, és abban
is egyetértünk, hogy addig kell a múlt értékes
hagyományait felidéznünk, amíg a források és
a részvevők megszólaltathatók, olvashatók. A
múlt században Kaposy József volt az első, aki
az úgynevezett katolikus irodalom megterem
tését szorgalmazta. Jeles műfordító volt, a
Fioretti akkor magas színvonalú tolmácsolása
neki köszönhető. Vezérigazgatója a Szent
István Társulatnak, alapítója és szerkesztője a
Magyar Szemle című folyóiratnak (1888-1906).
Az Élet megtalálható nagyobb könyvtáraink
ban, 1909-ben indult. Munkatársai között ott
fogja találni a kor legjelentősebb íróit. Az első

Katolikus Kör Középponti Katolikus Kör né
ven 1888-ban alakult Budapesten. 1902-ben
szervezték meg a Budai Katolikus Kört, s ez
után majdnem minden nagyobb vidéki város
ban is hasonló egyesületeket alapítottak. A Kis
Pajtás című lapot 1906-ban a Regnum Maria
num indította.

Sz, A. Pécs. Előző válaszunk első mondatai
az Ön levelére és az abban foglalt bírálatokra
is vonatkoznak. Csak ismételni tudjuk: valójá
ban jobban meg kellene becsülnünk múltun
kat! Böle Kornél nem cisztercita, hanem do
monkos rendi szerzetes volt (1887-1961).
Egyik legnépszerűbb hitszónoka korának,
alakja körül legendák szövődtek. Nagy sikere
volt az általa alapított Credo egyesületnek.

B. R. és B. P. Budapest. Alighanem elkerülte
figyelmüket, hogy lapunk korábbi számaiban
több ízben is foglalkoztunk a hazánkban mű

ködö katolikus iskolákkal. Mindez természe
tesen nem azt jelenti, hogy nem szándékozunk
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ujra meg Ujra iskoláink sorsát, fejlödését és
nehézségeit bemutatni. Lapunk kötelességé
nek érzi ezt, s terveink között szerepel is új
tanulmányok és beszélgetések megjelentetése
e tárgykörből. - Adományukat személyesen
juttassák el az illető iskola igazgatójának.

Ch. D. Szombathely. Igyekszünk rövid ter
jedelmű ismertetésekben felhívni a figyelmet
a könyvkiadás újdonságaira. Nagyobb terjede
lemben azokkal a könyvekkel foglalkozunk,
melyeket fontosnak érzünk, s úgy hisszük, ol
vasóinknak is érdemes azokkal megismer
kedniük.

T. B. Toronto. A Teremtő dicsérete címu
könyvet a Prugg Verlag jelentette meg
1985-ben. Ebben Rainer Volpnak az Ön által
keresett tanulmánya Vallásos élmények a mai
művészetben címmel valóban olvasható.

T. T. Szentgotthárd. Nem tudjuk pontosan.
melyik hangversenyre gondolt, Pierre Boulez
ről, a kiváló zeneszerzőről és karmesterről az
Études círnü folyóirat áprilisi számában jelent
meg tanulmány Pierre Boulez, l'énergie créat
rice címmel. Ebben választ talál kérdéseire.

Z. I. Budapest. Az Ön által idézett szavak
pontos forrását nem tudtuk mcgtalálni, de
minden valószínűségszerint Léon Bloy-t jelöl
hetjük meg szerzöjükként, Ő volt ugyanis, aki
az emberi életben megkülönböztetett szerepet
tulajdonított a szegénységnek. Majdnem szó
szerinti egyezésben az Ön által idézett gondo
lattal a következőket írta: "Ha Istent kérdezi
tek, azt válaszolná: ő szegény. Ego sum
pauper. Ha nem kérdezitek, egész nagyszerű

ségében tárul fel." Egyik leghíresebb könyvé
ben, A szegény asszonyban Clotilde, a mű fő

alakja, miközben élete iszonyú nyomorúság
ban és szevedések között pereg, így válaszol az
őt kérdezőnek: "Tökéletes a boldogságom.
Nem holnap, nem is holnapután lépünk be a
Paradicsomba, s nem is tíz esztendő múlva.
Ma jutunk el oda, ha szegények vagyunk és vi
seljük keresztünket".

F. G. Tatabánya. A müvészetí divatjelensé
gekkel kapcsolatban ajánljuk figyelmébe
Marthe Robert "Hová lett az avantgarde?" ci
mű tanulmányát, mely a Nagyvilág februári
számában olvasható. Nyilvánvaló: minden mü
vészet történetében eljönnek a manifesztu
mok, a hangos lázadozások időszakai, de van
nak olyan alapértékek, melyek átvészeJik a
támadásokat, s újra meg újra arra ébresztenek
rá, hogy az irodalom, a zene és a képzőművé

szet akkor teljesíti hivatását, ha eszményeket
szolgál és ad.
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RÉSUMÉ

Avec ce numéro nous commeneens une nouvelle série intéressante: nous présentons les plus
importants philosophes chrétiens russes, il travers des études d'une part, et des textes originaux
d'autres part. Pour commencer, l'univers d'ídées de Soloviov est analysé par Endre Török, et
parallélement nous publions un écrit sur le christianisme de Soloviov. Mais le théme le plus
important de ce numéro est l'Afrique: Christopher Okigbo, poéte nigérien tragiquement disparu
est présenté par Ágnes Gergely, - qui a également traduit des vers du poéte. Le discours de
Desmond Tutu, de prix Nobel, nouvel archeveque de Cape Town (Le Cap), eritique ardemment
et courageusement le régime aparthéid. Dans sa lettre envoyée de Kinshasa, P. Delanote rend
compte des transformations de l'Eglise de cette régíon-lá. Nous aurons une vue de la spiritualité
Fokolare, gráce au discours de Chiara Lubich, fondatrice de ce mouvement. Dans un entretien
avec Gellért Békés, professeur il l'Université saint Anselme de Rome, il nous renseigne sur la
situation actuelle de I'oecuménisme. Dans la rubrique: Méditation, István Jánosy présente ses
ídées sur l'archétype.

INHALT

Eine interessante Serie beginnt mit dieser Nummer: die bedeutendsten russisch christlichen
Philosophen werden mit je einem Essay priisentiert, ergiinzt mit einem Text geschrieben von
dem betreffenden Denker. Als erste wird die Gedankenwelt des Wladimir Solowjow von Endre
Török analysiert, und eine Schrift von Solowjow, betitelt: Űber das Christentum, publiziert. Im
Mittelpunkt der Nummer steht Afrika: Ágnes Gergely würdigt den in tragisch jungem Alter
verstorbenen Dichter aus Nigeria, Christopher Okígbo, und sie übersetzte auch einige Gedichte
des Poeten. - Die Rede des neuen Erzbischofs von Kapstadt, Nobelpreistriiger Desmond Tutu übt
eine mutige und leidenschaftliche Kritik über das Apartheid-System aus. In seinem aus Kinshasa
geschriebenen Brief berichtet P. Delanote von der Umgestaltung der dortigen Kirche. - Ein Blick
in die Focolare-Frömmigkeit ermöglicht eine Rede der Gründerin Chiara Lubich. Über die heu
tige Lage des Ökumenismus berichtet - im Rahmen eines mit ihm geführten Gespriichs - Gellért
Békés OSB, Professor an der St. Anselm Universitat in Rom. - In unserer Meditation spricht
István Jánosy von seinen Gedanken bezüglich des Archetyps.

CONTENTS

We are beginning an interesting new series with this number. We shall introduce the most
important Russian Christian philosophers by means of an essay dealing with each of them and
by publishing a text by them. First we publish an analysis by Endre Török of the world of ideas
of Solovjov and a writing by Solovjov on Christianity. - This number is otherwise centred on
Airica. Ágnes Gergely writes an appreciation of Christopher Okígbo, a Nigerian poet, who died
so tragically early. She has also translated some of his poems. - In a speech, Desmond Tutu, the
new Archbishop of Capetown and Nobel prize winner, courageously and vehemently criticizes
the apartheid system. - In aletter sent from Kinshasa, P. Delanote reports on the transformations
in the Church there. - A conception of the Fokolare mentality is provided by Chiara Lubich, its
founder. - In the course of an interview, Gellért Békés, professor at the Saint Anselm University
in Rome, informs us about the present-day situation of the oecumenical movement. - In our Me
ditation, István Jánosy presents his reflections on the archetype.
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