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JANUÁR METSZÉSPONTJÁN

Paradox fogalom: az ünnepek fáradtsága. A telítettség utáni kiüresedés. A kon
fettiket összesöprik, az üres üvegeket visszaváltják, az arcok megsrűrkűlnek.

Következik a január, "roppan a jégen a hajnal/lépte a szürke hidegben", ahogy
Radnóti írja Naptárában, s valóban: "Későn kel a nap, teli van még / csor
dúliig az ég sürü sötéttel".

A gyermek arca azonban még mindig világít felénk a sötétben A gyermeké,
aki mintha születése körülményeivel is igazolni akarta volna az emberi élet ha
gyományossá merevedett tartalmait: maga is olyan körülmények között jött el,
hogya feléje vivő utat csak az láthatta, aki a csillag járását figyelte. De ebben a
huszadik századi januárban oly kevés a biztonságos csillag! S ha felismerjük is
fényét, hamarosan eltűnik szemünk elől. E század embere fájdalmas hitellel ta
nul meg olyan fogalmat, mint az "energiaválság': de nem szivesen gondol arra,
hogy lelki energiái is vannak, melyeket megjáradva. az ünnepek egymásutánjá
ba beleszürkülve is tiriznie, fejlesztenie kellene. Annyira távolinak érzi azt a
gyermeket, olyan bizonytalanul látja vonásait, nehezen találja az utat, mely hoz
zá vezethet. Mozdulnia kellene, lépnie, de visszahúzódik, passzív várakozásba
dermed, nem hisz abban, hogy útjának lehet és van is célja, mely
felé titkos energiák vezérlik. Bezárkózik, hogy ne hallja a hívást. Elreteszeli ab
lakát, felhangosítja a rádiót, mert fél a csöndtől, fél önmagától, azoktól a belső

hangoktol. melyek énje jobbik adottságairól tudósítják.
"Másnapos" ilyenkor a világ, ahogya költő írja. Elhalkult a dallam, mely a:

imént még niessri távolok üzenetet hozta, s arra késztetett. hogy ne csak közhe
lyekből epitkerriink, hanem gyakorlatunkká éljuk a szeretetet.

Január csendje. Hópelyhek fehér ragyogása. Es csak egyetlen mozdulat. Amint
az ablakhoz lépünk, kitárjuk, s belefigyelünk a téli sötétségbe. A "csillag után"
kell figyeln ünk, ahogy Babits Mihály tette:

Kikelek tikkadt helyemből,
kinvitom az ablakát
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
O ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag utá/l,

mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton 
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan

Nemcsak aranyainkkal és kincseinkkel kell útra keln ünk. Poggyászunkban ott
lehetnek gyengeségeink, gyarlóságaink, esendáségeink, minden, ami embervol
tunkhoz tartozik. Mert ha van erőnk feltarisznyázni és útra kerekedni, ezek a
terhek menet közben mintha konnyebbednének. Ami az imént még lehúzott,
fájdalmasan törte vállunkat, utóbb súlytalanabb lesz, természetesen simul bele
mindennapi életünkbe, melvnek koncentráciás tere is megváltozik. amint nem
magunkra figyelünk, hanem másokra is, és arra a csillagra, amelyik az utat
mutatja.

"Valahol lenni kell egy lakomának" - írta a fájdalmas Juhász Gyula. Megterí
tették az asztalt, s a várakozás fehér nyugalma árad az üres termeken. A vendé
gek még késnek. De már elindultak, s egymás lába nyomába lépve kerülgetik az
akadályokat, s közelednek a fényben úszó palota felé . . .



FILA BÉLA

Isten Szavának teológusa, Karl Barth

Karl Barth születésének századik évfordulójára emlékezünk. Századunk kiemelkedo
protestáns teológusa jelentős emberi, szellemi és teológiai örökséget hagyott az utó
korra: hozzájárul t Isten Szavának feltárásához. feldolgozta azt a dogmatika szempont
jai szerint.

"A teológia minden körülmények közott szép és örvendetes feladat... Amikor
fiatalemberként a teológiával kezdtem foglalkozni, még gyakran aggasztott és gyö
tört. Késöbb beláttam. hogy a teológia révén, ha azt helyesen fogjuk föl - minden
vele járó nehézségével és fáradságos munkájával együtt -, ragyogó helyzetbe kerül az
ember, amelyben a színröl színre látás (I Kor 13, 13) igényével élhet saját magában
és mások számára ... A teológia szabad embert kíván. Nem mondhatom, hogy éle
tem eredménye az lenne, hogy új iskolát hoztam létre ..., én magam semmiképpen
sem vagyok barthiánus. Miután bizonyos dolgokat megtanultam, szabad akartam ma
radni, hogy tovább tanuljak. Lehetőleg semmi föltűnést ne csináljanak nevemmel.
Mert csak egyetlen igazán érdekes név van ..., és ne vegyen át tőlem megvizsgálatla
nul egyetlen tételt sem, hanem minden tételemet mérje hozzá ahhoz, amely egyedül
igaz, Isten Szavához, amely mindegyikünk bírája és mindenki fölött lévo tanítómeste
rünk! Igazán akkor ért ön meg engem, ha azáltal, amit én mondok, ahhoz hagyja ma
gát elvezettetni, amit Ő mond. A jó teológus nem eszmék, elvek, módszerek házában
lakozik: túllép minden ilyenerr azért, hogy szabad térhez jusson. A teológus mindig
úton van. Szeme előtt Isten messzisége, magas hegyei, végtelen tengere, és éppen
ezért nagyobb közelségben van embertársaihoz. a jókhoz és gonoszokhoz, a szeren
csésekhez és a szerencsétlenekhez, a keresztényekhez és a pogányokhoz, a nyugatiak
hoz és a keletiekhez. mindazokhoz, akik számára teljes szerenységgcl tanú merészel
lenni." - Ilyen gondolatokkal válaszolt Barth 1956-ban. 70. születésnapján a hozzá in
tézett jókívánságokra, és egyben összegezte életművét.Ötvenéves munkásságra tekin
tett vissza.

Az életút

Barth 1886-ban született Baselben. Teológiai tanulmányait 1904-ben kezdte meg
Bernben. majd Berlinben, Tübingenben. Marburgban folytatta. Tanárai közőtt volt A.
Harnack és W. Herrmann. 1909-ben Genfben kezdte meg a lelkipásztori munkát.
Gondolkodása kezdetben a liberális protestáns teológia hatása alatt állt. Munkája
közben fölfedezte a szociális kérdést, amely politikai tevékenységre is ösztönözte.
Egész életében aktívan politizált. A szociáldemokrata párt tagja volt. Érdeklődésének

középpontjában azonban mindig a lelkipásztorkodás állt. Kűlönösen az érdekelte,
hogy milyen az ígehirdetö helyzete: hogyan kell prédikálni, és hogyan kell a mai élet
ellentmondásaiba bonyolódott embernek a Biblia üzenetét hirdetni? Teológiai ref
lexiója egyre jobban elmélyült, és ennek gyümölcseként jelent meg 1919-ben A Ró
mai levél című könyve. Ebben szakított a liberális, individualista színezetű vallásos
sággal, és meghirdette Isten Országának realisztikus-kozmikus-organikus elgondolását.
1922-ben átdolgozta müvét, Személye és elgondolása egyszerre az érdeklődés kőzép

pontjába került. Teológusok csoportosultak köréje. Folyóiratot indítottak. Közös
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munkájuk nyomán kialakult az úgynevezett dialektikus vagy válság-teológia, amely
nek fő képviselője Karl Barth.

Az igehirdető, a prófétai feladat után a tanári munka lép előtérbe. 1921-ben Göt
tingcnbe, 1935-ben Münsterbe, 1930-ban Bonnba hívják dogmatika-professzornak.
1924-ben kísérli meg először előadásai alapján saját dogmatikáját kiadni. 1927-ben
átdolgozza az Isten Szaváról szóló tant. Végre 1934-ben megtalálja saját hangját és
témáját. Ekkor kezdi írni élete fomüvét, az Egyházi Dogmatikát. 1932-ben jelenik meg
az első kötet, amelyet még tizenkét köt d követ (I968-ig közel tízezer oldal terjede
lemben). Dogmatikájának tartalma és normája Isten Szava, ahogyan az Jézus Krisz
tusban kinyilvánult, és amint ezt az egyház hirdeti. Barth egész életében azért küz
dött, hogy fölismerje Isten Szavát. A küzdclcrn első szakaszát a liberális teológiával
való szakítás jellemzi. Majd a dialektikus teológiai küzdelmek következnek. Kemény
szellemi harcot vívott a protestáns teológián belül és azon kívül. Szembekerült E.
Brunnerrel a természetes teológia tanával kapcsolatban. Élesen bírálta a katolikus
teológiát is a spekulatív skolasztika, az r. Vatikáni zsinat, a létanalógia tana miatt.

1931-ben Barth teológiai szcmlé lete lassan kezd átalakulni. Erről az átalakulásról
így vall egyik beszédében: "Időközben megtanul tam Istenről, a Teremtőről úgy be
szélni, hogy az ember mint az Ö teremtménye vele szemben és a vele való viszonyban
ne tűnjőn el, hanem inkább igazán látható legyen , éppen Isten szuverén, szabad
kegyelmének hatalma révén szabad igazán az ember Manapság már jobban meg-
értem és tisztelhetem Isten bölcs türelmét, Isten Szavának és Lelkének beavatkozó
és megújító munkáját az ember és az emberiség életében. Ezt ugyan már korábban
tanultam és képviseltern. de aztán elfeledkeztem róla és tagadtam. Úgy vélem, hogy
Isten és az ember nagy ügyével kapcsolatban gondolkodásomban és beszédemben
békésebb és derűsebb lettem, mint egykor a környezetemrnel való éles vitáimban
voltam." 1931-ben jelenik meg Canterbury Anselmről írt könyve, melyben teológiai
ismeretelméletének új belátásáról számol be; a hit mint Isten Szavának elfogadása
megnyitja előttünk a megértés útját. 1933 után kemény küzdelmek következnek a
"Német Keresztények" náci ihletésü mozgalma és a Hitvalló Egyház között. Mivel
Barth nem hajlandó letenni az esküt anáciknak, 1935-ben visszatér Baselbe, ahol
élete végéig tudományos munkásságot folytat. A második világháború alatt és után
Nyugat és Kelet között áll, mindig megértő, békéltető, építő jellegű magatartást ta
núsítva. Többször járt hazánkban is. Komoly segítséget nyújtott az új helyzetbe ke
rült protestáns egyháznak. 1968-ban halt meg Baselben.

Isten Szavának fölfedezése

"Jézus Krisztus, miként ezt számunkra a Szentírás tanúsítja, Isten Szava; ezt halljuk
meg, ebben bízzunk életben és halálban és ennek engedelmeskedjünk." Ez röviden
Barth teológiai programja. Bizony, hosszú utat kellett megtennie, amíg ennek az
alapvető hitvallásnak értelmét belátta és kidolgozta. Visszatekintve életútjára, úgy
érezte, hogy kezdetben sötétben botorkált, aztán majdhogynem véletlenül megra
gadta a templom "harangkötelét", és megkondította feje fölött a "nagyharangot".
Barth alapvető fölfedezésének kiindulópontja egy kérdés: Mit jelent prédikálni? Mi
az igehirdetés értelme? Hogyan és mit kell prédikálni? A keresztény közösségben,
az egyházban az igehirdetés fontos esemény. Az egyház az a hely, ahol Isten Szavát
hirdetik, amelynek Szentírása van.

A fiatal Barth is ezzel a kérdéssel küszködött. Prédikálni? Nemcsak arról van szó,
hogy tniként csinálják, hanem hogy egyáltalán lehetséges-e? Az igehirdetéshez biz
tos alap és támpont kell. A 19. századi liberális teológiával szemben fellépő bizalmat-
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lanság a teológia alapjait sem hagyta érintetlenül. Megbízható teológia nélkül mi
lenne az igehirdetéssel? A Biblia kézzelfogható közelségben van ugyan, de mondani
valóját elhomályosították a racionalista szellemű vallástörténeti, bibliakritikai, egze
getikai kutatások. A liberális teológia szintézisének középpontjában a vallás. a val
lásosság, a hit élményének kérdése állott. A liberális kultúrprotestantizmus a keresz
tény hitet az adott kor kulturális szintjéhez mérte. A hit és a kultúra úgy alkalmazko
dott egymáshoz, hogy az már az Evangélium elárulását jelentette. A korszak radikális
gondolkodói (Kierkegaard, Dosztojevszkij, Overbeck) élesen bírálták a vallás és a kul
túra ilyen keveredését. Akik már kiestek a kereszténység lényegének gyakorlatából,
azok nyugtalanul föltették a kérdést: mi a kereszténység lényege? A kereszténység
lényegéről, az igehirdetés tartalmáról és módjáról a teológiának kell számot adnia. A
tudományos teológia feladata az, hogy kritikailag kidolgozza, mit kell a keresztények
nek a világba belekiáltaniok. A Biblia tartalmazza a választ, de nem minden kérdés
illik hozzá. Ha a teológia nem jól kérdez, akkor elvétheti a helyes választ.

Barth is nyugtalanul nézett széjjel, és kereste a biztos támpontot. A Biblia szőve

geinek értelme nem volt számára egyértelmű,egyre problematikusabbá kezdett válni
maga a Biblia. Úgy érezte, valaminek történnie kell, hogy a prédikáció, az igehirdetés
hiteles lehessen, hogy azt hirdesse, amit hirdetnie kell. Kétségek és aggodalmak kö
zepette először arra gondolt, hogy talán egy Kant- vagy Hegel-tanulmány segíthetne.
Töprengései közepette aztán egyik reggel egy almafa alatt kézbe vette a Szentírást,
Szent Pál Római levelét kezdte olvasni. Rögtön megérezte, hogy ekkor valami fontos
esemény történt vele. Aztán úgy olvasta tovább a szöveget, mintha még sohasem ol
vasta volna. .Dlvastam és olvastam, írtam és írtam" - így vall a döntő eseményről,

amely megújította életét, és elindított egy teológiai megújulást. A Szentírás olvasása
közben szüntelenül fölmerültek a meglepődés, az idegenség, az értetlenség érzései,
de egyre ellenállhatatlanabbul kezdett kinyilvánulni az egészen új, az egészen más, a
kinyilatkoztatás, Isten világa, Isten Szava. Pál apostol Barth számára az igazság, a vi
lágosság, az élet tanúja lett. Megtörtént az alapvető fölfedezés. A Szentírás világa nem
egyszerűen a vallás, az erkölcs, a lélektan, a történelem világa, hanem Isten világa. A
Szentírás nem emberi gondolatokat közöl Istenről, hanem Isten gondolatait és csele
kedeteit közli az emberre vonatkozóan. Aki a Szentírást olvassa, az kilép az emberi
szférából, és nyitott ajtón át belép Isten világába.

A fölfedezés hatása alatt Barth úgy érezte, hogy Isten álláspontját radikálisan kell
érvényre juttatnia. A bibliai kinyilatkoztatás szernszögéböl kell mindent kritika alá
vennie. Isten Szava és Országa egészen új, radikális és mindent átfogó valóság. Isten
Szava Krisztus. Krisztus pedig nem új jámborságot, új vallásos tapasztalatot hozott,
hanem föltámadásával új világot létesített. Isten Országa "fölülről" jön, vertikális
dimenzió, de hat a test, az anyag világára, érintőlegesen befolyásolja azt. A kinyilat
koztatás az egészen más Isten megnyilatkozása. Istennel való kapcsolatunk dialekti
kus, a kegyelem rnegszüntetve-megörzi létezésünket. Isten ítélete határozott nemet
mondott a világra, de csak azért, hogy irgalmában átalakítva, újjászületve újra ma
gához emelje. Minden evilági kulturális érték, vallásos megnyilvánulás ítélet alá
kerül.

Barth fölfedezése nyomán radikálisan szakított a romantikával, az idealizmussal, a
pietizmussal és a liberális szemlélettel. Az élő Isten felé fordult, aki az üdvösség tör
ténetében megszólította az embert. Csak egyetlen dolog fontos: olvasni a bibliai szö
vegeket, megérteni és értelmezni őket. A vallásosság sokszor eltakarja az igaz Istent.
Pedig Isten "isteni" mivolta tisztán föltárulkozott. Csak Isten ön-bizonyságtétele ala
pozhatja meg a hitet, és ez a hit éltetheti a vallást. Két világ feszültségében zarándo
kolunk, az evilág és a túlvilág között, közben érezzük hontalanságunkat: még nem
vagyunk igazán otthon. De már Isten gyermekei vagyunk. Életünk titka lett az élő Is-
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ten titka. A vallás csak az eszkatologikus dimenzióban lehet hiteles. Teremtés és meg
váltás, élet és halál, jó és rossz, Ádám és Krisztus, ítélet és kegyelem - mind jelzik ezt
a feszültséget, a dialektikus ellentétet és egységet. Ennek a világnak gyökeresen át
kell alakulnia, mássá kell lennie. Isten dicsőségénekkinyilvánítására kell előkészíteni

a világot. Isten végleges uralmán kell dolgozni. A Szentírás tanulmányozása közben
Barth egyre radikálisabb fölfedezéseket tett. A fölfedezés hevében, a kritika tüzében
élesen fölfénylik a fölmérhetetlen isteni mélység, a megfoghatatlan végső alap szent
titka. A kinyilatkoztatásban nemcsak az I~teni Szó hangzott el, hanem Isten belső

élete, titka is megnyilatkozott.
A dialektikus tapasztalat szerint Isten igent mondott a világra és az emberre, ne

künk ezért radikálisan nemet kell mondanunk mindenre, ami nem Isten. Nekünk
embereknek Istenről kellene szólnunk, de erre mi magunktól képtelenek vagyunk.
Ezt a súlyos feszültséget elsősorban az igehirdető tapasztalja. Isten Szavát kell meg
hallani, sajátunkká tenni és azt továbbadni. Ez azonban majdnem lehetetlen feladat
elé állítja a prédikálót. Hogyan merjen valaki ebben a világban az egészen más Isten
ről szólni? Ekkor jön a teológus az igehirdető segítségére. Mint emberek tényleg nem
beszélhetünk Istenről. Ám éppen ez a lehetetlenség nyilvánítja ki Isten dicsőségét,

más-ságát. És ez teszi az embert hallóvá. figyelövé. ez irányítja Isten felé. Így talál
ránk Isten kegyelme és tesz képessé arra, hogy meghalljuk Szavát. A teológia fölfogja
és érthetővé teszi Isten Szavát. Az igehirdetés pedig az egyházi közösségben hirdeti
az isteni szót. A teológia és az igehirdetés szorosan kapcsolódik egymáshoz. Aki Isten
Szavát meghallja és megérti, az már azt mondja ki, ami tényleg van és ami velünk tör
ténik Isten kegyelme által. Barth úgy vélte, ő is azt az utat járta végig, amelyet a re
formátorok végigjártak. Fölfedezése már magában rejti dogmatikájának elemeit: Is
ten Szava a középpont. Isten Igéje Krisztus, Isten Szavát olvashatjuk a Szentírásban,
hirdetjük a közösségben. Az igehirdetés és a teológia alá vannak rendelve a Szerit
írásnak. Ez a gondolkodásmód aztán könnyen kapcsolatot teremtett az akkori feno
mcnológiával, egzisztencializmussal. Isten Szavának teológiája új teológiai irányzatot
hozott létre.

Isten Szavának dogmatikája

Karl Barth Egyházi Dogmatikájának első kötete Isten Szavának tanáról szól. Ez nem
csupán bevezető tanulmány, hanem az egész dogmatika megalapozása. A Prolego
mena a dogmatika sajátos ismeretelméleti útját, a dogmatikus kifejtés módját tisztáz
za. A dogmatika az a teológiai tudomány, amelyben a keresztény egyház tudományo
san számot ad igehirdetésének tartalmáról. tisztázza az Istenről való beszéd sajátos
ságát. A dogmatika az egyház életmegnyilvánulása, az egyház funkciója. Mivel emberi
módon történik az Istenről szóló tanúságtétel, ezért kritikusan meg kell vizsgáini,
vajon az emberi beszéd és az egyház léte mennyiben felelnek meg egymásnak, ho
gyan tartoznak össze. Az egyház valósága azonos Krisztus valóságával. Jézus Krisztus
ban pedig a kegyelmes és irgalmas Isten fordult kiengesztelödötten az ember felé. A
teológia feladata az, hogy ezt a kritériumot fölismerje és alkalmazza.

A biblikus teológia azt kérdezi, honnan merítjük az Istenről szóló beszédet. Aprak·
tikus teológia feladata pedig az, hogyalkalmazza, a gyakorlatba átültesse az Isten
Szaváról szóló beszédet. A kettő között a dogmatika megállapítja a kinyilatkoztatás
tartalmát, azt, hogy mit kell gondolnunk Isten Szaváról, tudományosan számot ad az
Isteni Szó mértékéröl a Szentírás alapján. Isten Szavának érvényes, kritikailag igazolt
reprodukálása az egyházban a dogma. A dogmatika pedig a dogmában foglalt Isteni
Szó megértése, kifejtése és egységes tanná való egybeszerkesztési kísérlete. Mivel
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Barth a kinyilatkoztatott Szót állítja a középpontba, ezért teológiáját a kinyilatkoz
tatás teológiájának szokták nevezni. A dogmatika tudományosan jár el. Meghatározza
a teológiai megismerés tárgyát, megvilágítja a követendő utat, és kritikusan számot
ad tárgyáról, igazolja eljárásmódját. A dogmatika lényegi feladata, hogy szüntelen
rákérdezzen az igehirdetésben elhangzó tanúságtételre, vajon a keresztény beszéd
megfelel-e kritériumának, Amikor Barth a kinyilatkoztatásban föltárult Isteni Szóra
koncentrál, akkor tulajdonképpen Krisztusra alapozza dogmatikáját. A keresztény ta
nítás kizárólag Krisztusról szól, aki Isten- hozzánk intézett élő Szava. A teológiának
krisztológiává kell lennie. A dogmatika kidolgozása közben Barth lassanként lemond
a dialektika alkalmazásáról. Belátja, hogya teológia nem épülhet a filozófiailag ki
dolgozott dialektikus szemleletre vagy az egzisztenciára.

A dogmatika föltételezi, hogy a hívő megismerésben fölismerhctjük és elismerhet
jük Isten kinyilatkoztatott Szavát. Minden dogmatikus kijelentés tulajdonképpen hit
kijelentés, hit-tétel. A hit jogosít és bátorít föl arra, hogy kimondjuk Isten igazságát.
Isten bizonyossága sohasem lehet emberi bizonyossággá. Barth szerint ez érvényes
az egyház által megfogalmazott dogmákra is. A kinyilatkoztatott igazság Isten szabad,
szuverén tette és megnyilatkozása. A dogmatikának alárendelt szerepe van. Isten
igazsága a kinyilatkoztatásban tárult föl. A kinyilatkoztatás eseményét az Ó- és az Új
szövetség rögzítette mint ígéretet és beteljesedést. A bibliai üzenetet az egyház kiáltja
bele a világba eseményszerűen itt és most. A kinyilatkoztatást Krisztus személye fog
ja egybe. Isten kinyilatkoztatása igazán Krisztus. Ö nem egy eleme a kinyilatkoztatás
nak, hanem az összes elem vonatkozási pontja. A kinyilatkoztatás nem csupán tarta
lom, igazság, eszme, hanem egy Név, amely személyt jelöl. Enélkül a belátás nélkül a
teológia meró spekuláció vagy mítosz lenne csupán.

Barth véleménye szerint az egyház nem lehet mértékc és elve saját igehirdetésé
nek, isteni tekintélyét csak a Szentírásból merítheti. Lényegi követelmény az egyház
zal szemben az, hogy állandóan tudatában legyen: Isten Szavát hirdeti. Az egyháznak
szüntelenül kérdeznie kell, hogy a megfelelő válaszra tehessen szert. És ezt a kérdést
a dogmatika végzi el a mindenkori megismerés és szükségletek szintjén. A dogmati
kai tétel tárgyilag mindig hit-tétel. Csak akkor lehetséges dogmatikát muvelni, ha hi
tünk van, ha az emberi müveletet az egyház léte határozza meg, az egyházat pedig
Krisztus élteti. A hitigazság fölött nincs hatalma sem a dogmatikusnak, sem az egy
háznak. Az egyház és a dogmatikus csak hallgat és a hitben engedelmeskedik a kinyi
latkoztató Isten Szavának.

A hívő ember konfliktusba kerülhet önmagával, ekkor jön létre a herezis paradox
ténye. Barth két ilyen konfliktus-helyzetet említ. Az egyik a pietista-racionalista mo
dernizmus, amely a kinyilatkoztatás igazságát alá szeretné vetni a vallásos élmény
nek, az ember általános helyzetéből adódó szükségleteknek, így a hit az emberi való
ságtól, jámborságtól függő meghatározottság lenne. A másik konfliktus-helyzet a ka
tolikus teológia álláspontja, amely ugyan a kinyilatkoztatásra hivatkozik, de ezt az
egyháztól teszi függővé. Barth úgy véli, hogya katolikus egyházban nincs meg kellő

képpen a függés Isten szuverén szabad kegyelmétől, mert Isten tevékenysége túlsá
gosan hozzákötödik az egyházhoz, a tárgyiasult kegyelmi struktúrához. Pedig a krité
rium csak Isten Szava lehet, amely mögött Isten szabad kegyelmi tette rejlik.

Barth bőségesen tárgyalja a kinyilatkoztatás eseményét, amely egyszeri, időbeli,

meg nem ismételhető esemény. Az esemény középpontja Krisztus. A kinyilatkoztatá
son kívüli Isten-tapasztalat jelentéktelen és érvénytelen. A kinyilatkoztatás az elrej
tett Isten megnyilatkozása. Nem azt jelenti az elrejtettség, hogy Isten elrejtőzött, ha
nem éppen azt, hogy az önmagában elrejtett Isten föltárta titkát. Szavai és tettei meg
ítélik a világot és az embert. Isten szólt, szólása üdvösséget vagy kárhozatot hozott. Is
ten beszédének hatalmas ereje hordozza az egyház életét és teszi lehetövé a teológiát.
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A teológiában tulajdonképpen nincs szükség bizonyításra, mert Isten szava a maga
erejével ragadja meg az embert. Az Isteni Szó Isten Szava marad akkor is, ha emberi
leg, de hívő lélekkel ejtik ki. Krisztus megtestesülése ad valóságjelleget Isten Szavá
nak. A próféták, az apostolok és az egyház csak visszhangozza Isten Szavát. Az emberi
szavak a kinyilatkoztatás fényétől megvilágított szavak. Isten Szava egzisztenciálisan
ragadja meg az embert. Az ember visszavonulhat Isten megszólítása elől, elmehet
Krisztus mellett, de akkor nem találkozik Istennel.

Isten Szavának lényegér és struktúráját alaposan megvizsgálja a dogmatika. Mi tesz
valakit dogmatikussá? Az egyetlen és alapvető esemény fölötti csodálkozás; hogy van
kinyilatkoztatás, hogy van egy pont, ami mindennek kiinduló- és végpontja, min
dennek elve és normája, hogy Isten Szóvá tette önmagát Krisztusban. Isten Szava
hármasságban, hármas alakzatban jelenik meg. Isten Szava hirdetett, leírt és kinyilat
koztatott Szó, Ennek alapján beszélünk az igehirdetésről, a Szentírásról és Isten titká
ról. De ez a hármas alakzat lényegében egyet jelent, egyetlen Szót, mert bennük Isten
hármassága nyilvánul ki.

Isten Szava lényege szerint Isten beszéde, Isten tette és Isten titka mint Isten ön
megnyilatkozása. Isten maga nyilatkozik meg Szava, cselekedetei és lényege által. Is
ten Szav ából kiindulva építette föl Barth hatalmas Egyházi Dogmatikáját, amely
rendszerbe foglalja Isten Szavának természetét és lényeget, Isten titkát, a teremtést, a
kiengesztelődést, Jézus Krisztus és a Szentlélek szerepét a kiengesztelődés müvében,

Isten Szava és az abból táplálkozó keresztény hit tanúsítja, hogy a történelem fo
lyamán Isten és az ember egymásra találtak. Isten Szavának megtapasztalása megha
tározza az emberi egzisztenciát. A hit tapasztalata, amint arról a keresztény öntudat
és élmény tanúskodik, valódi emberi tapasztalat, hiteles emberi lehetöség, de kizáró
lag Isten Szavában az. A hit Isten Szavának megtapasztalása. Barth tagadja a Iétanaló
gia jogosságát, amely Isten és ember között a lét megfelelését állítja. Csak a hit ana
lógiáját fogadja el, amely Isten és ember között a megfelelést kizárólag az Isten Sza
vára alapozza: a hitben fölfogott és elfogadott Isteni Szó létesít kapcsolatot Isten és
ember között. Isten Szava és Isten Szavának olvasása és meghallása az egyházban
rendíthetetlen tény. Barth ezt a tényt teszi dogmatikájának alapjává.

1968-ban, élete végén Barthnak abba kellett hagynia dogmatikája irását. Tudatá
ban volt annak, hogy dogmatikája nem lezárás, hanem nyitás az igazi Dogmatika felé.
Utoljára még föltette magának a kérdést, vajon ki fogja olvasni dogmatikáját. Ogy
vélte, talán a lelkipásztorok, a laikusok, a katolikusok. Hogy mi maradt meg dogma
tikájából? Mi benne a maradandó, egyetemes és élő, mi a valóságos értéke? Ezen vi
tatkoznak még a teológusok, protestánsok és katolikusok egyaránt. Mindenesetre
dogmatikája tanúskodik saját életéról. küzdelméröl, személyes hitéről, tanúskodik
egy fontos teológiai megújulási kísérletröl. Dogmatikája tanítványokat nevelt, akik
ma is élnek örökségéből.Élete végén így értékelte életművét: "Az utolsó szó, amelyet
én mint teológus és politikus kimondtam, az nem egy fogalom, mint például a kegye
lem, hanem egy név: Jézus Krisztus. Ö a kegyelem, ő a végső valóság túl ezen a vilá
gon, az egyházon, a teológián. És hosszú életem folyamán egyre erőteljesebbenazon
fáradoztam, hogy ezt a Nevet kiemeljem, és rámutassak: semmilyen más névben nin
csen üdvösség, csak ebben a Névben."

Mindazok, akik tisztelettel és szeretettel ejtik ki ezt az üdvösséges Nevet, most tisz
telettel és szeretettel emlékeznek arra, aki oly sokat fáradozott ennek a névnek a di
csöségéért.
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Egy öreg teológus levelesládájából
KARL BARTH LEVELEI: 1961-1968

A levelesláda tulajdonképpen egy 600 oldalas könyv, amely Jürgen Fangrneier és a
bázeli "Barth Archívum" gondnoka - Heinrich Stoewesandt - gondos kutatása és vá
logatása nyomán 1975-ben jelent meg a zürichi Theologischer Verlag kiadásában. Ko
runk legnagyobb protestáns teológusának, a száz éve - 1886. május lO-cn - született
Karl Barth professzornak 325 levelét tartalmazza.

Emeljünk ki mindjárt egy levelet a levelesládából. Egy évvel csendes hazatérése
előtt írta Göttingenbe Ernst Wolf professzornak, egykori tanítványának és barátjának
1965. november IS-én. A hosszú levélnek csak az első mondatát és befejező szakaszát
idézzük:

"Kedves Ernst! Hosszúra nyúlt alámerülésem után végre ismét jelentkezem ná
lad ... Érdekel egészségi állapotom? Nos, az elmúlt évek tapasztalatai után négy tel
jes hónapon át alkalmam nyílt arra, hogy nagyon egzisztenciális és sokoldalú isme
retet szerezzek az orvosok és a gyógyszerészek muvészetéröl és tudományáról, ame
lyet oly fennen dicsér Sirák könyvének 38. fejezete (mintha csak a bázeli vegyészeti
gyógyszerészeti iparról prófétálna'), de alkalmam nyilt arra is, hogy az engem körül
vevő kedvesnővérekminden dicséretet megérdemlőgondozásában részesülhessek. A
látlelet ez: a vastagbelemet 150 cm hosszúságban, hólyagomat négy-öt rekeszében
egy szép, proteus mirabilis névre hallgató bacillus jelenléte gyógyíthatatlanul gyötri.
Ez az élőlény a bélrendszeren át az említett rekeszekben igyekszik tanyát verni, hogy
onnan azután behatoljon a vesékbe. és urémia által véget vessen »külsö emberern«
életének. Ez az ördögi természetű élőlény, amely csak a bűneset utáni időben léphe
tett porondra, s tevékenységet a démonokéhoz hasonlóan nem lehet figyelmen kívül
hagyni (sok gyógyszer, infúzió s a kötelezően használt "katéter" stb. segitségével),
erélyes ellenállásba ütközött a férfi és női szakértők (és a magam) részéről is. A sok
causae instrumentales (e szakszerű kifejezés szó szerinti értelmében) némi életteret
biztosított egyelőre számomra. Két és fél hete mindcncsetre zavartalanul és megelé
gedetten ülök naponta pompás Íróasztalom mellé, amelyet a pittsburghi presbiteriá
nusoktól kaptam ajándékul cserébe - ott immár múzeumi kiállítási tárggyá vált 
régi íróasztalomért. Így várom naponta kétszer serény - beszédében is serény - ápo
lónörnet, akit háziorvosom bízott meg gondozásommal. Dr. Brillemann katolikus,
rendkívül szimpatikus. Bőven ellátom a Herder Korrespondenzcel és más hasonló
irodalommal. Odáig jutottam tehát, hogy valóban nincs okom hálátlanságra vagy
morgolódásra, amikor visszatekintek az utóbbi, kissé nehéz és bizony gyötrelmes
évekre. Az embernek egyszer valamiben meg kell halnia. És végül is milyen sokáig
tevékenykedhettem boldogan ebben az aionban!"

Megemlíti még levelében, hogy kórházi tartózkodása idején főleg a Bibliát olvasta.
Emellett még sokat olvasott Goethétól. közben egy testes könyvet az amerikai pol
gárháborúról. Az egyházi élet és a teológiai irodalom újabb eseményeit is igyekezett
figyelemmel kísérni. Kiemelkedő fénypontként említi, hogy a svájci rádióban három
- egy katolikus és két protestáns - kitűnő prédikációt is hallhatott.

A levelesláda böngészését szándékosan kezdtük ennek a levélrészletnek az ismer
tetésével. Ne betegsége részletes és szellemes leírására figyeljünk csupán. Többről

van szó. Itt egy idös ember élete nemszeretem napjainak emlékét lelkileg, teológiai
lag dolgozza fel. Még a rossz és kellemetlen élmények is arra kényszerülnek, hogy
hitében, Isten iránti bizalmában megerősítsék. Ezért emeli humora a bajok fölébe.

8



Minden az őt megillető helyre kerül. Nemcsak az orvostudomány, a gyógyszerek,
hanem a gyógyulásáért kűzdö emberek is, hiszen maga is jó helyen tudja magát: Isten
kezében. Barth teológiájának alaphangját ismerhetjük meg ebből a szemelvényböl.
Leveleiről általában is elmondhatjuk, hogy jól egyengetik az utat nagy müveinek, kö
zöttük 13 kötetes dogmatikájának megközelítéséhez.

A levelesládában található levelek élén 1961 májusában írt körlevele áll. Azoknak
küldte meg, akik hetvenötödik születésnapja alkalmából keresték fel köszönté
sükkel:

..Kedves Barátaim! Elérkezett és már el is múlt a nap, amikor szép, kerek számú 75
évemre visszatekinthettem. Ismét megyözödhettern, milyen nagy ajándék, hogy annyi
jó barátom lehet - távolban, közelben és egészen közel, e fogalom valamennyi for
májában és fokozatában. Oly sok levéllel, telefonhívással, virággal és kedves ajándék.
kal kerestetek fel, hogy csaknem külön szolgálatot kellett létesítenie a postának a
Bruderholz felé. Az biztos, hogy közel három napot vett igénybe leveleitek nyugodt
elolvasása - közülük elsősorban azt a 16 levelet említem meg, amelyet abból a házból
(a bázeli fegyházból) küldtek, ahol prédikálni szoktam, s ahol ezt a körlevelet is sok
szorosították. Kezembe vettem egy-egy könyvet, fényképet, feltettem jó néhány hang
lemezt, hogy elöször szólaljon meg hangjuk, igyekeztem a testi örömeimet szolgáló
hozzám juttatott ajándékoknak is - mindazokkal, akik velem voltak és velem vannak
- megadni az őket megillető tiszteletet. Az igazán jót azonban számomra nem maguk
a részetekről hozzám juttatott szép ajándékok és jó szavak jelentették, hanem mind
az, amit ezekből megérezhettem és megérthettem, vagyis az, hogy velem együtt örül
tök a nem magától értődő ténynek, hogy még mindig rám süt a nap, hogy érdekel
benneteket munkám és bizalommal fordultok felém, pedig ez jelentős mértékben
igényli a hibáim és furcsaságaim iránti megbocsátó türelmet. Sokan mondottak kö
szönetet mindazért, amiben általam részesülhettek. Érthető módon leginkább az in
dított és vigasztalt meg, amikor néhány lelkész megírta, hogy bátorsághoz és öröm
höz segítettem őket igehirdetői szolgálatukban. Mi mást tehetek, mint hogy e köszö
neteket, amilyen gyorsan csak lehet, továbbítom annak, akinek egyes-egyedül kö
szönhetek mindent. Bizony, olykor szinte megijedek, amikor látom, milyen szabadon,
milyen meg nem érdemelten őrködött a kegyelem életem felett cselekedeteimben és
munkásságomban. Mindez majdnem idegennek tűnik, amikor szembesítem életem
egész, semmiképpen sem hősies vonulatával; azzal, hogy - miközben pipámat szív
tam, s közben más haszontalan dolgokkal is foglalkoztam - napról napra, évről évre,
olykor kissé nyögdécselve megírtam vagyelmondtam, ami éppen soron következett,
s mindig éreznem kellett, mennyire távol van az, amit tettem, attól, amit tennem kel
lett volna. Gyakran gondolok azokra, mert bizony sokan vannak, akik életük napjait
hozzám hasonló vagy még több fáradozással töltötték, és hozzám viszonyítva mégis
árnyékban vagy félárnyékban maradtak. A hírnév szép dolog - egyik születésnapi tor
tám cukorfelirata így szólt: »Kora legnagyobb írástudójának«. De végül is ki nyeri el?
Kérlek tehát benneteket, legyetek továbbra is jók irántam, tartsatok emlékezetetek
ben, és kísérjétek biztató szavatokkal továbbra is életemet. Egyben nagyon komolyan
intelek is mindnyájatokat: ne mitizáljatok, mert ez az angyaloknak biztosan nincs tet
szésére és a jószemü emberek is megszégyenítenek, mert átlátnak az ilyesmin. In
kább arra igyekezzetek mindnyájan, amire magam is igyekeztem: tegyen meg a maga
helyén mindenki Isten dicsőségéreés felebarátja javára mindent egy kissé, sőt sokkal
jobban, mint ahogy magam tettem ...

Jelenleg a .Kirchlíche Dogmatik" 13. kötetén (KD IV/4) dolgozom, de a céltól még
messze vagyok. Hogy mikor fejezem be? Barátaim, hagyjatok fel az ilyesmivel, ne
gyötörjetek és ne vádoljatok. Hátha valaki más fogja befejezni? Vagy nem becsüIik-e
meg a befejezetlen szimfóniákat, dómokat, a befejezetlen Summa Theologiae-ket és a
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más hozzájuk hasonlókat? Hagyjuk ezt Istenre, aki nálatok és nálam is jobban tudja,
mire van még szükségetek és mire vagyok még képes. Ex profundis dicsérni őt - to
vábbra is ez a tisztünk. Ismét köszönök mindent. Őszinte szívvel veszek részt minden
fáradozástokban, örömötökben és gondotokban. Szívélyes köszöntéssel

Karl Barth-otok"

Negyvenévi professzori munkássága után 1962-ben nyugalomba vonult.
A csalódás némi, de valóban csak némi érzése is kicseng soraiból, amikor 78. szü

letésnapja alkalmából a gratulánsoknak írt sokszorosított levelében nyugállományba
vonulásának kérdéseivel foglalkozik.

"Helyénvaló a sok jókívánság, mert feltartóztathatatlanul az emberi élet bibliai ha
tárának közelébe érkeztem. Őszintén beismerem: az időskort. amikor még távol áll
tam tőle, könnyebbnek képzeltem, s nyugdíjas állapotomat is élvezetesebbnek. De
nem szeretnék erről szót ejteni. Nincs okom siránkozásra, sok okom van viszont most
is a hálaadásra.

Mint sok más igazra és hamisra, rám is felderült a tavaszi napsugár. Beteg sem va
gyok, csak kissé törékenyebbé váltam. Még mindig körülvesznek és gondoskodnak
rólam. Örömmel láthatom, mint növekszenek és részesülnek jó nevelésben unokáim
a közelben és a távolban, és nem utolsósorban örömmel tölthet el életvidám déduno
kám. Hallgathatom Mozartot. Élvezettel szívhatom pipámat. Bár alig mondhatom
magamról, hogy a szellemi javak és ínyencségek termelője lennék, de annál seré
nyebb fogyasztójuknak bizonyulok. - Még mindig füleini tudok a teológiai piactér
hangoskodóira, akik közül a leghangosabbakat »Korach csődületének. (IV. Móz. 16),
olykor pedig a világ egyesült kerti törpéinek szoktam nevezni. Alaposan felbosszanta
nak vagy nevetésre késztetnek. Jókedvűen zajlanak otthonomban vagy a közeli ven
dégfogadó termében a szokásos ingyenes német, francia és angol nyelven tartott
magángyakorlataim. S amint több levélből is kitűnik, még még mindig szorgalma
san és haszonnal olvassák könyveimet. Még mindig sokan - olykor túl sokan - láto
gatnak meg. Autóbuszon külföldi lelkészek és diákok csoportjai gördülnek be az őket

foglalkoztató fontos kérdésekkel. Noha megkezdődött földi sátorházam lebomlása,
nem tehetetlenkedem. Még nem! Igen, még! ... Május 10. alkalmából tanúsított ked
vességtekkel megerősítettetek- nem abban, hogy magammal, hanem inkább -, hogy
Isten jóságának jeleivel megelégedetten éljek. Az ő oltalmába ajánllak mindnyája
tokat."

Élete utolsó hét esztendejének két nevezetes fénypontja: amerikai utazása és a Va
tikánban tett látogatása.

Útközben írt leveleiből csak néhány érdekes mondatot emelünk ki:
"Kivel találkoztam tegnapelőtt a reggeliné!? Billy Grahammel. Együttlétünk igen

szívélyes volt, bár nyíltan meg kellett mondanom neki - openly speaking -, hogya
svájci St. Jakob futballstadionban annak idején tanúsított viselkedése nem szolgált
tetszésemre. - Mindenütt nemcsak elbűvölő szeretettel fogadtak, hanem még a fény
képészek, filmesek és a televízió teljes apparátusának kivonulásával rendezett nagy
sajtókonferencián is megértően kérdezgettek. ezrek hallgattak és tapsoltak meg (!!).
Virginiában mindent vagy majdnem mindent megtekinthettem, amit az amerikai
polgárháborúval kapcsolatban látni kívántam. Még egy százéves muskétával lőhet

tem is és (!) - célba találtam. - Christop fiam szerint én vagyok a család leginkább
életkedvelő - remélern. nem »élvhajhászó- - tagja; nem tagadhatom, hogy az itteni
élet, az ország és az emberek rendkívüli örömöt szereztek nekem ezekben a he
tekben."

Egyhetes római útjára nyolcvanéves korában, 1966 szeptemberében került sor.
Noha meghívták, betegsége miatt nem jelenhetett meg megfigyelőkénta II. Vatikáni
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zsinaton. Később, betegségéből fölerösödve, maga érdeklődött az egység-titkárságon,
Augustino Bea bíborosnál. hogy szívesen vennék-e látogatását. Az ügyben honfitársa,
Hans Küng tübingeni professzor is közvetített. Magánemberként utazott, két "ark
angyal": felesége és Brillemann doktor kíséretében.

"Nem »protestánsként«, hanem egyszerűen evangéliumi keresztényként mennék
Rómába. amint ez Önnek. főtisztelendőBea kardinális úr, a hit és az egyház keresett
és messzemenően fennálló egysége érdekében szívűgye." (1966. június 2-án írt levele.)

A Vatikánban tett látogatásáról, ottani tárgyalásairól és benyomásairól, VI. Pál pá
pával való találkozásáról "Ad limina apostolorum" cimű könyvecskéjeben számolt be
később. Leveleiben színesen, aprólékosan ír élményeiről. Egy kedves apróság a pápai
különkihallgatás alkalmából:

.Fcleségemnek. Nellynek határozottan megmondtam, hogy nem kell térdre eresz
kednic. elég egy udvarias mély meghajlás, amit 73 évesen is eleganciával teljesített,
miközben a pápa őt nyájasan ismét normális testtartáshoz segítette."

Rómában szerzett benyomásait jól összegezi 1966. november 10-én Willebrands
püspökhöz írt levele:

"Mélyen tisztelt, kedves Püspök Úr! Mindenekelőtt nagyon köszönőkmindent, amit
az emlékezetemben sokáig élő római látogatásom eredményessé tétele érdekében
tett. Minden úgy sikerűlt, ahogyan azt kissé bátor vállalkozásom tervezésekor elkép
zeltem. A zsinat utáni katolicizmust néhány legkiemelkedőbb alakja révén a forrás
mellett ismerhettem meg. Mindarról, ami az Ön egyházában mostanában történik,
összehasonlíthatatlanul jobb képet nyerhettem. mint korábban. A számomra biztosí
tott számtalan találkozás és beszélgetés szinte kivétel nélkül annyira tanulságos, egy
ben annyira testvéri és derűs volt. hogy mint »frater sejunctus« jobbat alig kívánhat
tam volna. Milyen szívesen fogadták gyanakvástól nem mindig mentes kérdéseimet. s
igyekeztek azokra legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint válaszolni .. Kissé kriti
kusan gondolok a Bea kardinális óernincnciájánál töltött órára. amikor tényleg meg
lepett. hogy az általa támogatott jó ügyet miért nem képviseli még jobb teológiával.
Erre akkor - amint később kíséröimtöl hallottam - néhány kissé ideges gesztussal
reagált. Ilyesmire szerencsére nem került sor a Szentatyánál tett audiencián. Az ő

őszintén kegyes embersége mélyen hatott rám. Néha. amikor beszélgetésünk kritikus
pontjai kerültek volna előtérbe. biztosított: majd imádkozik azért, hogy előrehaladott

korom ellenére is az általa óhajtott irányban mélyebb belátás ajándékában része
süljek."

A gyűjtemény három, VI. Pál pápához írt levelét közli. - Hetvenedik születésnapja
alkalmából kéri Istent. áldja meg a Szentatyát "magas tisztségében. bölcs elhatáro
zásokat és bátor tetteket foganatosító idővel." A pápa betegségérőlértesülve írja:

"Nem az én dolgom, hogy vigasztaljam Önt. De talán mégis érdekli Szentségedet,
ha elmondom, hogy kétszer is átestem azon a mütéten, amely felől most az Ön orvo
sai tanácskoznak, és most, 81 éves koromban, bár korlátozottan. munkaképes lehe
tek. Kívánom, hogy az apostollal együtt tudjon bizonyságot tenni: Amikor gyenge va
gyok, akkor vagyok erős" (2 Kor 12, 10).

Egy későbbi levelében említi, milyen feszült figyelemmel kíséri a "postkonciliáris"
teológiai fejleményeket a római katolikus egyházban: "Talán megmondhatom - írja-,
hogy Szentséged egynéhány fenntartása tőlem sem áll távol."

Mik lehetnek ezek a fenntartások? Nyilván Barthnak arról az aggodalmáról van
szó, amelyről Küngnek 1967. június l-l-én kelt levelében is írt, hiszen őt is figyelmez
tetni akarta:

"Az én barátaim odaát nem vigyáznak eléggé arra, hogyelkerüljék a hibákat, ame
lyeket ideát - mi protestánsok - a múltban és jelenben is elkövettünk." Egy nemré
giben fiától, Marcus Barthtól kapott levelére hívja fel figyeimét. Fia az USA-ban akkor
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(1967) porondra lépő fiatal római katolikus teológusokról írja: "Szinte kizárólag pro
testáns irodalommal foglalkoznak ... nyíltan lázadoznak püspökeik ellen és minden
nel szemben, ami konzervatív. Bölcs, idősebb tekintélyre lenne szükségük. Így aztán
néhányan haszontalan dolgokra figyelnek, mítosztalanítással és Robinson püspök
kel gyötrik magukat, és elhanyagolják Aquinói Tamás komoly tanulmányozását."

VI. Pál pápához írt utolsó levelében - három hónappal halála előtt - Barth nagy
elismerésben részesíti a zsinat "Dei Verbum" konstitúcióját, mert ebben "a termé
szetjog és a lelkiismeret nem szerepel a kinyilatkoztatás forrásaként". A "Humanae
Vitae" kezdetü enciklika teológiai alapvetésével kapcsolatban viszont éppen ennek a
két fogalomnak előtérbe kerülését kifogásolja. "Teológiával való foglalkozásom
hosszú útján e tekintetben sohasem tudtam Aquinói Tamással együtt haladni. E ko
moly differencia ellenére is legyen bizonyos Szentatya, mélységes tisztelettel tekintek
arra a szinte hősies vísszavonultságra, amelyben Ön és legközvetlenebb tanácsadóí
élnek." (1968. december 28.)

Barth egész teológiáját a következetes krisztocentrikus gondolkodás és a "theolo
gia naturalis" határozott elutasítása jellemzi. Ez jut kifejezésre tömören a híres, nagy
részt általa szerkesztett .Barrneni Teológiai Nyilatkozat" (1934) első tételében, amely
szerint: "Jézus Krisztus a Szentírásnak bizonyságtétele alapján Istennek az az egyet
len Szava, akire hallgatni, akiben életünkben és halálunkban bízni kötelesek va
gyunk. - Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház igehirdetése forrásául
köteles lenne Istennek ezen egyetlen Szaván kívül más tényeket és hatalmasságokat,
jelenségeket és igazságokat Isten kinyilatkoztatásául elfogadni." A hitleri uralom ide
jén fellépő és a németországi egyházakat szinte lerohanó úgynevezett "német keresz
tyének" tévelygését fedi fel és utasítja vissza ez a tétel. A tévelygés gyökerét Barth a
"theologia naturalis'l-ban látta. Tulajdonképpen ezen a ponton vitázik Aquinói Ta
mással és a katolicizmussa!, de még szenvedélyesebben a 18-19. századi protestáns
teológiával.

A hatvanas évek protestáns teológusainak munkássága azért nyugtalanítja, mert
nézete szerint mindinkább visszatérnek "Egyiptom elhagyott húsosfazekaíhoz". Ezért
részesíti őket - a római katolikus teológusokhoz viszonyítva - sokkal szenvedélye
sebb bírálatban. Úgy látja, hogy a Szentírást mítosztalanítani akaró "bultmannitisz"
ben szenvednek, és teljesen feleslegesen lelkesednek az akkor átmenetileg még ró
mai katolikus teológusok között is visszhangra talált Robinson anglikán püspök
"Honest to God" (Becsülettel Istenről) círnű könyvéért. (Robinson azon igyekszik,
hogya modern ember számára elfogadhatóvá tegye a kereszténységet, és ennek ér
dekében különös egyvelegbe olvasztotta Barth, Bultmann, TilIich és Bonhoeffer teo
lógiáját.) Nyugdíjba vonulása után, bár sokat unszolták, Barth nem lépett nyilvános
ság elé, de annál nagyobb hévvel levelezett. Úgy látta, hogy ilyen módon tudja leg
hatásosabban kifejteni véleményét, a szerinte helytelen irányba haladó protestáns
teológia iránt érzett, sokszor az irónia tintájába mártott tollal írt féltő szeretetét.

Bruno Corsani valdens (református) professzornak is ezért írt levelet Rómába
(1967. november 21.):

"Bizonyosan érdekli Önt, hogya Rómában töltött napok után mennyi időt fordítot
tam arra, hogya római katolikus egyházban a zsinat után viharosan - olykor túlsá
gosan is viharosan - feltörő megmozdulást lehetőleg átfogóan és örvendező figye
lemmel tanulmányozzam. Ne aggódjék! Nem lettem katolikussá, és még hátralévő

életemben sem válok azzá! De azzal a néhány, sok jó és örvendetes, bátor és bátorító
jelenséggel szemben, amelyekről római katolikus testvéreim útján értesültem, olykor
elfog az aggódás, hogya magunk részéről szorult helyzetbe juthatunk, ha azon a so
vány és híg koszton élünk, ami Németországban és az USA-ban a protestáns teológu
sokat annyira foglalkoztatja. Remélem és kívánom, hogy legalább a valdens egyház,
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amelyet régebben a szomszédos római katolikus egyház nem csekély mértékben szo
rongatott, gondosan ügyel arra, hogy most a másik oldal ne hozza szorult helyzetbe,
és gondoskodik arról, hogy elméletileg és gyakorlatilag egyaránt jó és örvendetes,
bátor és bátorító teológiával foglalkozzanak."

Egy németországi lelkésznek már jóval előbb, 1964-ben így ír:
"Igen tisztelt és kedves Lelkész Úr! Gondoljon arra, hogy a teológia mai helyzetét a

magam részéről bármily csúfnak is találom, nem tekintem annyira tragikusnak, hogy
olykori és futólagos megjegyzéseimen kívül behatóbban foglalkozzam vele. A mai
fiatalabb és idősebb kerti törpék leghangosabbjai sem tudnak valami újjal elöjönni,
csupán azzal, amit a 18-19. század cloaca maxima-jából előhalásznak. Hogy mi a vé
leményem róluk, azt hosszú életem során legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint
már megmondtam, és ezért nem érzem szükségesnek, hogy magam részéről mindezt
a kissé naiv Robinson püspökkel szemben elismételjem. Mondja meg kérem annak a
»hívö gyülekezetnek«, amelynek nevében hozzám fordult, hogy amennyiben valóban
hívő gyülekezet, ne essék mindjárt kétségbe, ha néhány okoskodó professzor és pár
száz izgága diák és kandidátus néhány napig kukorékol - ahogyan azt minden évszá
zadban tették -, és ne részesítsék őket abban az örömben, hogy magukat mártírok
nak képzeljék. A Biblia - hogya jó Istenről ne is beszéljünk - ennél nagyobb támadá
sokat is kiállt már és továbbra is kiáll. A hívő gyülekezet ehhez tartsa magát. közben
azon fáradozzék és azért imádkozzon, hogya maga bizonyságtétele sokkal világosabb,
határozottabb, koncentráltabb legyen, mint amilyen rnost."
Belső békességét mégsem veszíti el. Naponta úgy ébred, hogy felesége egy-egy

Mozart-lemezt szólaltat meg. Hálatelt szívvel ír egy darmstadti lelkészcsaládnak:
.Köszönöm Istennek és az embereknek is, hogy még mindig élek, olvasok, beszél

getésekben veszek részt, pipázok, korálokat és zsoltárokat éneklek, Mozartot hallga
tom és tizennégy unokámnak örvendek."

Leveleiben sokszor utal az általa annyira kedvelt Mozartra. Ha alkalom adódnék
rá, szívesen ajánlaná a pápának, hogy ha nem is szentté, legalább boldoggá avassák
kedves muzsikusát. Mozart akkor is tovább dicsőítette muzsikájával Isten jóságát.
amikor a lisszaboni földrengés hirére az optimista Leibniz is megrendült. Mozart
gyermeki, rendíthetetlen bizalmával mondja: "Az én dogmatikám várni tud."

A teológiai életben általa észlelt kakofónia nem kergeti a fundamentalisták tábo
rába. Távol áll tőle, hogya liberális teológusokra, beleértve a 18-19. századi protes
táns "egyházatyát" - Schleiermachert -, anatémát kiáltson. Rahner professzornak
irja:

"Higgye el nekem, hogy a mi neoprotestánsaink a maguk módján kegyes és egy
házszeretö emberek is voltak. Atyjukkal. Schleiermacherrel - akit a »cornmunio
sanctorumv-ból sohasem zártam ki - szívesen beszélnék néhány száz évet - feltéve,
hogy magam is oda jutok - és természetesen miután Mozarttal már néhány ezer évet
társaloghattarn." (1968. március 16.)

1968. december lO-én csendesen, álmában, hívta haza Ura. Íróasztalán maradt an
nak az előadásnak befejezéshez közeledő kézirata, amelynek megtartására egy öku
menikus imahét alkalmából kérték fel. Halála előtti este még dolgozott rajta. Egy
befejezetlen mondat közben tette le a tollat.

Benczúr László
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CSERHÁTI JÓZSEF

Az elveszett lelkiismeret keresése

A lelkiismeret hídiáll az emberek közölt

1986 októberében Budapesten tudományos párbeszédre került sor marxista és kato
likus tudósok között. Tudományos eszmecseréjük során "a társadalom és az erkölcsi
értékek" kérdéskörét vizsgálták meg. Az egyik külföldi résztvevő szerint a világ el
veszett lelkiismeretének keresése folyt. Mindkét fél azt remélte, hogya társadalmi
nézetek és erkölcsi felfogások egybevetése alkalmat nyújthat majd a mindennapi
életben való együttmunkálkodás fejlesztésére is.

Már elözetesen több oldalról fölmerült a kérdés, mi lehet az értelme az olyan pár
beszédnek, amely kiengesztelhetetlen világnézeti ellentéteket próbál áthidalni. Való
jában csupán a nézeteknek egymáshoz való közelítéséről lehetett szó, de ezzel már
eredményeket értünk el. Kétségtelen, hogya kereszténység és a szocializmus két ha
talmas tábora befolyásolja a mai világot, ezért fontos, hogy egymás alapmeggyőzödé

sét jobban megismerjük, és megvizsgáljuk az előfeltételek lélektani és etikai szem
pontjait is. Így talán megtudhatjuk azt is, hogy az alapvető kérdésekben milyen távol
vagy közel állunk egymáshoz, s hogy miért van ez így. E területen tehát mindkét 01
dalróljó néhány elöítélettel kell megküzdenünk.

A szimpózium nemcsak bölcseleti és elméleti célokat tűzött maga elé, hanem etikai
és gyakorlati feladatokat is. Milyen együttműködésteremthető a mai világ helyzeté
nek javítására? Hogyan mozdíthatjuk elö az ember és a társadalom fejlödését, a tár
sadalmi igazságot és kiegyenlítödést, a béke biztosítását? Az emberképnek, az ember
társadalmi elkötelezettségének. a munkához való viszonyának, az emberi együttlét
változásainak, a civilizáció és a kultúra fejlődéséért vállalt felelősségnek. a háború
nak és a békének kérdései alapjában véve mind erkölcsi válaszra várnak. Idézzük itt
Lukács József akadémikust: "Az erkölcsi felelősség, a béke megőrzése vagy a mun
kához való viszony egyre fontosabb szerepet játszanak életünkben. A tradicionális
értékrend felbomlása meggyorsult, az újnak megszületése vontatottan halad. Ez a
helyzet a marxistákat ugyanúgy megtanítja, mint a vallások híveit, hogy találkozzunk
és összefogjunk." A világ ma egyre kétségbeesettebben keresi az elveszett lelki
ismeretet.

A szellemi és erkölcsi tudat mai alakulásának legkirívóbb jele vagy inkább kérdő

jeIe, hogy az emberi függetlenséget és méltóságot kutatjuk: hogyan lehetne az ember
szellemi és erkölcsi önállóságát a köztudatban jobban körűlhatárolni.és a mai huma
nitárius társadalmi-politikai kezdeményezések kiindulópontjává tenni? Jó ideje már
bölcseleti, teológiai és társadalomtudományi értelemben is az "emberi fordulatról"
beszélünk. A kőzépkor végéig a teológia, de a többi tudományágak is általában Isten
felől közelitették meg a valóságot. Az újkortól kezdve viszont a kérdezés középpontjá
ban az ember áll. Aki az ember méltóságát keresi, az végső soron a lelkiismeret való
sága és tevékenysége iránt érdeklődik. A lelkiismeret jelöli meg az embernek a ter
mészet rendjében elfoglalt rendkívüli helyét, ha a fogalmat nemcsak morális értelem
ben használjuk, hanem beleértjük az "én"-tudatot, a felelősséget, a humánumot is.

Korunk egyik legaggasztóbb jelensége a terrorizmus: az ártatlan embereket gyil
koló erőszak és megfélemlítés. Egy-egy véres esemény után így szoktunk felkiáltani:
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nincs lelkiismeretük, sem Istent, sem embert nem ismernek többé! Nem is kevesen
akadnak ma olyan emberek, akik lelkiismeret és felelősség nélkül, az erkölcs és tör
vényesség tagadásával kívánják alakítani az emberiség sorsát. Az ENSZ-ben hangzott
el nemrégen: "A világ elveszítette lelkiismeretét." Babits Mihály írta az "Amor Sanc
tus"-ban, középkori himnuszgyüjteményében: "a középkorban is gyilkoltak, raboltak,
fosztogattak az emberek, de a búnösök általában lelkiismeret-furdalást éreztek, és
hajlandók voltak büneikért hosszú éveken át is őszintén vezekelni."

A budapesti szimpózium azokról az erkölcsi értékekről tárgyalt, amelyek az egyén
és a társadalom életében szerepet játszanak. Ezeket az értékeket a tudatnak az a te
rülete hordozza, amelyet lelkiismeretnek nevezünk. A budapesti tudományos tárgya
lások nem emelték ki különösen a lelkiismeret központi szerepét, mégis úgy véljük,
hogya lelkiismeret elemzésével és kritikájával közelíthetjük meg legjobban a szim
pózium tartalmi részleteit.

A legkülönbözőbb filozófiai rendszerek és bölcselők meghatározásai szerint a lelki
ismeret az ember belső szellemi és akarati megnyilatkozásainak az a foglalata, amely
ben az ember állást foglal, ítéletet mond, megkeresi cselekvéseinek értelmét és érté
két. Karl Rahner Teológiai Kis Szotáre így határozza meg: "A szabadság élményének
az a mozzanata, amelyben az ember saját felelősségéneka tudatára ébred." A lelkiis
meret fogalma részben az erkölcsi tudatra utal, részben pedig a cselekvésünk fölött
kimondott értékítéletre. A tudás horizontját kiegészíti a tevékenységé. A régiek szó
használatában a latin "conscientia" a tudatot jelzi, a görög "szüneidézis" szó viszont
inkább az egybelátás. egybefoglalás mozzanatát. A lelkiismeret kettős tevékenységet
szem előtt tartva dönthetjük el, kell-e valamit korrigálni mai szemleletén.

A lelkiismeret tehát keresztény, evangéliumi tartalmú fogalom, alapja a kinyilat
koztatás. A Biblia megfogalmazásában a lelkiismeret bennünk a szív, amelybe Isten
saját akaratát írta bele (Róm 2, 15). A lelkiismeretben az isteni igazság világossága
ragyog (2 Kor 4, 6), a szív azonban megkeményedhet és megosztott is lehet (Jak l,
18). A Hegyi beszéd boldognak mondja azokat, akiknek tiszta a szívük és meglátják
Istent. A jó lelkiismeret Isten elé vezet minket (Mt 5, 8). A Krisztus utáni első száza
dok vulgáris görög filozófiájában egyre többször fordul elő a "szüneidézis" kifejezés.
Eszerint öntudatunknak olyan megnyilvánulása is van, amely erkölcsi ítéletet mond
hat ki. Aki belső meggyőződésből cselekszik, képes lesz ilyen ítéletre, és önmagának
erkölcsi irányítására. Szent Pál szerint: "Ami nem meggyőződésből fakad, az mind
bún.' (Róm 14,23)

A keresztény bölcselők szerint a lelkiismereten keresztül mindig rátalálunk a sze
mély fogalmára is. Lukács József a szimpózium munkáját összefoglalva ezt mondta:
az emberi személy fogalma körüli viták különösen termékenyek voltak, és így közö
sen mutathattunk rá arra, hogy kultúrszemléletünk mai változásában milyen nagy
súlyt kell fektetnünk az emberszemlélet személyi szintézisére.

A személy keresztény fogalmában az ember szellemi valóságára és ezzel együtt járó
transzcendenciájára utalunk. Az ember fölébe tud emelkedni a tapasztalati világnak,
s az abszolút léttel, Istennel hozza kapcsolatba önmagát és a létezőket. Ezzel szűkség

szerüen együtt jár a szabadság élménye: az ember rendelkezik önmagával, ura ön
magának - s minden létezővel, a megismert világ egészével szemben kritikus távol
ságot tud tartani. Az ember szellemi lény: szabadságáért felelősséggel tartozik, s
Istennel és az egész világmindenséggel dialogikus kapcsolatban áll. Ide nyúlnak
vissza az emberi méltóság és az erkölcsi értékek alapjai és gyökerei.

A bölcseleti megfontolások és a Szentírás tanúsága alapján azt kell mondanunk,
hogy az ember személyi felelősséggel tartozik belső meggyőződésénekkialakításaért.
Felelőssége kiterjed mindarra, amivel kapcsolatba kerül. Felelősségetkell vállalnunk
önmagunkért, belső igazságunkért, a másik emberért, a közösségért, személyes kap-
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csolatainkért. A személy azonban csak a történelemben és az emberi közösség egé
szében bontakozhat ki: csak másokkal együtt, az egymással folytatott dialógusban,
"Te"-nek szólítva a másikat.

A lelkiismeret képviseli bennünk a végső, feltétel nélküli adottságokat, cselekvési
normákat, és ezzel együtt az abszolútum lehetőségeit. A lelkiismeret szava minden
cselekedet után jelentkezik, vagy elismerően, vagy pedig elítélően. EI kell fogadnunk
ugyan, hogy sok erkölcsi norma viszonylagos, "relatív": az egymást váltó korszakok
alakulásának terméke. De feltétel nélküli alapnorma marad mindig, hogy a jót meg
kell tennünk, a rosszat pedig el kell kerülnünk. A lelkiismeretet lehet alakítani is:
kirnüvelhetjük, elmélyíthetjük - rellexióit és ítéleteit pontosabbá, tökéletesebbé te
hetjük. A lelkiismeretnek helyeselnie kell minden szabad cselekedetet. Ezek alapján
el kell fogadnunk a természetes erkölcsi törvényt, vagyis azokat az objektív normá
kat, amelyeket az összemberiség a személy és a közösség életének biztosításához fon
tosnak tart. A lelkiismeret ítélete föltétlenül kötelező az ember döntéseiben.

A lelkiismeret szabadságáról többféle értelemben is beszélhetünk. Vagy az akarat
szabadságára utal: elismerhetjük vagy elutasíthatjuk a lelkiismeret követeléseit. Vagv
azt a szabadságot jelenti, amely minden külsö hatással szemben egyedül a lelkiis
meretnek engedelmeskedik. A társadalmi közösségben pedig a lelkiismeret szabad
sága mint az ember természetes joga jelentkezik, hogy saját lelkiismeretének meg
felelően rendezhesse be az életét. Mindezek a személy lényegéhez tartozó megnyilvá
nulások.

A lelkiismeret szava az emberek egymás közti érintkezésében abszolút követel
ményként jelentkezik. Önmagunkat kellene feladnunk, ha az ártatlanok meggyilkolá
sa, gyermekek megkínzása ellen nem lépnénk fel, ha nem ítélnénk el a faji megkülön
böztetést, és nem állnánk ki az ember alapvető jogaiért. a vallásszabadság mcgvédé
séért. Nem tudjuk elképzelni, hogy a gyilkos clkcrülje sorsát, és tartósan diadalmas
kodjék ártatlan emberek fölött. Bár sehol az egész világon nem találunk tökéletes
igazságosságot, és ez egészen sohasem valósulhat meg, mégsem szabad feladnunk az
igazság és az igazságosság utáni vágyat.

Az emberi személy az értékelés korpontiában

Ma sok vita folvik a szemelves és a kollektív lelkiismeretről.Korunkban problema
tikussá vált a lelkiismeret szemlelete és értékelése. Új értékeket fedeztünk fel, külö
nösen érzékenyek lettünk a személyi kapcsolatokra, új kollektív tudat kialakulásának
vagyunk tanúi, s egyre jobban érezzük felelősségünket az egész világ mai sorsáért.
Emberi létünk központi értéke az emberi szemé lviség. ez pedig a lelkiismeretben
nvilatkozik meg.

Az emberi értékeket régen az erkölcsi viselkedéshez kötötték, s a lelkiismeretet is
egy dimenzióban, az erkölcsi életben vizsgálták. Ma már világosan látjuk, hogv a lel
kiismeret müködését ki kell terjesztenünk az emberi állásfoglalás egészére, mind
három dimenziójára. Az erkölcs világát kiegészíti a jónak és a szcpnck a területe,
végül a megismeréseiben ítéletet kimondó tudati állásfoglalás. A megismert igazság
nemcsak lefoglal bennünket, hanem felelőssé is tesz a megismert igazság tartalmáért.
A lelkiismereti állásfoglalás felelősségvállalástés elkötelezettséget is jelent.

Az európai gondolkodás azonban fölfedezte a lelkiismeretnek egv negyedik dimen
zióját is: ez saját létünknek, az emberi egzisztencianak tudata. arnellvel az ember
képes önmagának megértésére és értékelésére. A lelkiismeretén keresztül talál ön
magára, azonosul önmagával az ember, a lelkiismereten múlik, hogy ez sikerül-c vagy
pedig kudarcba fullad. Ezt a belső megismerést nevezték a régiek "conscientia"-nak -
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ez saját létezésünk és erkölcsi felelősségünkbirtokbavétele és kötelező ereje. Enélkül
nincsen emberi élet, szerepe tehát különösen fontos ma, amikor új kulturális érté
kekről, a mai humanitárius megfigyelésekrőlkezdünk beszélni.

Ma már biztosra vehető, hogy az emberiség a kétezredik év táján humánusabb,
közösségteremtöbb kultúrára törekszik. A pápa az Aachen-i Katolikus Napokra azt
üzente, hogy nem szabad sajnálnunk az áldozatot azért, hogy "a szerétet civilizáció
ját" valóban megvalósíthassuk. Hazánkban a nemzeti egység megteremtésének cél
kitűzése a félénkségből való kicrnclkedésre szólít, s bátor kezdeményezéseket sürget.
Népi értékeink, kulturális teljesítményeink, a történelemben való helytállásunk a
holnap világában való kiállás ra kötelez bennünket. Ennek előfeltétele az, hogy mind
annyiunkban a jobbik én jusson érvényre, hogy új rendet teremtsünk magunk körül
a családban, környezetünkben, népi együttélésünkben.

Személyi megtisztulásunkat és radikális cselekvő akaratunkat elsősorban a magyar
bűnök elleni küzdelemben kell bevetnünk. Harcolnunk kell a trágár beszéd, a tunya
ság, a nemtörődömség, a felületesség és felelőtlenség, a meddő álmodozás maradvá
nvai ellen. Szembe kell fordulnunk mindezek következményeivel. a munkafegyelem
lazaságával, az alkoholizmussal, a válásokkal. a családok szétesésének égbekiáltó ve
szélyével. Mintha szüntelen haldoklásban lenne népünk, s lassú halálmenetét nem
tudná többé megállítani: a kétezredik évre félmillióval kevesebben leszünk.

A felsorolt bajok mögött azok az értékveszteségek állnak, amelyekről a szimpózium
is beszélt. A világon mindenütt megindult az új társadalmat ígérő értékek keresése.
Nagyobb figyelemmel, odaadással kell törődnünk a szegényekkel, az elhagyottakkal.
az öregekkel, a gyengékkel, a gyermekekkel és a nőkkel, hogy az "irgalmasságot" ki
tudjuk esdeni magunknak. A konferencia bátran sürgette a nevelői feladatok elvál
lalását, hiszen ez nélkülözhetetlen a belső béke, a kiegyensúlyozott társadalmi együtt
lét megteremtéséhez. Ebben mindenki egyetért: a lelkiismeretet, a felelősségtudatot

nevelni lehet és kell, a mai lélektani kutatások ennek nagy teret adnak.
Belőlünk azonban mintha kiveszett volna a szégyenérzet. Lerázzuk és másokra há

rítjuk a felelősséget. Összedugjuk a fejünket, ha a munkahclyünkön mindenkit meg
botránkoztató esetekkel találjuk magunkat szemben. Pedig e téren nem lehetünk
szemérmesek és mcgbúvók. Mindannyiunk kötelessége tudatosítani a lelkiismeret
jelcntöségét a magvarságtudat elmélyítésében, az emberiség jobbátételéért való fele
lősségvállalásban.

A sremélviségalakitás mai problémái

A budapesti szimpózium a mai ernberról beszélt. Szükségszerucn fölvetődtek az
egyén és a közösség viszonyának kérdései: milvcn a kapcsolatunk a munkával, a
másik emberrel, a társadalommal.

Minden embernek saját, egyéni története van. Szenvedéssel vagy boldogsággal,
gvőzelmekkel vagv veszteségekkel, személyes kibontakozásunk útját egyengető té
nyekkel és tettekkel teli történések sorozata ez. Az önmegvalósítás útján azonban az
"Én" számtalan nehézséggel is találkozik. Előtűnik az ember önmagában maradásá
nak vagy tömeggé válásának veszedelme is, korun k egyik nagy kísértése: mennyire
fogadjuk el korunk kínálatait. mit teszünk ezekből a magunkévá? Itt mered elénk az
"egvdimenzionális" ember, ahogyan azt Marcuse elénk tárta: "Az embernek, aki kény
szer alatt áll, és kényszeresen kénytelen megkeresni és kiművelni saját boldogságát,
mindig figyelembe kell vennie a körülötte uralkodó adottságokat. Ezek irányítása
alatt kenvtelen leélni életét s ezzel a teljes szcmélyi elidegenedés állapotába kerül."
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Az ember természeténél fogva önmaga kíván maradni, hatalmát nem akarja önként
átadni másoknak - ebben rejlik a mai ember boldogtalanságának egyik oka. A mai
társadalmi feszültségek, átalakulások sorozatai hajtják, korbácsolják a mai emberisé
get. A mai társadalmi formák mint többé meg nem kérdőjelezhető és nem kritizál
ható kényszerek állnak előttünk. Az emberi együttélésnek ma kompromisszumokat
kell vállalnia, s ezek akadályozzák az egyén érvényesülését. Az ember viszont elkülö
nülésre törekedne, félti önrendelkezési jogát, fél a másik embertől, a "hatalmas part
nertöl". A társadalom viszont mindig azon fáradozik, akár jóakarattal, akár rosszindu
latúan, hogy az emberi személy önállóságát korlátozza, s beleolvassza a fennálló
társadalomba.

Ez a pesszimista felfogás különösen Nyugaton kapott lábra. E vélemény szerint a
társadalom közömbös az egyénne! szemben, nem kíván tőle mást, csak hogy adja oda
magát a közösségnek. Szociológiai szempontból ma sokan a társadalmi lét "struktu
rális szenvedéséröl" beszélnek - arról, hogy állandóan le kell építenünk szernélyi lé
tünk függetlenségét, minöségét. Ez a mai tömegember problematikája.

A szimpózium megpróbálta feltárni azokat a keresztény és marxista törekvéseket,
amelyek a jövő társadalmának kialakításához hozzájárulhatnának. A keresztény
szemlelet Jézus Krisztust állította elénk. Föltette a kérdést, hogyan lehet a názáreti
Jézus életalakításában megtalál nunk az élet értékeit mérlcgelo szabad emberi sze
mély eszményét. A kereszténység lényege a Jézus Krisztussal, az ő megváltó és meg
szentelö müvével való azonosulás. A keresztény hit kulturális hagyatéka ma is őrzi

azokat a nyomokat, amelyek a názáreti Jézushoz vezethetik a mai embert is. Karl
Rahner ebben az értelemben beszélt az ismeretlen, az "anonim" keresztényekről.A
nagy hittudós fáradhatatlanul kereste azokat a motívumokat, amelyek a mai embert
is krisztusivá tudják tenni. A marxista célkitüzés az emberről alkotott ideális képpel
kapcsolatban elsősorban az emberi nemről beszélt. A végső cél az osztály nélküli tár
sadalom; ebben az emberi személy feloldódik, "közösséggé" válik.

Karunk feladatai

A budapesti értekezleten többen is így fogalmazták meg a mai teendőket: az ember
teljes felszabadítása és az általános béke megvalósítása. A múlt században a történel
met főleg a szabadság gondolata mozgatta. A mi századunk vezető eszméje a béke.
Mindkettö hozzátartozik az emberi személyhez. A szabadság üres jelszó marad, ha
nem tartozik hozzá az a törekvés, hogy minden embert szabaddá tegyünk. A jelenlegi
béketörekvések is üresek maradnak, ha nem a nagy emberi egység gondolata, a ke
resztény elgondolás szerint az istengyermekség, a Jézusban megvalósult testvériség
hívja azokat életre, vagyis ha nem az evangélium felszólításának engedelmeskedik,
hogyegyesülnünk kell Krisztusban. A Hegyi beszéd megvalósításával Isten Országát
építjük: boldogok a békét teremtő emberek, mert Isten fiainak hívatnak. Mind a tel
jesebb szabadságra való törekvés, mind a béke megőrzése korunk alapkövetelmé
nyeihez tartozik. Az "idők jelei" mind jobban arra utalnak, hogy az ember szemelvét
kell gazdagítani, hogy nagy emberi összefogással új, emberibb társadalmat tudjon
építeni. Az ember önmaga azonosságát keresi; önmagával együtt azonban meg akarja
menteni embertársait is, s így közösségre lépnek egymással.

A budapesti találkozó megnyugtatóan tárta fel a lelki és erkölcsi erőknek azokat a
tartalékait, amelyek változást eredményezhetnek. Sok mindennek kell még történnie
ahhoz, hogya közös erőfeszítésekeredményesek is legyenek. A bajok egyik oka, hogy
világunk bizonyos szempontból valóban egydimenzionális lett, főleg a gazdasági
rendszerek elhatalmasodása folytán. Rombol az is, hogy kiveszett belőlünk a meg-
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értés, a szolidaritás: egyedüllétre ítéltük magunkat. A "monologizálás", a tömegköz
lési eszközök hatalma egyre inkább nő, a dialogikusan kimondott szó megritkult
és egyre kevesebb megértésre talál.

Az egyedüllét betegségünk és szegénységünk egyszerre. Hogyan teszünk eleget
annak a belső meghívásnak, hogy rnindcn embernek személlyé kell lennie és máso
kat is személlyé kell tennie? A mai ember szemelivé válásában két külsö segítség áll
hatna rendelkezésünkre. Az egyik a példaképek vonzása, a követésre hívó emberek
segélynyújtása. barátsága - azoké, akik életük mesteri alakításával taníthatnak ben
nünket. Hálásnak kell lennünk azért, hogy olykor fcltünöen. "szinte életnagyságban"
jelennek meg előttünk. Megvalósítást sürgető eszményekké lesznek, s nyomukban
benső indítást érzünk arra, hogy kövessük őket. Ezeket a példaképeket önmagunk
megvalósításának tükörképévé kell tennünk; be kell építenünk őket saját belső vilá
gunkba, minden szolgai utánzás nélkül. Hiszen a személy méltóságához hozzátartozik
az egyediség, az utánozhatatlanság, a megismételhetetlenség.

A személlyé válásnak új lendületet adnak a felgyorsult történelmi átalakulások is.
Új értelmet kapott korunkban az emberi találkozás. A másik ember életéhez közelí
tés, a vele együttélés hatalmas erővel segítheti saját életünk alakulását. A testvériség
tudatában a világ színessé válhat, az egymáshoz fűző kötelékek megszabadíthatnak
bennünket önmagunk rabságától, egymással találkozva szabadabbak és gazdagabbak
leszünk.

Van a személlyé formálódásnak egy harmadik dimenziója is. A régi mondás szerint
Istent jobban megismerhetjük a szenvedésben, mint az őt megtalálni kívánó értelem
kutatásaiban. Romani Guardini szerint a mai embert egzisztenciális krízisek gyötrik,
és ezekben is el kell fogadnunk saját magunkat. A szenvedés, a betegség és a halál is
hozzátartozik életünk teljességéhez, ezért tudjuk magunkat azonosítani is velük. A
nehézségek elfogadása pozitivumot jelenthet életünkben.

Válaszolnunk kell a kérdésre: mi lehet a szenvedések etikai jelentősége? A mai
ember számára az alázat és a készenlét a fölemelkedésre mindennél fontosabb. A tár
sadalmi igazságosság mellett előtérbe került az okosság és az irgalmasság erénye. A
keresztény értelmezés szerint ezek az erények alapvető föltételei annak, hogya társa
dalmi igazságosságot megvalósíthassuk. Mindenekelőttpedig el kell fogadnunk saját
magunkat, ehhez pedig önmegtagadás és lemondás szükséges.

A budapesti szimpózium ezt a célt tűzte maga elé: világosabban megfogalmazni,
mit kell közösen tennünk az emberiség megmentéséért. II. János Pál pápa nemrégen
mondotta: mozgósítani kell a keresztény morális erőket, hogy korunk központi kér
déseire választ adhassanak. A budapesti párbeszéd arra inti a magyar egyházat IS,

hogy fogadja meg a pápa inte Imét.

Következő számunkból

Dobszay László: Az esztergomi liturgia
Balázs Attila és Szabó Magda prózája
Vargha Kálmán Csáth Gézáról
Egy elfelejtett Kosztolányi-kritika
Beszélgetés Paul Poupard bíborossal
Erasmus emlékezete
Czakó Gábor osszéje
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GREGUSS SÁNDOR

Bevezetés a klasszikus japán költészetbe

A haiku a klasszikus japán költők által legjobban kedvelt és leggyakrabban használt
versformák egyike. Ámbár néha több sorban írják, mindig egysoros vers, amelynek
három része van 5, 7 és 5 szótagszámmal. A japán ember számára minden érzelem a
teljesség egy egyszerű, láthatatlan és folyamatosan megnyilvánuló része, amelynek
pillanatnyi lényeget csak néhány fontos szoval lehet kifejezni. Ez a karakter megta
lálható az egész japán müvészetben, legyen az tárgyi, képi vagy akár gondolati meg
fogalmazása az ember viszonyainak. Nem szabad például figyelmen kívül hagyni a
szoros összefüggést egy vers ecsetvonásainak dekoratív és emocionális értékei és ak
tuális tartalma között, ami néha azt sugalmazza, hogya haiku esetleg egy írott kép 
amint a suibokuga (tusfestmény) is egy festett vers.

"Ezt a hangulatot: felhők a hegyek fölött és hold a tenger fölött - szavakkal tökéle
tesen rnegragadni."

Ismereteink szerint a haiku az egyik legrövidebb költői forma. Eleinte része volt a
haikainak, amelyet a 16. század eleje óta használtak előszeretettel.Ez a költői kompo
zíció 36, 50 vagy 100 sort tartalmazott, és első versszakát általában hokkunak (nyitó
vers) nevezték. A hokku később függetlenné vált, és haikuvá fejlődött. Ez a látszólag
könnyed és félreérthetetlen pontosságával ámulatba ejtő versforma az idők folyamán
több szabályozáson ment keresztül. Szabályai bonyolultak és szigorúan kötelező ér
vényűek maradtak a mai napig. Ezek négy híres költő nevéhez fűzödnek.

Matsuo Basho 1644-ben született az Iga tartománybel i Nara közelében egy szamuráj
családban. Korán kezdett haikait tanulni, követve földesura példáját, akihez mélyen
kötődött. Ura halála után elhagyta a szülöi házat, elöször Kyotóba ment, majd Edóba,
ahol csatlakozott egy haikai mester-társasághoz. Mikortól úgy érezte, hogy rálelt saját
hangjára, életét szinte vallásos buzgalommal a költészet megújítására, egyfajta új köl
tészet rnüvelésére fordította. Ennek legmagasabb kifejezését a természetköltészetben
és a természetről való elmélkedésben érte el. Bashónál a haikai konvencionális ele
mei lágy humorra és az emberi gyarlóság iránti végtelen szeretetre cserélödtek, és
így költészete egy életfilozófia kifejezésének eszközévé vált.

A polgári és bizonyos fokig szabadgondolkodónak mondható Genroku időszakban

(1688-1704) a kereskedő középosztály között új világnézet kezdett kialakulni ("kite
kintés az életre"). A kereskedelem növekvő fontossága miatt nemcsak társadalmi ere
jüket kezdték felismerni, hanem az általuk müvelt és élvezett népi művészeti ágak
patrónusaivá is váltak. A kor müvészete kissé felületes volt, főleg az értelemhez és a
közvetlen érzelmekhez szólt. Ebből a szempontból Basho költészete fölfedezte a gon
dolkodás mélységeit is. Basho megkísérli a haikaiban kifejezni azt a nyugodt belső

szépséget, ami megtalálható a suibokuga tájképekben ugyanúgy, mint a teázás cere
móniájában. Kinyilvánítja, hogy olyan költészetet kellene elérni, amelynek sajátos
sága a pillanatnyi látvány pontos és teljes kifejezése és a szellemi megvilágosodás.

Valódi zarándoklélekkel bírt. Öt nagy utazást tett, amelyeket naplókban rögzített.
A múltat kutatva meglátogatott kolostorokat, templomokat, szentélyeket, csatame
zöket, és lejegyezte a helyszínen hallott tőrténeteket. valamint ezekkel kapcsolatos
gondolatait. [Hasonlóképpen a Tang dinasztia nagy kínai költőihez, mint Wang Wei
(699-759), Li Po (702-762) és Tu Fu (712-770). Azonban Basho az egyetlen, aki az
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egész életről lemond egy ilyen ideál miatt. Ahaikai, amivé Basho tökéletesítette,
ebből az életútból crcd.] Ahol megfordult, buzgón üdvözölték a tanítványok, és költő

találkozókat rendeztek, amelyeken megvitatták egymás írásait, közösen komponáltak
költeményeket - meghitt beszélgetéseket versben - és ilvenkor Basho a családfő és a
tanár szerepét töltötte be.

A Basho irányításával létrejött reneszánsz a kor egyszerű emberének életmódjában
volt megalapozva, így lassan egész Japánban elkezdtek haikaikat írni az ő stílusában.
Ezek a kompozíciók a legkedveltebb költői formákká váltak. Azon fáradozott, hogy
megszüntesse az átlagember és az arisztokrácia közti kulturális korlátokat, és a költé
szetet az osztályok fölé emelje. Úgy tekintették őt, mint a nép kőltöjét. és a haikait
mint az ő egyedüli különlegcs formáját. Költészetes szimbolikus, mert az érzelmeket
és gondolatokat indirekt módon fejezi ki, és a partikuláris tárgyakhoz szimbolikus
értelmet csatol. Ez, bár másképp kifejezve, Basho teóriájának is a lényege, ahogy azt
a következő idézetekből láthatjuk:

"Mikor mesterünk azt mondta, hogya tanulást a fenyőfáról a [enyti[átol, a bambuszról
a bambusztól kell kezdeni, ő úgv érlelte, túl kell emelkedni magunkon és úgy tanulni . . .
A tanulás pedig azt jelenti, hogy meritsiik meg magunkat a tárgyakban, amíg valódi lé
nyegük láthatóvá válik, ami megteremtheti a vers létreiottének feltételeit. "

"Az érzéketlennek ismert lét minden formájának - novénvek. kövek vagy srersrúmok 
hasonlóan az emberhez, saját egyéni érzesei vannak. "2

"Tedd az univerzumot társaddá, vedd mindig figyelembe a létező dolgok igazi természe
tét .. , és élvezd a hulló virágszirmokat és a susogó leveleket. "J

Basho hosszú betegség után, 1694. október 12-én halt meg Osakában. Földi marad
ványait a Biwa tó melletti Gichuji buddhista templom alapjában helyezték nyu
govóra.

Taniguchi Buson (1716-83) már egy késöbbi költőnemzedéktagja, több társával közö
sen kifejlesztett egy új haj kai-stílust, amelyet az akkori történelmi korszak után
Temmeinek (1781-89) neveztek. Busont életében inkább festőként ismerték, de ma
már úgy vélik, költészete jelentősebb művészi értékkel bír, mint festményei. A kyotói
haikai-kör tagjaként írta verseit. Életfilozófiája. Bashoétól eltéröen inkább hedonista
és romantikus, stílusa grandiózus és elnagyolt, ellentétben az általa nagyra becsült
régi korok költölnek csendes, szernlélödö tisztaságával. Benyomásainak rögzítése túl
nyomóan festői, vizuális képeken keresztül történik, nem pedig lírai eszközökkel,
mint Bashónál. Amíg Basho szubjektív és szimbolista volt, és a Kamakura-Muromachi
korszak (1185-1603) szellemi minöségével bírt, addig Buson visszatért a Nara-Heian
idöszak (710-1185) merev stílusjegyeihez, kíbövítve azt saját hideg színeivel. A klasszi
kusok által inspirált "csodák világát" próbálta tiszta, fénylő és technikailag tökéletes
verseiben felidézni. A haikaival kapcsolatos elmélkedéseiben a képzelet szabadságá
nak szószólója, függetlenül minden természetfilozófiától. Buson idejében vált a
haikaitól önállósult haiku a legkedveltebb költői formává.

Bár a forma egyre népszerűbbé vált, Buson után nem alakult ki új stílus, és így
csak keveset fejlödött. Kobayashi Issát és még néhány más költöt kivéve a versek
többsége sztereotip mintákra épült, míg Masaika Shiki a Meiji korszakban
(1867-1912) mozgalmat nem indított a haiku újjáélesztésére.

Kobayashi Issa (1763-1827) Shinano tartomány egyik falujában született. A szánalom
érzését, melyet olyan védtelen teremtmények iránt érzett, mint a verebek, békák, pil
langók, legyek és moszkitók, az emberi társadalom szatirikus ábrázolására használta.
Nem volt képes elfogadni az élet boldogtalanságát (nagyon nehéz, tragédiákkal teli
életet élt), nem is tudott felülemelkedni rajta, és elérni a szellem békéjét, ahogy
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Basho tette, hanem kegyetlen mosollyal próbált a körülmcnvck hálójából menekülni
azáltal, hogy komikus megjelenésformákat tulajdonított nekik. Feltunc ellentétben
áJI Bashoval. akinek munk ái ,I szcnvedéscn túlcmclkcdcu ember mosolyát tükrözik.
Basho önként választotta a magánvos életet, fiatalon clhagvta otthonát és kikötöt
keresett a magányban. Issa gyermekkorában elveszneue édesanyját, mostohája és
féltestvére kegyetlen módon bánt vele. megsem tudott soha elszakadni a helvtöl,
ahol szülctctt és nevelkedett. Hazatert szulofalujába, ahol letelepedett, de felesége és
gyermeke meghalt, háza leégett és végül életét cgv raktárépületben Iejezre be, szün
telenül gúnyolódva szcnvedcsein.

Issanál, úgy tűnik, a haikai visszatért eredeti egvszeni és látszólag könnved szel
lemességéhez. Az Issa utáni költöket gúnyosan ISllkillillllinak4 (havonkénti, hónapos)
nevezték, me rt a haiku komponálást tarsasjátékok sorozatára rcdukaltak. Ezek a köl
tök azzal keresték kenverüket. hogy tanították az efféle versek komponálását, ezért
sushónak (mestcr) is hívták öket.

A valódi haikai szellem he lyrcállitója Masaoka Shiki (1867-1902) volt, aki késobb az
új kőltöi mozgalom vezetöjcvé lett.

Shiki boldogtalan költo volt, hosszú idon keresztül gvógvíthatatlan betegségben
szenvcdett. Bár a versírás által próbálta feledni szenvedéseit, versei a szép ábrándo
bt és benyomásokat mégis Busori ubjektív modorában írják le.

Shik i mindcn tsuk inarni költö mcst crkc ltscgét gvu lőltc, és gúnyolta öket azért az
önelégült és üres tisztclctadásc rt. amivel Basho tanainak adóztak. Hiteles és tiszta
élményei hatására írta verseit. "Természet-vázlataihoz" a modern európai festök raj
zaiban talált inspirációt, és a haikut a picn-air iskola tanításaival egeszítette ki. Shik i
elméletének egyik konzck vcnciája az elfordulás a realizmusról a szimbolizmus felé.
Elméleteit az Araragi' iskola fejlesztette tovább, arnelv a tanka rcformacióját hajtotta
végre úgy, mint a haikaiban a Hototogisir iskola. Rövid es nagy hatásu élete alatt a
haiku egész karaktere mclvrchato változáson rncnt keresztül. Shik i, más reformáto
rokhoz hasonlóan, hatásosan hozzajaruit a japán irodalmi hagyományok újjáformálá
sához az európai irodalom hatása alatt, dl' a kor érzelmeinek mcgfclclocn. Késobb, a
Taisho idöszak (1912-26) során még különbözo kísérletek történtek a haiku meg
reformálására ("haiku az évszak szavak nélkül", vag v "szabad haiku" stb.), dc ezek a
kísérletek nem jelentettek maradandó változtatásokat.

A haiku a legkésöbb kilcjlodőtt japán irodalmi forma. Rendkívüli egyszerűsége

mind a városi lakosság rétegciben. mind a falusi nép között ncpszcruvc tette. Basho
óta gyakran szolgálta a megszabadulás érzetét az élet bonvodalmaitól és nehézségei
tol, De a haiku nem valamiféle jártassag, amit könnyen el lehet sujautani. Nem sok
haiku van, ami múveszi értékkel bír, és csak kevés a sok haiku költö között, akit elso
rendű muvésznek tarthatunk. A muvészi krcaciók a japán ember életében mindig az
esztétikai élmény és a szórakozás forrásai, és ez a ket elem a haiku ban harmonikusan
fonódik össze. Minden japán rnuvészetnck sajátossága, hogy múvclöi a lcgcgvszcrubb
és legtömörebb formában ragadják meg a dolgok lcnvcgét. Es ezt a tenvezet figye
lembe kell vennünk ahhoz, hogya haiku maradandó esztétikai értékeit megbecsül
hcssük.

Jegyzetek

I. Sanroshi: "A három jegyzetfüzet"; Basho bcszclgetcsei a haikairól. - 2. Zoku Goron: "Öt na
gyobb tanulmány"; közreadta Kagarni Shiko, 1699. - 3. Yamanaka Mondo: "Beszélgetések
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Yamanakában": Basho néhány tanítványával találkozott a Kaga tartománybeli helységben. - 4.
tsukinami: a szó irodalmi jelentése a 18. sz. végi haiku költök gyakorlatából származik, akik
havonta egyszer vagy kétszer találkozókat rendeztek, hogy ott verseket rögtönözzenek. Ezek
gyakran csupán a szellemeskedésekért voltak. rnintsem a valódi érzelmekért. A Meiji korszak
ban Shiki reformmozgalma a haikuban a tsukinami típus ellen intézte támadásait, bár a havonta
történo találkozásuk gyakorlata még megfigyelhetö a reform utáni költőknél is. - 5. Aratagi egy
magazin volt, amelvet Shiki követői alapítottak 1908-ban Ita Sachio (1864-1913) kezdeményezé
sere. A magazín sok fontos tanka költöt mutatott be - mínt pl. Shitnaki Akahiko (1876-1926),
Saito Mokichi (1882-1953) és Tsuchiva Bummei (1891-) - akik a Manyoshu tanka-stílusát követ
ték. Az ö realista stílusuk vezette be a modern tanka fö áramlatát. - 6. Haiku magazin, 1899·ben
alapitották Tokióban.

MATSUO BASHO (1644-1694)

Hegyi ösvényen
kimondhatatlan vágyam 
iholyacsokor!

Ó, a nyári hold
csak tünékeny ábránd a
polipjaeékban!

Egy apró kis rák
mászik a hús patakban
fel a lábamon!

Öst] holdtükör!
A tó körül járok csak
egyre szúntelen.

Hová tűnt a hold?
Tenger mélyén megpihen 
Egy harang kondul.

Ó, iniért ,milok
egyre! Ösz vaH, egv madár
a felhőkbe száll.

TAN TAIGI (1709-1771)

Markomban csillog,
hogy kalitkába zárjam 
szentjánosbogár!

*
A harsa rózsa
porzoi rezgő lángok
a napsütésben.

*
A vízi félhold
átbukott haioni felett
hullámtaréjon!

*
Ó, a hideg hold!
Magam járok idekint
a híd visszhangzik.

Milyen gyönvörú!
Behavazott táj fölött
haladt el a nap.

Minden ragyogni,
csillogni-villogní kezd
metszo a hideg!

Szakadatlanul
csak söpörtel7l, már elég!
Hulló levelek.'
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TANIGUCHI BUSON (1716-1783)

Tavaszi eső!

Valaki lakik ott, füst
száll a falon át!

*
Körtefa-virág -
a holdvilágnál könyvet
olvas egy asszony.

*

Ó, a téli fa
előtörő illata
fejszecsapáskor!

KOBAYASHI ISSA (1763-1827)

Hajnali szellő

borzolgatja a hernyó
selymes szoreit.

"
Ezüstszín harmat!
a bozót minden tüskeién
egy üveggyöngy.

Mozdulatlanul
a béka - elmélkedve
nézi a hegyet.

*
Szegény kisebbik
béka, ne add fel soha!
Issa majd segít.

Figyelj, te kakukk!
Vigyázz a házra, amíg
vissza nem jövök!
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Ma, kora reggel
vöröslik az ég alja 
boldog vagy, csiga?

....

Kérlek, ne csapj le 
kezekként teszi össze
lábait a légy!

*
Hát végül is ez
lesz utolsó otthonom?
És ötlábnyi hó?!

Apám is e nagy
hegyeket nézheue itt.
Ó, téli magány!



MASAüKA SHIKI (1867-1902)

Ködbe merűlten

mily törpék nek tetszenek
Kína hegyei!

"
Csillogó fények
szerte a szigeteken 
Tavaszi tenger!

*
Milyen hosszú nap!
A szamaras ostora
még árnyékot vet.

*
Egy csupavirág
cseresznyefa pompázik
elhagyatottan.

*
Romos ház mellett
egy virágzó körtefa
a csatamezőn.

"
0, csodálatos!
Magányos [enyo a sziget
meredek ormán!

*
Ó, patakocska!
Békalencse-virágok
kort garnélarák.

Rezgő lámpafény!
Fiatal leveleket
borzol a szellő.

*
Ö, esti szellő!

Ide-oda leng a sok
fehér rázsaszál.

*
Sík termőföldek,

virágzó vadliliom 
bőség szigete!

*
Kígyó söpört le
a meredek kőfalról

Őszi szélvihar!

*
Kaptam néha tíz
kortét a halottakért
is áldozatul.

*
Elnyugszik minden.
Mandarinkacsdk tollan
hópelyhek ülnek.

"
Kelő esti hold 
Földrehull egyik levél
a másik után.

Greguss Sándor fordításai
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NEMESHEGYI PÉTER

Egy japán katolikus regényíró Isten-képe 
Endo Suszaku

A 110 milliós népességü japán nemzetben a 240 OOO katolikus olyan, mint csöpp a
tengerben. Annál meglepőbb, hogy Japán legolvasottabb regényírói közott egész sor
katolikus írót találunk. Gondolatviláguk félreérthetetlenül keresztény. Éppen ebben
van vonzóerejük az irányt és értelmet kereső japán társadalomban. A katolikus írók
között a legismertebb Japánban is, külföldön is, Endo Suszaku. (A japánoknál, úgy
mint a magyaroknál, a vezetéknév áll elöl. Angolos átírással Endo neve: Shusaku
Endo lenne.)

Endo 1923-ban született, ma is nagyon termékeny író. Egymás után jelennek meg
cikkei és könyvei. Elöadásainak, interjúinak se szeri, se száma. Endo gyermekkorá
ban lett keresztény. Édesanyja boldogtalan házasságban élt. Férjétől elválva talált rá
a katolikus hitre. Anyjával együtt, kís elemista korában vette fel Suszaku a keresz
ténység szentségét. Így hát nem saját elhatározásából választotta a keresztény hítet,
hanem anyja hatására szinte magától csöppent bele a katolikus egyházba. Mikor az
tán az élénk értelmű fiú felnövekedett, egyetemista lett, és belekerült a nagy, nem
keresztény japán társadalomba. csodálkozva fedezte fel, hogy mennyíre nem illik a
kereszténység akkori nyugatias formájában a japán érzés- és gondolatvilághoz. Úgy
érezte magát. mint akire egy nem reá szabott ruhát húznak. A testhez nem illő öltöny
mindenütt feszül, mindenütt szorít. Mégis, bár Endo sokat szenvedett emiatt a fe
szültség miatt, és nemegyszer már azon volt. hogy feladja keresztény hitét, valami
mindig visszatartotta ettől a lépéstől. Úgy érezte és úgy érzi most is, hogy Valaki
vonzza, húzza őt. Endo hiszi, hogy anyján és sok-sok más jó emberen keresztül Isten
hívta őt magához. Ezért érzi lehetetlennek, hogy elhagyja őt.

Endo nagy sikerű regényei egymás után jelennek meg. Milliós olvasótábora van.
Témáit sokszor Jézus életéből vagy a japán keresztények történelméből meríti.
1983-ban jelent meg könnyed, párbeszédes stílusban írt kis könyve: Ki számomra az
lsten? E könyv föbb gondolatait követve megismerhetjük Endo világnézetét.

Endo hite személyes hit. A tudatalatti világból feltörő élményei ösztökélik őt a
hitre. Néha felébred éjszaka és eszébe jutnak azok az emberek, akiknek jóvátehetet
len kárt okozott tetteivel, és akiktől most már nem tud bocsánatot kérni, mert vagy
meghaltak. vagy elérhetetlenek. Ilyenkor nem marad más hátra, mint az, hogy Őneki

ajánlja ezeket a megbántott embereket. Őtőle kérjen bocsánatot, Őhozzá imádkozzék
értük. Istent nem lehet úgy felfogni és magunk elé állítani, ahogyan önmagában van.
A fontos az, hogy megtapasztaIjuk Isten rnüködését, cselekvését mibennünk.

Endo úgy érzi, hogy az ő számára Isten Jézus Krisztusban lett foghatóvá. Ezért mu
tat egész írói müködésében olyan nagy érdeklodést Jézus iránt. Endo egyáltalán nem
ütközik meg azon. hogy az újszövetségi Szentírás szerzöi "költöi szabadsággal" rajzol
ták meg Jézus alakját, mindegyikük a maga módján. Mint regényíró jól tudja, hogy az
ilyen költöi szabadsággal teremtett mű sokkal mélyebben fejezi ki az igazi valóságot,
mint egy csupán tárgyilagos beszámoló. Jézus valóságos alakja oly gazdag. hogy ezer
nyi Jézus-kép sem tudja kimeríteni mélységeit. Ezért teljesen jogos, hogv minden
kornak, minden népnek, sőt mindcn egyes hittudósnak és kereszténynek meglegyen
a maga sajátos Jézus-képe. "Így hát nekem is van jogom arra, hogy legven egy saját
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Jézus-képem" - kiált fel Endo. "Az én Jézusom a szelíd, jóságos, szeretö, megbocsátó
Jézus". Tudja jól, hogy Jézusnak más vonásai is vannak, de számára ezek a legfonto
sabbak, mert Jézusnak ebben a formájában látja meg, hogy milyen is valóban Is
ten. A keresztények Istent sokszor csak szigorú, ítélő, engedelmességet követelőAtya
ként tisztelték. Jézus alakjában, szavaiban és tetteiben azonban inkább Isten anyai
vonasai jelennek meg. A Jézus által kinyilatkoztatott Isten együtt sír a sírókkal.
együtt szenvcd a szcnvcdökkcl. megérti a bünősöket elesettségükben. és megbocsátja
minden bunűkct. Velünk van mindig, segít és vigasztal.

Jézus csudákat is müvcl, de Endo szerint Jézus legnagyobb csodája az, hogya
gvenge, megbízhatatlan, tévelygő apostolok és tanítványok a Jézussal való találkozás
által a vértanúságut is vállalták. Megszabadultak önzcsuktol. képesek lettek másokért
élni. másokat szeremi. Ilyen csodákat most is müvel az Isten. Nincs nagyobb csoda
annál, mint hogy például egy Kolbe atya a saját életét adja cserébe fogolytársa éle
téért. Ilyenre saját erejéből nem képes az ember. Ez Isten műve az emberben.

Endo csodálja a gvenge tanítványok erőssé válását, annál is inkább, mert önmagát
gyenge, esendő embernek tudja. Ezért nem vonzza őt a buddhizmus. Buddha teljes
lelki nyugalommal távozott e világból, de Endo fél a haláltól, és tudja, hogy rettegni
fog, amikor szemben találja magát vele. Talán majd olyan lesz az útja a halál felé,
mint a gctszcrnáni Jézusé volt, aki félve, remegve, vért verejtékezve fogadta sorsát. A
buddhizmusban a bún azért rossz, mert kárt okoz a bunözönck. A kereszténységben
viszont azért rossz a bún, mert másoknak okoz kárt, másokat bánt meg. Ez a bún fo
galum sokkal mélvcbb, mert a bún lényegér a szeretet hiányában látja. Endo szereti a
világot. Nem tudna úgy elszakadni tőle, ahogy ezt a buddhizmus megköveteli. A
buddhizmus által tanítutt "üresség"-ből hiányzik az élet lüktetése. "Ezért nem vagyok
buddhista, hanem keresztény" - írja.

Endo tehát mcggvozödcsscl kereszténynek vallja magát, de egyáltalán nem állítja,
hogv mintaszcru keresztény. Minthugv tudatában van saját gvengeségének, ezért szo
kott regényei "hősei"-ként is olyanukat választani, akik semmiképpen nem "hősök",

hanem ellenkezőleg, gyenge, esendő, balga emberek. Leghiresebb regényének, a
Csinnnok utuss; (Silcncc, Némaság) a főhőse egy 16. századbeli spanyol katolikus hit
hirdető, akit elfognak a kercsztcnvűldözés alatt. Látja a többi keresztény kínzását és
fel saját rncgkínzatasatol. ezért végül is a hittagadás jeleként rátapos egy Krisztus
képre. Arnikor odateszik a pap lába elé a poroszlók a Jézus-képet és unszolják, hogy
tapossa meg, egyszer csak mcgszolal Jézus, aki eddig "hallgatott" (innen a regény
címe), mikor híveit kínozták és ölték: "Csak taposs rám nyugodtan. Én azért jöttem e
világra, hugy mcgtapossanak."

Keresztények részéről sok kritika érte Endót emiatt a jelenet miatt. Ö azzal vé
dekezik, hogy rcgénvébcn csupán azt írta meg őszintén, ami valószinűleg vele magá
val törtennék. ha hasonló helyzetbe kerülne. "Ha engem odahurcolnának például az
Urizen-hegy forró kénforrásaihoz - mint ahogya 16. századbeli japán keresztények
kel tették, és hátukba sebeket vágva abba öntözgették nap mint nap az égető, maró,
bugyborékolva forró kénes vizet r , én nem tudnék úgy kitartani, mint sok vértanú
tette, hanem kibuggyan na számból a hittagadás, hogy így megmeneküljek a kínoktól.
Utána persze mindjárt megbánnám, amit tettem, és újra kereszténynek vallanám
magamat, és így minden ugyanúgy elölról kezdődnek"- írja.

Másik híres regényének, A Holt Tellger partjállnak a föhóse egy vézna, félénk len
gyel szerzetes. Ez a könyv párhuzamos fejezetekben írja le Jézus életét és ennek a
szerzetesnek a második világháború alatti élményeit, előbb Japánban, utóbb Európá
ban. Az utolsó fejezetben egybefolyik a két történet. A kis szerzetes egy hitleri halál
táborban remegve, félelmében vizeletét kiengedve botorkál a gázkamra felé, amikor
egyszerre csak megjelenik mellette valaki, aki ugyancsak remegve botorkál a halál
felé: Jézus. Ez a Jézus velünk van a legnagyobb elesettségben is.
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Endo azonban maga is érzi. hogya Jézussal való találkozás valami titokzatos erőt

ad a gyönge embernek. Ezért újabb regényeiben Krisztus által megerősített ember
alakok is vannak. Puska és kereszt círnű történeti regényének föszercplojc Kibe Péter.
egy japán fiatalember. akit száműznek Japánból keresztény hite miatt. Kibe gyalog
elvándorol Ázsián keresztül Rómáig. hogy ott elnyerje a jezsuita rendbe való felvéte
lét és a pappá szentelést. Mint fiatal pap visszatért Japánba. hosszú éveken keresztül
bujdokolva szolgálta a híveket; végül elfogták. napokon keresztül fejjel lefelé egy
bűzös gödörbe lógatták. és mikor mindvégig kitartott hitvallásában. kivégezték. Endo
másik újabb regényének főhőse egy spanyol hithirdető. aki elfogatása után mind
végig kitart hitében. és mikor a máglyán már égnek körülötte a lángok, felkiált: "Az
én életem élet volt!"

Igazi. emberi élet: ez Endo nagy témája. Szereti az életet és ezért hisz az örök élet
ben. Sokszor ír Jézus feltámadásáról. Ez a feltámadás nem Jézus földi életformájának
újrakezdése. hanem Jézus visszatérése a nagy, isteni életbe. Számunkra is nyitva áll
ez az út. Isten kebelében majd találkozunk szeretteinkkel. Endo számára. aki forrón
szerette és szereti édesanyját. ez a remény sokat jelent. Igaz. az író fél is a haláltól és
az azt követő isteni ítélettől. De az Isten irgalmába vetett rendíthetetlen hite optimis
tává teszi. "Én azt hiszem, hogy az emberek 99,9 százaléka üdvözül. Bármilyen nagy
bűnös is valaki. ha megbánja bünét, akár a halál percében is. irgalmat talál az Isten
nél" - vallja. Ezért szereti Endo a gyónás szentségét. Gyakori európai utazásait egy
egy jó gyónásra szokta felhasználni. A gyónás utáni felszabadulás élménye számára
nagy kincs.

Endót nem nagyon érdeklik a mai keresztény teológia divatos irányai. Untatják
azok a japán teológusok. akik csak a nyugaton tanult teológiai elméleteket ismétlik. A
nagy világtörténeti. üdvösségtörténeti távlatok se nagyon lelkesítik. Számára az a
fontos, hogy Jézus halála megtanított arra. mi az igazi szeretet. A szeretet gyengének
tűnik e világban és nem hajt sok hasznot. De mégis, egyes-egyedül a szeretet számít.

Endo most sokkalotthonosabban érzi magát a kereszténységben. mint fiatalkorá
ban. Sikerült a maga számára japán emberhez illő katolicizmust kialakítania. Nem
szándékosan és tervszerűen igyekszik japánositani a kereszténységet. hanem egész
egyszerűen azt írja le könyveiben. hogy Ő. aki ízig-vérig japán. miképpen éli meg
Jézust és a keresztény valóságot. .Könyveimct nem azzal a szándékkal írom. hogy
másokat a keresztény hitre térítsek - mondja -. de persze mindig nagyon örülök an
nak. ha valaki könyveim olvasása révén rátalál a Jézushoz vezető útra. Feleségem
házasságkötésünkkor nem volt keresztény, de egy szép napon a katolikus hitre tért.
Nem azért. mert engem példás kereszténynek tartott. Erről szó sincs. Ellenkezőleg.

feleségem azért lett katolikus, mert látta. hogy egy ilyen semmirekellő,gyenge fickó.
mint én is, lehet igazi keresztény." Endo őszintesége lefegyverzö, Ez az őszinteség az
egyik oka nagy népszerűségének a japán fiatalok között, akik gyűlölnek minden
nagyzolást és pózolást.

Endo felfogása a kereszténységről kétségkívül egyoldalú és teológiailag is sok kí
vánnivalót hagy maga után; de nagy érdeme. hogya kereszténység leglényegesebb
magvát vonzó formában mutatja be. Igen sok japán az ö könyvei révén kerül elöszőr

érintkezésbe a kereszténységgel. Olvasói érzik. hogy itt egy új világgal találkoznak, és
valami visszhangzik szívük-lelkük legmélyén. Felfigyelnek erre az új világra és útnak
indulnak. Isten vezeti őket. "Bízom Isten vezetésében - írja Endo. - Te talán nem tö
rödsz Istennel. de Isten törődik veled." Endo Istene: jó Isten. Ebben hasonlít Jézus
hoz. Mert Jézus is elsősorban ezt akarja mondani nekünk: "Isten jól" (Mk 10.18).
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ENDO SUSZAKU

Némaság
(Regényrészlet)

Amikor eljött az éjszaka, a pap kipillantott cellája rácsain keresztül. A köpenyes em
ber még mindig ott volt: makacsul állt, mozdulatlanul az esőben. Egyik őr se jött ki a
kunyhóból. Úgy látszik, letettek róla, hogy elüzzék onnan.

Amikor az ember a pap felé nézett, pillantásuk találkozott. Kichijiro volt. Arcán
végigrándult a rémület. Néhány lépést hátrált.

"Atyám!" Hangja olyan volt, mint a kutya vonítása. "Atyám! Hallgass meg engem."
A pap visszalépett az ablaktól. s megpróbált süketnek lenni a hangra. Hogyan fe

ledhetné valaha is a szárított halat, torkában az égető szomjúságot. Ha megpróbált is
megbocsátani ennek a fickónak, emlékezetéből nem tudta kiűzni a benne lappangó
gyűlöletet és haragot.

"Atyám! Atyám!" A rimánkodó hang olyan volt, mintha egy gyerek rimánkodott
volna az anyjának.

"Nem akarsz meghallgatni, Atyám? Mindig csak becsaptalak. Amióta megszidtál,
meggyülöltelek. az összes kereszténnyel együtt. Igen, igaz, rátapostam a szentképre.
Mokichi meg Ichizo erős maradt. tn nem tudok olyan erős lenni, mint ök."

Az őrök nem hallgatták tovább. Botokkal jöttek elő, s Kichijiro futva-nyüszítve el
menekült.

"De meg kell védenem magamat! Annak is van szava, aki rátaposott a szentképre.
Azt hiszed, szándékosan tettem? Sajgott a lábam a fájdalomtól. Isten azt várja tőlem,

hogy az erőseket kövessem, pedig engem gyengének alkotott. Nem esztelenség ez?"
Néha elcsöndesedett. Aztán újra feltört belőle a dühödt, panaszos, rimánkodó

zokogás.
"Atyám, mit tehet az, aki olyan gyönge, mint én? Nem pénzért árultalak el. Megfe

nyegettek a hivatalnokok."
"Gyorsan tűnj el innen", kiáltották az örök, fejüket a kunyhóból kidugva. "Ne szá

mits tőlünk könyörületre."
"Atyám, hallgass meg. Olyasmit tettem, amit többé sohasem tudok helyrehozni.

Hivatalnokok! Keresztény vagyok. Vessetek börtönbe."
A pap lehunyta a szemét, és a Credo-t kezdte imádkozni. Megkönnyebbült örömet

érzett, hogy ezt a nyüszítő férget ott hagyhatta az esőben. Bár Krisztus is imádkozott,
Júdás mégis fölakasztotta magát a vérmezőn - imádkozott-e Krisztus Júdásért? Erről

semmi sem áll az Írásban. De ha mégis, ő képtelen volt olyan lelkiállapotba kerülni,
hogy maga is megtegye. Egyáltalán mennyire lehet megbízni ebben az alakban? Bo
csánatért esdekelt. Ez azonban talán nem egyéb, mint múló, pillanatnyi izgalom.

Kichijiro hangja lassacskán megnyugodott, aztán elhalt. A pap kinézett a rácson, s
látta, az őrök durván hátba taszítják, s bevonszolják a börtönbe.

Az éjszakával az eső is elmúlt. Egy rizsgombócot és némi sózott halat löktek be
neki. A hal már rothadt volt és ehetetlen. Mint azelőtt is, folyton hallotta a kereszté
nyek imádkozó hangját. Az örök megengedték, hogy meglátogassa őket a börtönben.
Ott találta Kichijirót, magában, a sarokba lökve, külön a többiektöl. A keresztények
nem voltak hajlandók szóba állni vele.

"Vigyázzon erre az alakra", suttogták halkan a papnak. "A hivatalnokok gyakran
felhasználják az aposztatákat. Talán kelepcét állítanak nekünk."

29



A magisztrátus valóban megtette időnként, hogy a bukott keresztényeket összezár
ta a többiekkel, hogy egyenetlenkedést szítsanak, s így rávcgyék őket hitük megta
gadására. Elképzelhető, hogy Kichijiro újra pénzt kapott azért, hogy megtegye. Bár
hogyan is, a pap nem tudott többé bízni benne.

"Atyám, atyám!" Amikor meglátta, hogya pap eljött a börtönbe, Kichijiro újra
rimánkod ni kezdett a sötétben. "Hadd gyónjam és bánjam meg a bűneimet."

A papnak nem volt joga, hogy bárkinek is megtagadja a búnbocsánat szentségét.
Ha valaki feloldozást kért tőle, nem tehette meg, hogy saját hangulata szerint bele
egyezzék vagyelutasítsa. Áldásra emelte a kezét, kötelességszerúen elmormolta az
előírt imát, és közelebb hajolt a másikhoz. Amint a bűzös lehelet arcába csapott, a
sötétben eltáncolt előtte a sárga fogak és a ravasz arc látomása.

"Hallgass meg, atyám", Kichijiro nyöszörgését a többi keresztények is hallhat ták.
"Aposztata vagyok. Ha tíz évvel ezelőtt meghalok, jó keresztényként mehettem volna
a paradicsomba, és nem jutok az aposztaták megvetett sorsára. Egyszerűen csak
azért történt, mert üldözés idején élek ... Igazán bánom."

"De hiszel-e egyáltalán?", kérdezte a pap, s megpróbálta elkerülni a másik orrfa
csaró, büzös leheletét. "Megadom a feloldozást, de nem bízom benned. Nem értem,
miért jöttél ide."

Kichijiro egész testében remegett. Zihálva lélegzett, s magyarázkodó szavakat ke
resett. Izzadtsága és mocskának bűze megcsapta a papot. Lehetséges volna, hogy
Krisztus szerette az embereknek ezt a legalját is és keresésére indult? A gonoszság
ban megmarad a gonosz ereje és szépsége. De ez a Kichijiro még arra sem méltó,
hogy gonosznak nevezzék. Vézna és koszos, akár a rajta lógó rongycafatok. Undorát
legyőzve a pap elimádkozta a feloldozás végső szavait, s aztán, bevett szok ás szerint,
el suttogta: "Menj békével." A lehető leggyorsabban félrehúzódott ennek a testnek és
szájnak a büdösségétöl, s visszatért a keresztényekhez.

Nem, nem. Urunk a nyomorultat és a piszkosat választotta ki. Erről elmélkedett,
amikor az ágyon feküdt. A Szentírás lapjain megjelenő emberek kőzőtt, akiket Jézus
szeretettel felkutatott, ott találjuk a kafarnaumi vérfolyásos asszonyt, a házasságtörő

nőt, akit meg akartak kövezni - minden érték, minden szépség nélküli embereket. A
szép és a bájos mindenkit magához vonzhat. De szeretetnek mondhat juk-e ezt a von
zódást? Az igazi szeretet akkor is elfogadja az emberiséget, ha azt ·ro~gyos cafatként
szemétre vetik. A pap elméletben mindezt jól tudta. Mégsem tudott megbocsátani
Kichijirónak. Még egyszer közel érezte arcához Krisztus arcát, könnyek csorogtak
végig rajta. Amikor tiszta szeme egyenesen az övébe nézett, a papot szégyen fogta el.

A [umie megkezdődött. A keresztények sorba verődve álltak, akár a városból kihaj
tott szamarak. Ma nem ugyanazokkal a hivatalnokokkal álltak szemközt, mint múlt
kor. Fiatalabbak voltak, alacsonyabb beosztásúak. Karba tett kézzel ültek a székeken.
Az őrök dorongokkal fölfegyverkezve álltak őrséget. Ma a tücskök is erősebben ciri
peltek. Az ég ragyogó kék volt. A levegő tiszta és üdítő. Nemsokára azonban újra itt
lesz a fullasztó hőség. Csupán egyvalakit nem vonszoltak ki az udvarra, magát a pa
pot. Arcát, amelyen petyhüdten lógott a hús, odapréselte a rácshoz, s mercd ten nézte
a [umie látványosságát, ami most vette kezdetét.

"Minél hamarabb túlestek rajta, annál hamarabb elengedünk benneteket", ordí
totta az egyik hivatalnok. "Nem kívánom tőletek, hogy őszintén és meggyőzödessel

tapossatok rá. Ez csupán formaság. Nem sérti a mcggvözodcsetckct, ha éppen csak
ráteszitek a lábatokat."

A hivatalnokok folyton azt hangoztatták a keresztényeknek, hogv a [urnie megta
posása nem egyéb formaságnál. Nem kell mást csinálniuk, csak a talpukat rátenni.
Ha ezt megtették, senki sem töredik tovább azzal, hogy mit hisznek. A magísztrátus
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által kiadott rendelet értelmében mindenkit felszólítottak, tegye rá kissé a talpát a
[umie-re. Ha megtette, rögtön szabadon engedték.

A négy ember kifejezéstelen arccal hallgatta végig a szónoklatot. A pap, arácsnak
szorított arccal, nem tudta kivenni, mire akarnak kilyukadni. S a négy keresztény
puffadt arccal, kiugró ádámcsutkaval. kísértetsápadtan a napfény hiányától úgy állt
ott, mint négy akarat nélküli bábu.

Eljött, aminek el kellett jönnie. Ezt világosan megértette. De nem volt bizonyos
benne, hogy az ő sorsa, és ezeké a keresztényeké, hamarosan megpecsételödik. A hi
vatalnokok úgy beszéltek a keresztényekhez, mintha szívességet kérnének tőlük. A
parasztok megrázták a fejüket. Erre a hivatalnokok zavart arccal visszavonultak.

Ekkor az őrök a hivatalnokok székei és a parasztok közé letették a fumie-t egy
lepelbe burkolva a földre. Aztán visszamentek a helyükre.

Elővették a listát, s az egyik hivatalnok hangosan kiáltotta a neveket: Ikitsukijima,
Kubo-no-ura, Tobei. A négy keresztény mozdulatlanul ült tovább. Az őr indulatba
jött, s botjával rásújtott a bal felöl ülöre, de az nem mozdult. Kétszer-háromszor meg
taszította hátulról; a keresztényelőrezuhant s meggörnyedt a földön. Meg se próbált
elmozdulni onnan, ahova esett.

.Kubo-no-ura, Chokichi."
A félszemű kétszer-háromszor megrázta a fejét. Milyen gyermeteg volt az arca!
.Kubo-no-ura. Haru."
Az asszony, aki az uborkát adta a papnak, meggörnyedt, s lehorgasztotta a fejét. Az

őr ebben a tartásában lökte előre, az asszony még a szemét se nyitotta föl.
Végül az öreg Mataichit szólították. De neki is mintha földbe gyökerezett volna a

lába.
A hivatalnokok azonban most nem kezdtek dühösen ordítani vagy szidalmat szórni

rájuk. Mintha kezdettől fogva ezt várták volna, úgy ültek ott a székükön. halkan sut
togva egymásnak. Aztán hirtelen fölálltak és visszavonultak az őrök kunyhójába.

A nap éppen a börtön fölött állt. Sugara égette a még megmaradt négy keresztényt.
Görnyedt alakjuk fekete árnyékot rajzolt a földre, közben a tücskök újra ciripelni
kezdtek, telezengve a ragyogó levegőt. Az őrök és a keresztények még szóba is ele
gyedtek egymással, tréfálkoztak, mintha kihallgatók és kihallgatottak iménti kap
csolata eltűnt volna. De aztán az egyik hivatalnok kikiáltott a kunyhóból, hogy mind
nyájan visszatérhetnek a börtönbe, kivéve a félszemű Chokichit.

A pap elengedte a rácsot, amelybe eddig görcsösen kapaszkodott, és leült a földre.
Nem tudta, mi történik ezután. De bárhogyan is lesz, a mai nap békésen elmúlt.

Ez a gondolat mély megkönnyebbüléssel töltötte el. Ha a mai nap jól telt, az már
elég: a holnap majd gondoskodik magáról. Ha holnap még élne ...

"Nem kár érte, hogy elhajítja?", hallatszott egy hang. A másik ráfeleIt: "Igen, na
gyon nagy kár." Nem tudott rájönni, miröl beszélgetnek. De a szél feléje sodorta an
nak a csöndes beszélgetésnek a foszlányait. amit az őr és a félszemű ember folytatott.
Légy röppent fel a rácsokról. s zümmögve keringeni kezdett a pap feje körül - szár
nyai zúgása csaknem elaltatta.

Hirtelen valaki keresztülszaladt az udvaron. Aztán éles csattanás hangzott, majd
tompa puffanás. Mire a pap felkapaszkodott a rácsra, a hivatalnok éppen a hüvelybe
dugta éles, villogó kardját: a kivégzés véget ért. A félszemű ember holtteste ott hevert
a földön. Az egyik őr megragadta a lábánál fogva, s lassan vonszolta a gödör felé, amit
a keresztények ástak. A szétfolyó fekete vér köntösként terült el körülötte.

A börtönből hirtelen egy asszony éles sikoltása hallatszott, hangja újra meg újra a
magasba csapott, mintha himnuszt énekelne. Aztán elhalt a hang, és a levegő halálo
san csöndes lett körös-körül. Csak a pap keze rázkódott a görcsös rernegéstöl, amint
a rácsot szorította.
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"Nézz rá", ordított egy másik hivatalnok a börtön előtt. háttal a papnak. "Ez törté
nik veletek, ha elkönnyelmüsköditek az életet. Nem könnyu dolog ez. De minél ha
marabb átestek rajta, annál gyorsabban szabadultok innét. Nem rnondom, hogy
meggyőződésből tapossatok rá. Ha csak formaságbó\, tessék-lássék teszitek, akkor
nem sérti a hiteteket."

Az egyik őr most Kichijirót hozta ki harsányan ordítva. Csak egy ágyékkendő volt
rajta, feje búbjától a talpáig remegett. A hivatalnokok elé érve hajlongani kezdett
előttük. Aztán fölemelte sovány, koszos lábát, és ráhelyezte a [umie-t:e.

"Gyorsan, ki innét!", kiáltotta az egyik hivatalnok, s a kapura mutatott. Kichijiro
siettében csaknem orra bukva tűnt el a színröl. Hátra se nézett a kunyhó felé, ame
lyikben a pap tartózkodott. De a pap már nem törődött vele, ez az ember mit csinált.

A nap fehér sugara szédítően verte a nyílt udvart. Kegyetlen fénye alatt ott terült el
a földön a fekete folt, a félszemű ember vére.

A tücskök folytatták éneküket, száraz és éles cirpeléssel. A levegő mozdulatlanul
állt. A légy tovább keringett zümmögve a pap arca körül. A világban odakint semmi
sem változott. Egy ember meghalt; de nem változott semmi ...

Így hát idejutottunk. Reszketve kapaszkodott meg a rácsban. Hát idejutottunk.
Zavarát azonban nem csupán ez a hirtelen lezajlott esemény váltotta ki. Amit nem

tudott megérteni. az az udvar néma csöndje, a tücskök cirpclése, a legyek zümmö
gése volt. Egy ember meghalt. Kívül a világban azonban minden úgy haladt, mintha
mi sem történt volna. Lehet ennél valami ostobább? Vértanúság volt ez? Miért hall
gatsz? Itt ez a félszemű ember meghalt - mégpedig érted. Tudnod kellene. Miért tart
még mindig ez a némaság? Ez a déli némaság? A legyek zümmögése - ez az őrült,

kegyetlen ostobaság. Te pedig közönyösen elfordítod arcodat. Ezt ... ezt nem tudom
elviselni.

Kyrie eleison! Uram, irgalmazz! Remegő szájjal imádkozni próbált, de a szavak el
haltak ajkáról. Uram, ne hagyj magamra többé! Ne hagyj el ilyen titokzatos módon.
Imádság ez? Sokáig azt hittem, hogy az imádságot dicséretedre és dicsőségedre

mondjuk. De amikor szólok hozzád, úgy hangzik, mintha káromlás volna. Az én halá
lom napján is rezzenéstelen továbbmegy a világ a maga útján, olyan közönyösen,
mint ma? Amikor engem meggyilkolnak, a tücskök akkor is folytatják cirpelésüket és
a legyek álmosítóan továbbzümmögnek? Ennyire nagy hős szeretnék lenni? Igazi, rej
tett vértanúságra törekszem-e vagy valami pompázatos halálra? Azt akarom, hogy
tiszteljenek érte, hogy imádkozzanak hozzám. hogy szeritnek nevezzenek?

Összehúzott térddel leült a földre, s maga elé meredt. "Csaknem dél volt. A har
madik óráig sötétség borította az egész földet." Amikor az az ember meghalt a keresz
ten, a templomból hármas kürtszó hallatszott, egy hosszú, egy rövid, aztán ismét egy
hosszú. Megkezdődtekaz előkészületek a húsvét megünneplésérc. Hosszú kék palást
jában a főpap fölment a templom lépcsőjén, megállt az oltár előtt, amelyen ott hevert
az áldozat, s megfújták a harsonát. Ebben a pillanatban az ég elsötétedett, s a felhők

mögött a nap elhalványult. "Sötétség támadt. A templom kárpitja kettéhasadt a tete
jétől az aljáig." Hosszú időn át ilyesféle vértanúság, ami a szeme elott zajlott le 
olyan nyomorúságos és szegényes volt, akár a kunvhóik, amelyekben éltek, akár a
rongyai k, amikben jártak.

(L. L. [orditása)
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BÁLINT PÉTER

A vereség tragikuma

"Boldog, aki szeret, de boldogabb, aki szol
gál, akire sziikség l'all és akiket a [elbont
liatatlan srükscg összefúz. nuntha kettell
egv harmadik: szemelv lennének"

(Claudel: Kőnnvek az éjszakában)

I.

Milv nagv a távolság lsten megismeresenil Lsten sreretcteig - nicreng Pascal; mily nagy a
tavolsúu a megértestol a megbocsátásig, a közőnvtöl a szcrctctig, a hatalmaskodástól
az alázat ig, a tamáskodástól a bizonvosságig, a pilátuskodástól a szolgálni tudásig, a
balvánvimádauól a csoda elfogadásáig. sugallja Franccis Ma II riac, aki a pascali gon
dolat logikáját követve azt a távolságot mutatja meg, amely az emberi szellem és lé
lek, az ember dölvfc és alázata, élet hazugsága és öszintcségvúgva, istenkeresése és
bálvanvirnadata, gvulölete és szerotetc között feszül. "A halál pillanatában sziileuem
újjá ", gyónja meg följcgvzcscibcn a Viperaleszek csaladfője. az Atya, aki mintcgy fordí
tott példázatát mutatja a ickozlo fiúnak. Valamennyi Mauriac-rcgénvnck ez a moridat
lehetne a rnottója és drámai konfliktusának alapja. A drámai konfliktus alapja, mert
kivetel nélkül nunden Mauriac-vegcnv dráma: az egyén s a lelek drámája. Franccis
Mauriac azon írók táborához tartozik, akik nyíltan vallják és hirdetik, hogya regény
nek azt a drámát kell megmutatnia, amit a létezés kiúttalansága, cllcntmondásossága,
szornorúsága, a valóság és a képzelet összhangjának hiánya, a valóságban szüntele
nül elszenvedett vereség és a lét örök kiclégitctlcnségc jelent. A Mauriac-rcgényck
monodramák, egyetlen valóságos és jelentős színterükön, a lélek szinpadán mániáku
san tér vissza újra és újra az a gondolat: hogyan épiil föl a romokból a hit katedrálisa.
Franccis Mauriac - s persze szercplöi - lelkében másként épül, mint a lelki megtisz
tulását, megterésct. istenre találását megvalló Agostonéban. másként, mint a kated
rálist romjaiban is dicsoscgcsnck, elpusztíthatatlannak, örökké ható erőnek látó
Claudelében. másként és mégis nagyon hasonlatosan ahhoz, ahogy Baudelaire lelké
ben, aki világképében a paritcistak kései utódjának tunik, s aki a spinozai létvízióban
hívő szimbolisták és szurrcalisták hírnökeként: "templom a természet" hitvallásában
mindcn létczö egyetemes drámáját és egymásra vonatkozását látta meg; másként és
mégis nagyon hason latosan ahhoz, ahogy Barlach lelkében, aki expresszionista fa- és
köszobraiban a vereség tragikumát. a lét örök kielégitctlenscgét elszenvedő embert
mintázta meg.

Franccis Mauriacot a landes-i fényöfák gyantaszagának. az évente megisrnétlödö
erdötúznek, a gyermekkori tömjénillatnak, a családi misztériumnak, a korán elve
szett apa emlékének s az anya bálványimádatának felejthetetlen és visszatérő emléke
vezeti el a kételkedés, a szabadságvágyalanyához: Lstenhez. Mauriac regényeiben
dialógus folyik az isteni csodában, szeretetben kételkedő és a bizonyosságot, evan
géliumot sejtő s érzékelo tudatszintek között, mintha csak egyetlen Én keresné való
di arcát és jellemét az énkék sokaságában. Amauriaci monod ráma .Jiöse" - ha egyál
talán hősnek nevezhetők ezek a vereségükben megistenülö egyének - éppoly lelki és
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tudati átváltozások, módosulások sorozatán esik át, akár Martin du Gard Jean Barois
ja, aki gyermekkorában buzgó, de öntudatlan hívő, majd megrögzött ateista és a ter
mészettudományok elszánt védelmezője, végül kiábrándulva a racionális gondolko
dás ürességéböl, mindenhatóságából, "józan pillanatában" megfogalmazott végrende
lete ellenére megtér Istenhez. Mauriac regényeinek középpontjában a kételkedésben
rejlő emberi méltóság és alantasság, szabadságvágy és végzet, megtisztulási szándék
és akaratgyengeség feloldhatatlannak tűnő feszültsége áll. Mauriac nem Istenről,

hanem az emberről töpreng és elmélkedik, ezért is utasította vissza többször és
nyomatékosan azt a címkét, hogy ő katolikus író. Egyszerűen csak író, akinek a kato
licizmusa kinyilatkoztatás, sors, végzet, tépelődés, kételkedés, eszmélkedes. olthatat
lan önismeretvágy, pokoljárás, a szabadságvágy beteljesülése és a spinozai létvízió
értelmében a természettel, a természetben rejtező és megnyilvánuló Istennel való
azonosulás. Egyszeruen csak katolikus, akinek az írói magatartás szolgálat, közvetítés,
hivatás, rendszeres gondolkodás, léten való töprengés, s annak a bizonyosságnak a
kifejezése, hogy az ember a belső szernlélódés útján tapasztalhatja meg azt a félelmet,
amit Isten hiányában elszenved. A bizonyosság elvesztése, Isten "halála" felerősíti az
emberben a lét örök kielégíthetetlenségének, drámájának és veszteségének tudatát.
A lét és halál félelmetessé válik; az üresség, a semmi tudata kínozza az embert. HA
halál pillanatában sriilettem újjá", ismételgetik a mauriaci "hősök". A Mauriac-regé
nye k nem véletlenül kezdődnek a végpontból. az élet nullfokáról, a megsemmisülés,
a lelki és testi megsemmisülés árnyékából, amikor is a válság kegyetlenül ráébreszti
az egyéneket a lelkük és tudatuk mélyén rejtező realitásra: valahol utat tévesztettek,
az életük szakadatlan hazugság, színlelés, félrebeszélés, önáltatás és önpusztítás.
Mauriac mindig egy katartikus pontból értelmezi a létet, a "hősök" életét, amikor már
minden veszni, ködde válni látszik, s a reflektorfény a szomjazó, kiégett, megmérge
zett, végső leszámolásra készülö, a vereséget felfogó és kétségbeesetten mentöövet
váró embert emeli ki a sötétségből. Mauriac "hősei" mindannyian érzékelik azt az
egzisztenciális és hitbeli válságot, tragédiát, amit kétezer évvel korábbi őseik átéltek,
akik megdöbbenve álltak a Koponyák hegyén a Keresztrefeszített előtt, mert benne
látták utolsó reménységüket, menedéküket és szabadságukat. Kezdet és vég, születés
és halál mennyire egy töröl fakadó érzéseket és gondolatokat vált ki az emberből.

Mauriac az Isten halálát megélő, lelkében megtapasztaló ember vereségtudatát, lelki
pótlékainak ürességét, szövevényes önhazugságát teszi vizsgálata tárgyává, s magát a
bizonyosság hiányában vcrgödö embert, aki a létezés arkhimédeszi pontját elveszítve
emberi méltóságától fosztja meg személyiségét.

HA halál pillanatában szüleuem újjá" - kivétel nélkül minden Mauriac-i.hös" a halál
- a valóságos és az átvitt értelemben bekövetkező halál - előtti pillanatban születik
újjá, amikor szembe kell néznie a sorssal, számvetést kell készítenie. hogy számot
adhasson annak a legfőbb lénynek, akit a végzet beteljesedésekor pillantott meg: Is
tennek. A végpontból világosodik meg az egyén sorsából kirajzolódó dráma és vere
ség. A végpontból, amikor az embert már nem kötik eszmék, javak, gőgös érzések,
hamis bálványok, a magány félelme, a külvilág ítélete, az önáltatás védekező szük
séglete. Amikor az egyén saját választásából bekövetkezett sorsa felett akar ítéletet
mondani, és tékozlása miatt megbocsájtást vagy pusztán csak megértést vár, amit
rendszerint csak a halál után remélhet, mert ahogya Genitrix-ben a szeretetlenségtöl
elszikkadt Marie de Lados érzi: "a jelenlevők azok, akiknek nincs igazuk", akik hiába
várnak segitséget, feloldozast más egyéntol. s így végső magányukban Istenhez fo
hászkodnak, könyörögnek búnbocsánatért. meghallgatásért. A végpontból világoso
dik meg a dráma, amikor a lélekben és a tudatban elfojtott realitás: a választás hely
telensége, a mások ítéletétől való félelem, a családi eszmények áthágását tiltó kegyet
len szokásjog, a bálványimádás és a szeretethiány, az alázatot és irgalmat nélkülöző
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kegvetlenség egyszerre döbbenti rá az egyént képmutatására. élete hiábavalóságára.
A végpontban mutatkozik meg az a valóságos bün, amit csak az immár végérvénye
sen megtalált Isten bocsáthat meg annak, aki hajlandóságot mutat a megtérésre. Az
önmaga vereségével, igazolhatatlan szinjátckaval lcszárnoló mauriaci "hős" Istenben
a végzetét és utolsó reménvét pillantja meg, aki világosságot és tisztánlátást bocsájt
szemere. Ez úgy teszi láthatóvá a hiábavalóságok, a rögeszmék, a tévedések sorozatát,
mint a híres prousti kivételes pillanatok, amelyek rendet teremtenek az élet, a már
lezajlott eseménvek folyamában, az érzések és gondolatok zurzavarában. az emlékek
próteuszi változásáhan és átértékelődésében. Van-e a végpontban. a megvilágosodás
kivételes pillanatában annyi erőnk, akaratunk, bátorságunk, hogv egvetlen tollvo
nással áthúzzuk az egész életünk folvamán tetteinkkel írt szörnyü testamentumot? 
teszi föl szüntclcnül nekünk a kérdést Mauriac. Tudjuk-e gyakorolni az irgalmat, a
megbocsátást, a szeretetet másokkal szemben még életükben? Hisz ez a keresztény
hit próbaköve: tout comprendre c'est tout mépriser.

Mauriac "hősei" nem úgy hisznek, ahogyan Agoston vallja: credo quia absurdum est,
hanem hisznek az évszázados landes-i szokásjogból, az elszigeteltségból. a rájuk kény
szerített vagy önként vállalt lelki börtönből való szabadulás lehetőségében, s abban,
hogy Istenben megpillanthatják azt a lelki békét, mértcket, tiszta forrást, amiből a
szeretet árad. A niauriaci "hősök" Isten-hiánya a szerétet hiánya is egyben; az Isten
hez való fölemelkedés a szeretetnek az elérése. A mauriaci "hősök" hisznek, rnert a
fölemelkedés révén emberi méltóságukat, önbecsülésüket nyerik vissza, s azt a lehe
tőséget is, hogy képesek legyenek megváltoztatni vegetatív életformájukat. hogy ki
lépjenek a tévelygők, az önáltatók sorából és emberi viszonyaikat. hátralévő életüket
a szeretet megtartó és megváltó ereje hassa át.

Mauriac már azt is megváltásnak tartja, ha az ember, az emberi közösség nem a
vagyont, a hatalommániát, az egzisztenciális érdeket, a farkastörvényeket teszi meg a
létezök között egyedül érvényes rendezö és összefogó elvnek; ha az egyén képes íté
letet mondani saját tette, tékozlása, kegyetlensége és alakoskodása felett. Mauriac
szakadatlanul, lankadatlan hittel és meggyőződéssel vonja a szellem és az erkölcs
ítélőszéke elé az emberi természet alantasságát, erőszakosságát,kegyetlenséget, akár
csak Ibsen; írásaiban mindig az embert teszi meg mértéknek, ahogy a görög tragé
diák, melyek közül az euripidészi drámákkal vállal azonosságot. "Hősein" keresztül
azt láttatja be velünk, hogy a jutalmazó, büntető és a vonatkozási pontként feltétele
zett Isten mindig cselekvésre, önvizsgálatra, megújhodásra, szembenézésre, töpren
gésre és korrigálásra ösztönzi az embert.

2.

Mauriac és Barlach: csak az első pillanatban meghökkentő e két lélek találkozása.
Kortársak, mindketten megélik a keresztény etika s az Isten-hit egzisztenciális vál
ságát, a világháború kataklizmáját, a szörnyü testvérpusztítást; a valóságos harcszín
téren akár egymással szemben is hasalhattak volna a Marne két partján húzódó
lövészárokban, ám a szellem barikádjának ugyanazon oldalán állnak, s egyetlen útról:
valóságos pokoljárásukról. katuhárisukrol vallanak müveikben. A pokoljárásról, amit
az élet jelent számukra, és az alászállásról. amiről gyónásuk, vallomásuk, kinyilatkoz
tatásuk, egyszóval müvészetük tesz felejthetetlen tanúbizonyságot. Mindkét vidék
ivadéka tudatában és lelkében hordja a természet ifjúkorban megcsodált varázsát, a
felejthetetlen barangolásokat, a rousseau-i természetbe menekülés és az ősi világban
feloldódás édes ízű emlékét.
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"Tal/Ie chose sacrée el qui veur demeurer sacrée s'enveloppe de mvstere" - minden
dolog, ami szent és ami szent akar maradni, titokzatosságba burkolózik, írja Mal
larmé; az ember léte szent, a sacré szó kettős értelmében: áldott és átkozott, s mivel a
valódi, emberhez méltó Iét szent akar maradni, mindig valamiféle titokzatosságba
burkolózik. A létezés áldott és átkozott jellegét, az emberi Iét szakadatlan drámai
voltát, a Iét örök kielégítetlenségét s a magára hagyott, kiszolgáltatott ember veresé
gének tragikumát Mauriac a fából készített papírosra rója, Barlach a fa testébe vési;
örökké ható hieroglifákkal, ősi jelekkel elevenítik meg az ember menekülését, sze
cesszióját a hatalomittasok, a fajról és kiválasztottságról handabandázók földjéről. A
Iét Szodoma és Gomorra, amelyben a szolgálat, az "intés az örzökhöz" minden hu
manista feladata, mert "bűnösök közt cinkos, aki néma". Mauriac regényei a görög és
racine-i drámák fojtott légkörének, tragikus végzetszerűségénekés a shakespeare-i
drámák léttöprengésének, önmarcangolásának hagyományait örzik. Barlach szobrai
a hitükért üldözöttek, az emberi méltóságért kűzdök, az istenkeresők drámáját idé
zik, a kora középkori névtelen német és sváb fafaragók Krisztus-szimbólumához
nyúlnak vissza. Mindkét világ középpontja a szeretet; pontosabban a lélek kápolná
jába zárt s mások számára elérhetetlen, megérinthetetlen, megszelídíthetetlen sze
retet.

Mauriac regényeit olvasva s ezzel párhuzamosan, egyidőben Barlach szobrain tű

nődve mind egyértelmubbé válik összetartozásuk, egymásra vonatkoztathatóságuk;
minél tovább időzünk a két életműnél és hitrendszernél, annál inkább megdöbbent a
világképi hasonlóság érzete, a hitvallás egy töröl fakadásának ténye. Életrnúvűk fejlő

dése, tudatos megkomponálátsága, a biblikus motívumok és a szeretet vissza-vissza
térése müveik rokon vonásait mutatják. Mauriac és Barlach Isten-keresése, szeretet
éhsége, a valóságos és lelki katakombákba való alászállása, s talán a legjelentősebb

életvalóság és életélmény. ami mindezen túl összefüzi őket, az édenből történt kiüze
tettségből fakad: a menekülés, az otthontalanság, a veszteség érzete.

A mauriaci regények világképéhez, az író hitvallásához és kételyeihez Barlach
szobrai közül A kételkedo és A viszontlátás áll a legközelebb.

A kételkedő, aki az emberi lélekben dúló ambivalens érzések rabja; a hit és hitetlen
ség, a bizonyosság és kétely, a remény és vereség, a fohászkodás és átkozódás, az ima
és káromlás, az alázat és dölyf végletei között ingadozva várna útmutatást, intést,
mintha a sorsválasztás, a döntés felelösséget könyörgésének alanyára, Istenre bízná.
Ez a vereségét felismero jámbor lélek az ősi testtartásba, térdeplésbe helyezkedik; az
imára szorosan, már-már görcsösen összezárt kéz, a félrebillent viharvert fej, a zava
ros s kétségbeesést sugárzó szem, a könyörgést mormoló száj, a feszülő darócruha
mintha azt nyomatékosítaná, hogy az utolsó pillanatban, ereje, emberi méltósága s
öntudata végső határán szánta volna el magát kérésre. A testtartás, a fej, s az oldalról,
szégyenlősen, mégis ravaszkodón felfelé pillantó ember kérésében és tekintetében
perlekedés, számonkérés, dac és konokság is rejtezik; mintha alkut akarna kötni te
remtőjével, ahogy ez Luciferrel szokás, s ez alku sikerétől vagy sikertelenségétől teszi
függővé Istenhez való viszonyát; mintha ennek a jámbor léleknek az alázatában fe
nyegetés is lenne, csak épp annak a claudeli kinyilatkoztatásnak az igazságtartamát
nem ísmeri föl a kételkedő, amit a költő A rózsa énekében megfogalmaz a hit kap
csán, vagy amit Thérese Desqueyroux mer egyedül kimondani: "Túl kell jutnunk
önmagunkon, hogy Istenre találhassunk".

A viszontlátás már a lélekben bizonyosságot nyert, a belső tapasztalás útján meg
világosodott hit és szeretet szimbóluma. Tamás, akár tékozló fiú az Atyjához, úgy tér
meg Krisztushoz: megfaradtan. elgyötörten, lelki békére és szeretetre vágyva, rossz
lelkiismerettel, megbocsátást remélve emeli esdeklőn pillantását a Szeretetre, akinek

36



szikár alkata, csontos és bütykös keze, mcsszcségbe révedező szeme a küldetéstuda
tot, az alázatot, az einber szenvedését sugározza.

Mauriac "hősei": az Isten-keresők, a kegyetlenek, a szeretetre vágyók, a mcnekülök,
az oltalomkeresők, a gyulölködök, a tiszta forrásra szornjazók kételkedőés képmutató
létük miatt nem találnak rá igazi Érijükre. Élethazugságaik miatt nem merik feltárni
bensőjüket, amelvben már romlásnak indult a megértés és a szeretet. Kételkedő és
képmutató létük miatt nem a saját lelkükben keresik Istent, mert ez a befelé fordulás
az önimádattal, a bálványtisztelettel, a misztériumok igézetével történő leszámolást
feltételezné, és saját bűneik őszinte meggyónását. Ehelyett hangosan szólongatják a
rejtőzködő Istent. Csak a katartikus pillanatban, a tragédia bekövetkezése után lép
nek túl önmagukon, s vallják az Yves Frontenac credóját: "minden szeretet egyetlen
Szeretetben egyesül". Ennek a hitvallásnak a belátása vezeti vissza a nyájhoz a tékoz
lót, a tévelygőt, a disznópásztorságig süllyedt fekete bárányt.

Vajon nem olyan nemes egyszerűséggelfordul-e Istenhez A farizeus Brigitte Pianja,
Calouja, A viperafészek családföjc, A Frontenac-miszterium Yves-je. Jean-Louis-ja és
Blanche-a, mint Barlach Tamása Krisztushoz? Az évtizedekig titkolt bálványok, misz
teriumok és tabuk ürességéne k belátása után nem éppúgy szégyenkeznek-e alantas
ságuk okán a mauriaci "hősök", mint Tamás hitetlensége és kételkedése miatt? Vajon
a mauriaci regények drámai feszültsége - ami az elfojtott és felszabadított én ütközé
sében rejtezik - nem a szüntelen vereség és létkudarc felismeréséből fakad, amin
egyedül a "viszontlátás" őszinte vágya segíthet? Vajon Mauriac és Barlach nem
ugyanazt ismerték-e föl, a kora középkori vallomásokban, himnuszokban, s a kata
kombák falán, a dómok szentélyében, fülkéiben felállított Krisztus-szimbólumokban,
amit Babits az Amor Sanctus előszavában tudatosít, hogy a költészet lényege szerint:
ima és áhítat, ima és istentisztelet, fölemelkedés az Istenhez? Lehet-e más a költészet,
az érzéki-tudati benyomások láttatásának, kifejezésének művészete,mint szakadatlan
fölemelkedésvágy, könyörgés és fohász, ha a költő hivatását szolgálatnak, közvetítés
nek, engesztelésnek, oltalomkeresésnek fogja föl?

A halál (háromalakos csoport) - az agónia pillanata, a még és a már drámája a léte
zés határán, a lét és nemlét küszöbén; az utolsó szó, az utolsó szemvillanás, az utolsó
sóhaj, melyben egy élet beváltatlan ígéreteinek, beteljesületlen vágyainak és megva
lósult tetteinek, a vállalt sorsnak az értéke, ítélete summázódik. Vajon nem ugyanazt
ismétli-e, nem ugyanazon töpreng-e Barlach haláltusáját vívó alakja, mint a Viperafé
szek családföje: "s én kegyetlenül megdermedtem ebben a pózban, amelyet ők kényszerí
tettek reám", vagy Janinc-ja: "gondolataink, vágyaink, cselekedeteink nem vertek gyö
keret abban a hitben, amelyet száiunkkal vallottunk"? Rendet tudott-e teremteni Bar
lach haldoklója a lelkében épített, elburjánzott viperafészekben? Vajon a túlélők

belátják-e magányosságuk, elhagyatottságuk idején, hogy "a halottak nem segítik meg
az élőket: a szakadék szélén hiába idézzük őket"? A Viperafészek családfője. ahogyan A
farizeus Brigitte Pianja, fokról fokra, magányossága tudatának elmélyülésével. tehe
tetlen és értelmetlen bosszújának csillapultával éppúgy szomjazza a szeretetet, akár
Barlach haldoklója; s e két jammes-i sort suttogja: "Hozzád megy, Istenem, magába
szállni lelkem. / Borus be béke már. Boríts be béke már". (Rónay György fordítása) S
azok, akik körülállják, akik a lírai fohász helyett testamentumot várnak, valami meg
nyugtató szót az örök birodalmat és halált látótól. tudják-e azt a spinozai maximát,
amit Fernand Cazenave kivágott és naplójába ragasztott: "a bölcsesség az életről, nem
pedig a halálról való elmélkedés?"

Mozes - az agg bölcs teste, szíve előtt tartja a súlyos kőtáblát. Csak aki elveszítette
képmutató, gőgös és tékozló életét, az élhet az Istentől kapott törvények szerint. "Ne
legyen sorsotok. Sors annyi, mint ütközni. Annyi, mint súrlodni és kűzdeni és fáj/ú és
haragudni és gvűlölni és akarni, és ez a trónusért való harchoz vezet. Aki pedig hatalmi
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oriiletbe esett, a;: elveszett" - inti Hamvas, akár Barlach Mózese a halandókat: ember
ségetek. irgalmatok. szeretctetek, türelmetek legyen, s akkor alázattal viseltettek egy
más iránt, táplálni fogjátok lelketek és szellemetek éhségét és szomjúságát és szolgál
ni akarjátok a Deus absconditust. Mert az igaz emberi élet szolgálat. Mcrt az igaz em
beri élet az Istenben, az örök egyben feloldódni tudás képessége. Mcrt az igaz emberi
élet a vereséget szcnvcdoknek, a kiátkozottaknak. az otthontalanoknak. a hatalma
soktól megkínzottaknak és ret tcgoknck. az oltalomkeresöknek felmutatott szeretct
példázat.

Mondhatjuk-e, hogv ismerjük és értjük Mauriacot, Barlachot. amíg nem ismerjük
és nem értjük saját sorsunkban a létezés vereségét, a hit lcnvcgét? Csak ha kitisztul a
latásunk. akkor értjük meg a mózcsi kotáblába vésett etika lénvcgét. a létezés tör
vényét.

3.

Mi az a varázs, az a rejtett erő, ami Mauriacot és regényeit élteti? Hisz jelentos kor
társai közül nem egynek az életrnuve. alakja ma már csak kevesek érdcklödé sérc
tarthat számot; sot a nála nagyobb hatásu és tehetségű André Gicle-nek és Martin du
Gard-nak is erősen megkopott a fénye. Bár napjainkban újra reneszánsza van a két
háború között alkató francia irók ólct müvé nck, vagy legalábbis egyes müveinck:
mintha napjaink szikarabb alkotásai a "regény fogyókurája" következtében elvesz
tették volna az elödök múveinek baját, életérzékenységet. te ljcssegigé nyét. mítosz
tererntö hagyományát, s kevésbé érdekfeszítönek, kevésbé idotállónak tünnénck.

Ha valóban igaz lenne, hogy Mauriac a katolicizmust, a keresztény szellemet kíván
ja újraéleszteni. mint Bernanos, Maritain, s a hit apologetáia akar lenni, vajon tudna-e
ma is oly meggyőzö és drámai erővel hatni az a négy-öt remekmű, amit írt? Elegendő

lenne-e a napjainkban érzékclhctó hit reneszánsza ahhoz, hogy egy "halódó", jelen
tektelen Mauriacot feltámasszon. újra piedesztálra emeljen? Vagy más szempontból
közelítve Mauriachoz; a személye körül dúló viták, az író magánélete és müvei között
lévö diszharmónia fölött összecsapó heves csatározások clcgendök-c, hogy az érdek
lödés homlokterében tartsanak egy írót? Ha Mauriac valóban oly tragikusan és des
potikusan uralkodik figuráin, mint ahogy Sartre ezt szemére veti, s mindebböl azt a
következtetést vonja le, hogy "lsten nem mLlvész, Francois Mauriac sem az", sorolhat
nánk-e öt századunk francia irodalmának élvonalába? Bár kétségtelen, hogya sartre-i
kritika számos valóságos hibára, írói gyengcségre hívja föl a figyelmünket Mauriac
regényei ben. De mit kezdjünk például az olyan téves sartre-i ítélettel, amely Mauriac
tól számon kéri az emberi lét szabadságát, holott az irodalomról írt esszében ö maga
a szabadság képtelenségéről.a lét labirintus jellegéről s csak a képzeletben megvaló
sítható szabadságról beszél. Vagy mit kezdjünk azzal az ellentmondással, hogy Sartre
a mauriaci regényeket a keresztény szellem, etika és hit szük hatáskörében mozgó
nak tartja, amelyek mindig a szeretetlenség, a végzetszerűség. az evangéliumi eszmék
tündöklésének modelliei, miközben saját regényei és drámái is mindig egy filozófiai
gondolat próbakövei és a szabadság képzeletbeli kiútjának modelljei; Sartre
Mauriacot a .Krisnus szolgálatában" álló írónak bélyegzi, miközben ö maga az egzisz
tencialista filozófia szolgálatában álló író, Vajon nem azért reagált-e oly érzékenyen
Sartre, az egzisztencialista filozófus és író - aki éppúgy elutasította regényeivel kap
csolatban azt a jelzot. hogy filozofikus, mint Mauriac azt, hogy katolikus - Mauriac
regényteremtő.eszrneteremtö, modelltererntö fogásaira és eljárásai ra, mert ö maga is
hasonló írói és gondolkodói hibákba esik?

Ha megint másfelöl közelítünk a mauriaci világhoz, az elso pillanatban oly tet
szetosnek. magvasnak és sziporkázóan szellemesnek túnó babitsi jellemzés megra-
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gadja-e a mauriaci é le tmű lén yegét? "S ki lehet őszintébb

Mauriacnál? Akiben a racin e-i fojtott ság és pascali töprengés a
freudi éleslátással és gide-i mer észs éggel párosul". Mauriac épp
oly távol áll , ép poly mértékben , sö t tal án jobban is - elzá rkó
zik az öszinte m egn yilatkoz ást ól. az őszinteség probl ém áj át ól.
mint Gide; épp Mauria c hangoztatta, hogy azért nem ír naplót,
mert a naplóban az ember vagy mindent öszinté n leír vagy ne
írjon se mm it; ép p Mauriac az, aki az öszinteséggel szemben
jobban sze re ti a személye körül terj engö mítoszt, mendemon
d át . A Mauriac-regén yek légkörére val óban jell emzö a racine-i
fojtottság, de éppúgy je lle mzö a gö rög drámák végzetszerű

sége, a shakes pe a re -i és tol sztoji miszticizmus is, a chateau
briand-i romanticizmus is. Mau riac a pascali gondolatokban
az emberi lét en, az emberi természet en, az ist eni megnyilat
kozasokon, az embe ri sze lle m és jellem meghatározottságán
való töprengés ízére é rez rá, d e mintha Mauriac felszínesebb,
"me ta fizikus abb és teologikusabb" lenne annál, hogya Pas cal 
féle gondolkodók töpren gö magatartását, mélységét , követke
zet ességét és racionalizmusát a magáévá tegye. Abban is in
kább az ágos toni hit vall ás, kinyilatkoztat ás útj át követi , hogy
az ember i lét számára szinte mindig és minden m üv ében a
bűnt , a bűn feli smerését , az Ist enhez való fohászkodást és a
sze re te tvá rás t jelent i. Mauriac va lóban kacérkodik a freudi
lát ással, de valahán yszor megpillantja a bels ö é lete t élö, vere
ségé t e lemzö .Ji ös ében" az t a titkot, am it freudinak szokás ne
vezni, ah elyett, ho gy azt sokszí nűségében kibontaná, árnyalná,
megelégszik az ösztö nök, az é rzése k, a lelki vívódáso k felmu
tat ásával , s a Sa rtre á lta l is felrótt "bakugrással" azonnal á t
eme li a freudi titkok at az etika i és egzisz te nciális lé tkérdések
ta rtomán yába, ítél et et mond a vívódó, töpren gö, bűnös embe r
felett, s néha már eröszakosan is ahhoz a "keré knyomho z"
igazítja további fejlöd ésüket , so rsu ka t, amit ö szánt nekik. Iga
za van Sartre-nak abban, hogy Mauriac .Jr ösei" még levegöt
se m ve he tne k szabadon; a mauriaci módszert, sze mlé letet az a
veszély fen yeget i, hogy "höse i" egyszer é letre kelnek , s fe lrúg
ják az író és sze re p löi között létezö íratlan sze rz öd ést , mert
"ö ná llóan" akarnak éln i. A négy jel z ö közül talán a "g ide-i me
részség" a leghomályosabb. Talán csak anny iban mutat Mau
riac azonosságot Gíde-d el , ho gy rajong a kla sszikus drámáért
és regén yek ért, Baudelaire-ért, a szimbolista költészet ért és a
zen éért. dc ez a faj ta roko nság még szá mos más fran cia író hoz
köthctné. Mauriac talán ab ba n az egy be n mutatkozott igazán
merészn ek, hogy miután feli sm erte a létezés sza ka da tlan d r á
mai voltá t, ·s azt, hogy az embe r i lét szünte lenü l tragikus és
végzetszerű vereségek so rozata , egész é letművében következe
tesen vá lla lta és vég igvitte egyetlen jelentös gondo latá t: "a má
sok belénk vetett hite jelöli k i az lill/nkat", vagy is az íróna k szol
gá lnia , közvet íten ic kell az embe r és Ist en között, mc rt ez az
író aláza ta a l éttel sze mbe n, Kcll -c en n él több, hogy valaki sze 
rc te tü n krc és hálánkra rászolgá ljon?
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GERLEI JÓZSEF

Feltámadás New Yorkban

Hihetetlen kép, akár egv film elso kockája, melvnek nem volna szabad clrnozdulnia:
indul a Keletiból a Wiener Walzer. Pár perc talán, vagy annyi sem. Az utasok már fel
szálltak, minden arc az ablakokban. Szám szerint huswnnégv, valamcnnvi Péterpál
ról - ötvenhat novemberében mentek neki a határnak; nem volt nehéz (Péterpal ha
tármenti falu), de nem volt könnvú sem. Mintha egy irgalmatlan szél egyszerre kapta
volna fel öket, hogy árrőpitsc Amerikába.

Ez azonban nem volt olvan cgvszerü. "Mister Józsi biztos múr vár rninkct ", mond
ták, mintha Mistcr Józsi csak azt várna, mikor segitsen rajtuk. igy hívta az egész falu
Mcster Józsi bácsit, aki harminc éve vándorolt ki, s Peterpalorr a csecsszopók is tud
ták, hogy odakinn igen nagyra vitte.

Csakhogy Mister Józsi nem tudott semmiról. arról sem, hogv a rncnckultcket
Ausztriában lágerekben tartják, s nem egvkönnven engedik tovább. Irni kellett neki
kétszer is; elöször azt válaszolta, hogy ebben a percben nem ér rá átjönni Európába,
másodszor pedig, hogy ha minden jól megy, tavasszal értük jön, s akkor húsvétra
Amerikában lesznek. Állta a szavát, március végén csípüre tett kézzel, homlokára tolt
szalmakalapban megállt köztük a lágerben, s mcgszolalt magvarul: "Tik vagytok ma
gyarok Péterpálrol?" "Azok volnánk", állták körül. "Na, mi újság ottho!? Megvan
Böske húgom?" "Én vagyok, Józsi bácsi, a Bőskc húga fia", állt eléje egv szökc legény.
"Hajnal Jani vagyok, én irtam a leveleket ... Úgy vártuk Józsi bácsit, mint a Mes
siást" ... "Na, csók ide", mondta Mister Józsi: "Oké, mindcn rendben, gyerünk!"
Repülore rakta öket, s New Yorkban tette le. egyetlen utcában s csaknem ugyanan
nak a gyárnak az udvarán. Ennek már jó pár éve.

A Wiener Walzer hirtelen meglódul. "Jaj, mi ez?", kiáltja valaki. Kiabálás, integetés,
sírás. Aztán semmi - a vonat újra áll. Mi történt? - mozdonvproba, vagy valami más?
Kegyetlen tréfa. Mintha valaki azzal játszana, hogy reflexeiket mozgassa. "Van még
három perc", kiáltja egy férfi. Mintha az örökkévalóságot kapnán k vissza három perc
re. "Aztán vigyázz magadra, Annuskárn!" Ezt egy Iejkendos falusi öregasszony' rebegi
föl az ablakba, Akinek szól, könnvein át bólint: .Vigvazok , édes mama!" Pedig tudja,
itt mindenki tudja, hogy utoljára látják öt, sziv alakú arcát, fekete haját, ibolvás sze
mét, mclybe mintha mindcnt el akarna temetni. Mosolvog - hiszen ez az utolsó Iénv
kép, s a beállítást rábízták, ö pedig nagvon szép képet akar hátrahagyni magáról: "Jó,
igen, vigyázok ... És köszönö k mindent! .. , Maga is is vigvázzon. édes mama!" "És
kezeltesd magad, el ne hanyagold!" Ezt az öccse mondju, mintha a kezelés segitene.
mintha csak a gondosságon vagy a hanvagságon rnúlnck. hogv hánv hónapja van
hátra.

.Rakom van ... ". mondta ki magában hangosan, mikor fél évvel ezelőtt New York
ban a mútóasztalra került. Hasonló volt ez ahhoz, mintha birtokolna valamit, s külö
nős - ez az érzés a mütét után sem tágított mcllölc. .Kcpzclodik. Mrs. Hajnal", mond
ta neki az orvos, "a mutét sikerűlt. már csak pihennie kell ... Érti, ugye, sok sikert!"

Akkor érkezett meg az öccse levele Pétcrpálról: "Édes Annusunk. tudatom veletek,
hogy augusztus 20-án, Szerit Istvánkor lesz az csküvönk. Balogh Ilonkát veszern el,
akit te is jól ismersz a faluból, mert Bejci Balogbek lánya. Erre téged, mint legjobb
Testvéremet, Ilussal meghivunk. Családoddal és minden Rokonnal együtt, akik ott
kint vagytok Amerikában." "Mehet nyugodtan", mondta al. orvos, mikor megkérdezte
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tőle: "De ne hajón utazzon ... ", tette hozzá, akár egy fölösleges figyelmeztetést. "Re
pülőt béreltünk, így olcsóbb", felelte neki, s hallani vélte saját hangjában azt a pará
nyi dicsekvést is, ahogy az a falusi kislány, aki ő volt valaha, ezeket a szavakat ki
mondta. "Oké! Es jó utat! ... De persze, ne feledje, mindent a saját felelősségére... "
"Hát persze, természetesen", mondta ő vidáman. Mert hát mi az, amit nem tulajdon
felelősségére tesz az ember? Ha kilép a házból, ha jár az utcán, átmegy az úttesten 
vállalnia kell magát ... Így hát ide is eljött: el kellett jönnie, mert az öccse nősült, az
ő kisöccse. aki tízéves volt, mikor ő hazulról eljött, s attól tartott, talán már az arc
vonásait sem fogja felismerni; jönnie kellett, rnert minden rokon itt van, azok is, akik
csak szegről-végről tartoznak a családhoz; mcrt az első tíz év riadt nienekülése után,
mikor még nem rcmcltck. hogy valaha hazai földre tehetik lábukat, megnyílt szá
mukra is a határ; és el kellett jönnie azért is, mert nem maradhatott helye üresen a
repülőgépen, s mcrt ... rnert minden azt súgta neki, hogy ez az utolsó alkalom.

A repülőt a burgenlandlak klubja bérelte Bccsig, oda és vissza. Az út sima volt, de
valami zavar miatt Bécs nem tudta fogadni őket. Mikor végre leszálltak, még nem ér
zett semmit, a buszban lett rosszul, de ez is csak múló szédülésnek tetszett, mintha a
benzingőztöl fordult volna fel a gyomra. Éjszaka kellett hozzá orvost hívni a szállo
dába, de csak egy injekciót kapott, mert az mondta, jobban van. Az orvos kórházba
akarta küldeni. s mintha összebeszélt volna a New York-i orvossal, ő is azt mondta:
"Csak a maga felelösségére ... " Es lelkére kötötte, ha megérkezik, kezeltesse magát.
"Ne félj, Annuska, úgy viszlek majd, hogv meg sem érzed!", mondta itthon az öccse, s
hetente kétszer motorkerékpáron maga vitte be az egerszegi kórházba.

Ha New Yorkba visszatér, ott is ez vár rá. Mosolyognak majd (ott kötelező a rno
solv), az ö szeme pedig egyre nagyobbra tágul, hogy befogadja a láthatatlant. Mert a
rnosolv nem segít, sot mintha részvétlenséget takarna ... - az idegenek részvétlcnsé
get, akik nem értik - hogyan is érthetnék? -, miért jött ide.

"Húsvétra New Yorkban leszünk", fogta meg a kezét Hajnal Jani, mikor tizenhat
éve Mister Józsi jóvoltából a gép a felhők fölé emelkedett velük. "Akarod, hogy kint
is együtt maradjunk, Annuska?" Szeme akkor is tágra nyílt, nem tudott mondani
semmit. Egy hónapra rá összeházasodtak. De a kis Gézára még sokáig hiába vártak.
Mikor végre évek múlva rnegszületctt, Jani nem értette, miért nem az ő nevét kapta.
"Hát nem érted?", válaszolta neki: "Ha Jánosra kereszteltetjük, akkor John lesz, dc
Géza angolul is Géza marad." igy akart elégtételt venni a sorson - az ö sorsán, amely
ide hajszolta. Es igy akart válaszolni, ha késve is, Mister Józsinak. "Te még lány vagy!"
- mondta Józsi bácsi még a repülőn: "De akkor miért jöttél ide? Otthol volna a he-
Ived Tanultam én is, ja, igen:.»A haza rninden előtt!" Vagy már nem igy van? Az
más " "De igen!", akarta neki mondani, ehelyett azt kérdezte töle: "Van New York-
ban is feltámadási körmenet?" Mister Józsi azt válaszolta: "Persze hogy van, Ameriká
ban minden van... Föltámadás is, hogyne! Körmenet? Az is ... Csak meg köll ke
resni ... Micrt, hát otthol már aztat is eltörölték? En akkor láttam utoljára körme
net, mikor otthol voltam, na ja, az már volt régóta!"

Gézuka itt áll mellette a vonat ablakában. "Nézd, Gézuka, Panni ott integet!",
mondja neki. Gézuka a leeresztett ablak fölé emeli kezét, úgy csinál, mintha inte
getne ö is, aztan szótlanul visszahúzza; koskenv arca, anyja és apja közé szorulva, ta
nácstalan, akár egy kis allate. amely nem tudja, miért hozták ide, s miért viszik el
innen. "Gyere el jövörc is!" Ezt Panni kiáltja fel az ablakba, pedig tíz évével is tudja,
hogy az út New Yorktól nem annyiba kerül, mint Péterpáltól Pestig. "Oké!", szalad ki
Gézuka száján, de olyan kurtán, hogy lehűl tőle a levegő.

Ilonka is itt van, de már nem Balogh Ilonkanak. hanem Herczeg Antalnénak hív
ják. Nekidől a férjének; mosolya is azt mondja, hogy nem ö távozik. "Köszönjük, An
nuska, hogy eljöttetek!", mondja kettőjük nevében, talán századszor is, amióta a vo-
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nat indulását várják; szeme úgy ragyog, hogy nem lehet kibírni; Annuska elfordítja a
fejét, ki is hajol egy kissé, mint aki már az indulást várja; aztán rádöbben, hogy félre
érthetik, újra őket nézi, s ettől csaknem kiszalad a könnye.

"Tudod", mondta a lakodalomban Ilonkának, "jó odakint, dc nagyon meg kell dol
gozni mindenért." "Nagyon?", nézett rá hitetlenkedve Ilonka. "Ezek mind filléres,
vagyishogy centes dolgok", mutatott végig magán Annuska. "Dc ott a cent is többet
ér!", hallotta a háta mögül, s akkor vette észre, hogy lesik minden szavát. Hát el
mondta, mibe kerül New Yorkban a lakás, a közlekedés meg a fodrász. "Tudják, mibe
kerül ott a fodrász?", nézett körül, s azt kezdte magyarázni, hogy Bécsben akarta
megcsináItatni a haját, de rosszulléte miatt nem lett belőle semmi. "Az már igaz, hogy
itthol a legolcsóbb minden!", kurjantott egy legény, s mintha ennek más jelentése is
volna, együtt nevettek vele. Valaki azonban komolyra fordította: "Igen, mert olcsóbb
a munkaerö is ... Mi is bérmunkában dolgozunk a cipőgyárban Amerikának ... "
Másvalaki azt mondta: "Akik egy havi fizetésükből repülőn tudnak hazajönni!" "Hi
szen éppen ez az! Mert ott sokkal magasabbak az órabérek, ugye, Annuska! ... "
Ő mély lélegzetet vett, hogy válaszoljon nekik. Akkor döbbent rá, hogy azokat, akik

elhagyták az országot, valami rejtett összeesküvés köti egymáshoz, s ez az ő száját is
becsukja: nem ismerni be semmit, sem a megfutamodás csődjét, sem a képzelet ku
darcát, sőt - többet mondani, adni és mutatni. .. Hiszen, gondolta, vendégei kedvé
ért is adósságba veri magát az ember! Itt pedig nem ő a vendég - mindenki azt várja,
hogy ő vendégelje meg őket. S aztán: mi az, hogy szegénység és gazdagság? - ekkora
távolságból az arányok megváltoznak, minden mérték felborul... Egészen másról
van szó.

A Wiener Walzer ablakában egyetlen üresnél üresebb bizonyosság maradt benne:
a halál idegenben. Mert nem tudja már elhessegetni azt a sötét madarat, amely azt
károgja a fülébe, hogy betegsége, igen - már akkor kezdődött! . ,. Rögeszméjévé vált,
hogy ötvenhat novembere, a menekülés láza, mely valahogy természete ellen tört rá,
a megrázkódtatás, a sok huzavona, a féléves bizonytalanság, s a másik - a még na
gyobb, mely a tenger fölött fogta el, majd odaát Amerikában, s úgy puffadt a jövő

méhében, akár egy daganat - ez indította el sejtjeiben, pórusai közt ezt a folyamatot.
De erről nem beszélhetett sem itt, sem odaát senkinek .. , Hiszen Amerika befogadta,
s a hála is odaköti. Itthon pedig miért gyanakodjanak rá, miért mosolyogják ki, mint
ha mindenki a talpára esett volna, csak ő olyan élhetetlen, hogy halálra zúzza magát.

A lakodalom zajában, ahogy a cigánybanda nagybögöjénck brummogása átjárta a
falakat, mégis mondott egy s mást a gyerekeknek és az öregeknek a sok felhőkarcoló

rói, az őrült rohanásról. majd arról, hogy Amerikában mindcn üzlet, a pénz az isten, s
hogy részletre mindent lehet kapni, ezért aztán mindenki a részletfizetések hálójában
vergődik: "És mi van, ha valaki a részletet nem tudja fizetni?", kérdezték tőle. "Akkor
elviszik tőle az árut, .. " "És a pénze?", hitetlenkedtek körülötte. "Odaveszett.,,"
Gyanakodva nevettek: "Talán csak a te pénzed veszett oda ... " "Dehogy", felelte ijed
ten, "mi pontosan fizetjük a részleteket", S hirtelenében az jutott eszébe, vajon ott
hon feladták-e a csekkeket, mielőtt Európába jöttek. Végül kifakadt: "De ami itt
remeg a gyomrom közepén, azt nem lehet elmondani!" Az cgvik öreg elsimította ba
juszát, s kimondta: "Akkor pedig maradjatok itthon!" S mintha ezt a lehetőséget má
sok is fölfedezték volna, többen megkérdezték: "Igaz is, Annuska, miért nem marad
tok itthon?" Erre nem tudott válaszolni. Később körülnézett, s azt mondta: "Hiába,
mi már nem tudnánk itthon élni!" S mikor rádöbbent, hogv ezt fennhéjázásnak ve
szik, nevetve hozzátette: "Úgy van ez, tudják, mint mikor Péterpálról valaki Pestre
költözik, .. Haza-haza vágyik, mégsem költözne vissza többé!"

Orrában még az újonnan meszelt falak szaga, szemében a két szoba fehér kockája,
melyekből erre az alkalomra kihordták a bútorokat. Kicsiny korában hányszor ját-
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szott a gondolattal ő is, hogyan hordják ki majd innen a bútorokat, rnikor eljön az ő

lakodalma ... S nagylány volt már, mikor egyszer a vasárnapi miséröl hazatérve át
akart öltözni - s ki tudja, miért, egy villanásra látta üresen a szobát, közepén egy
ravatal állt, de nem is sejtette, ki fekszik rajta ... Talán ő maga? ... Hát ő most már
nem lesz itt felravatalozva soha ... Aztán egy évre rá meghalt az apja.

Ordítani kellene, üvölteni, ha ez használni tudna. Ha el tudná kergetni azt a látha
tatlan fekete madarat, amely feje fölött köröz. Ha meg tudná állítani az időt, megfor
dítani a pusztulás rendjét... De ha az apja ravatalát előre látta, ha így el van ren
dezve az ember élete - miért harcoljon ellene hiába? Rámosolyog hát az öccsére és
Ilonkára: "Legyetek nagyon boldogok! ..." Ök pedig fölnevetnek rá az ablakba:
"Majd igyekszünk! ... " Jani mellette áll, szeme zavarosan csillog, már jócskán felon
tött; beleiszik egy sörösüvcgbe. s mielött elindul a vonat, lenyújtja a bátyjának: "Te is,
Ferikérn. te is! ... ", kiáltja neki nedves szájjal, mintha már csak az üveg száján talál
kozhatnának.

A kép ekkor hirtelen elmozdul - a földindulás erejével löki egymás felé a kezeket
és arcokat. A Wiener Walzer zöld kocsisora megindul, s csendesen, loppal, csaknem
észrevétlen kicsúszik a Keleti üvegburája alól. Majd az opálos magyar ég alól is, s
menetrend szerint megérkezik Bécsbe.

Másnap szálltak repülőre. Ettől fogva az idegen szavak úgy foly ták körül őket,

mintha más elembe merűltek volna. Annuska ijedten nézte Gézukát, s örült, mikor
magyarul szólalt meg. "Kik ezek?", kérdezte, pedig hát idefelé is velük utazott. A
burgenlandiak szájharmonikáztak és énekeltek, előbb osztrák dalokat, majd átcsap
tak magyar csárdásokra. "Látod, ők is magyarok! ... ", mondta Annuska. "Jól érzed
magad?" - hajolt hozzá Jani. "Hosszú lesz az út ... " Ö Gézuka kezét szorongatta, s ag
gódva nézett ki a kerek kis ablakon: "Tíz óra, vagy tizenkettő? ... " Gézuka orra az
ablakhoz tapadt: "Miért nem látok semmit?", kérdezte. Ö végigsimította a fejét, s ki
buggyantak a könnyei: "Látod, ezt szépen mondtad! ... Azért nem látsz semmit, mert
hétezer méter magasan repül ünk ... " Jani kijavította: "Dehogyis hét! Tízezer méter
magasan!" - s ez úgy hangzott, mintha neki köszönhetnék az egészet. Ebben volt is
valami: ő beszélte rá Annuskát ötvenhatban, hogy szökjenek át a határon. Azután
Gézuka feje az ülés oldalának billent, szája elnyílt, elaludt. "Korán keltünk ... ", ma
gyarázta Jani, majd ő is oldalt fordult, s két perc múlva húzta a lóbőrt.

Annuska kinézett az ablakon. A gép rnintha a nappal együtt szállt volna az égen.
Sosem volt még ilyen éber. A földöntúli ragyogásban elővette púderosdobozát, meg
nézte magát a tükörben, s hosszan, sokáig fésülgette a haját, figyelte szája nagy ívét,
szeme izgatott csillogását. Ennél hiábavalóbb szépsége t még nem látott; hiszen sokáig
maga sem tudott róla, mire pedig élhetne vele, le kell tennie, akár valami ékszert ...
Elnézte a karcsú légikisasszonyt is, s eszébe jutott róla az a repülőszerencsétlenség,

amelyről utazásuk előtt olvasott az újságban: negyvenöt halott, az egész személyzettel
együtt. Senki sem menekült meg ... De hát akkor minek az a sok önáltatás, hiszen
idő kérdése csupán, mikor zuhan le az emberrel az a gép, aminek élet a neve. Azon a
gépen is emberek ültek, olyanok, rnint itt ők, és hamuvá vált minden, tüzes, majd ki
hűlt hamuvá... Zokogni kellene, leborulni hát egy végtelen hatalom előtt, meg
köszönni, hogy időt ad még - időt, hogy ékszereit önként tegye le az ember, mielött
egy kemény kéz szakítja le róla... Janí keze után nyúlt: "Jó, hogy itt vagy mellet
tem!", mondta neki, mert azt hitte, felébredt már, és őt figyeli. De a férje szemhéja
leragadt, szája széle lebiggyedt, mintha azt mondaná, ő aztán igazán nem tehet sem
miről, magára kell hagynia, nem tudja őt tovább követni az úton ...
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Arra ocsúdott, hogy - ö is elszundított egy kissé? - mellét ezernyi tű szúrja; hasonlí
tottak az ablakon betörö napsugarakhoz, de élesebbek voltak, s magas emberi han
gon énekeltek, szépen, fájdalmasan, ö pedig azt kívánta, hogy sose legyen vége ennek
az éneknek. "Ha ilyen könnyű lenne a távozás is ... ", tűnődött, de sejtette már, hogy
nehéz lesz, nagyon nehéz. Váratlanul megszólalt: "Feltámadásra, ugye, New Yorkban
leszünk!" Erre Jani is felriadt, kábán nézett rá, majd az utasokra, s csak akkor nyugo
dott meg, mikor látta, hogy senki sem figyelt oda. "Pihenj csak, pihenj!... Persze
hogy New Yorkban leszünk ... " Gézukát a karjára vette, s óvatosan, hogy föl ne éb
redjen, áttette a maga helyére, ö pedig Annuska mellé telepedett, s megfogta a kezét.
De Annuska felkiáltott: "Hol marad megint az a gyerek? ... " Kinyitotta kézitáskáját.
beletúrt, golyóstollát kereste, mert tüstént levelet kellett írnia haza, Péterpálra, hogy
vigyázzanak rá, amig érte nem megy.

"Gézuka itt van", mondta Jani; fölkeltette a gyereket, anyja térde közé állította, s
biztatta, szóljon hozzá, mondja meg neki, hogy nem maradt Péterpálon, vele jön New
Yorkba, és most már mindig együtt maradnak. Gézuka ujjaival megérintette anyja
arcát, s csak utolsó gondolatát mondta ki: "Anya, ne halj meg! ... " "Úgy van, csak ezt
az utat bírd ki, otthon már minden jó lesz ... ", unszolta zavarában Jani is, mintha a
szavaknak erejük volna. "Jó lesz, jó lesz ... ", motyogta ő, s mint éjszaka gyerekkorá
ban a babát, Gézuka testét görcsösen szorította magához.

New Yorkban tért magához. Látta egy percre a mentökocsi belsejét, majd nagy
messzeségből megérkezett vele az ágy is, s egy fehér kórteremben állapodott meg.
Két héten át ezt a fehér kockát bámulta, a sarkokat és a szögleteket, a síkok találko
zásait, s egy ideig nem tudta megkülönböztetni a fehérre meszelt hazai szobától, mert
itt is tánc és kavargás vette körül. Azt hitte, fehér menyasszonyi ruhában jár a sok
vendég között. A völegényt kereste, tűvé tette érte az egész házat, de a tömegben nem
találta, s valahogy senki sem segített neki, inkább akadályozta. Repülőre kellett száll
nia, hogy utolérje, de gépüket New York nem fogadta. Az utasoknak azt mondták,
semmi baj, árvíz van valahol, várni kell. Háromszor kanyarudtak vissza, látni lehetett
Európa partjait; újra meg újra megpróbálkoztak, míg végre a felhökarcolók közt szá
razföldet értek. Akkor meg hiába kerestek egy bizonyos templomot, ahol nemrég kez
dödött a feltámadási körmenet.

"Mikor érünk oda a feltámadásra?", türelmetlenkedett: "Vigyenek oda, vigyenek!"
Lakásuk falait már felismerte, s ráismert a részletre vásárolt bútorokra is, melyek
elöl szinte mindig futni szeretett volna. Ezután tiszta napok következtek, tágra nyílt
szemekkel. .. Nem kellett föznie, mosnia, s valahogy nem kérdeztek töle semmit.
Gézuka is hallgatott, s csöndben tűrte, ha magához vonta, s azt énekelte neki, amit ő
is nagyanyjától tanult: "Árvalányhaj lengedez a hegytetőn ... " Máskor pedig a falu
templomába képzelte magát, a fehér ruhás koszorúslányok közé, akik fehér párnán
egy gyöngykoronát tartottak, s ő is velük együtt énekelte: "Menyegzős köntösbe öl
tözködjetek ... "

Ha egyedül maradt, a szék támlájának szegezte a szorongás. Szemtől szemben állt
valamivel, ami olyan közel volt hozzá, hogy nem tudta jól megnézni; elveszett a rész
letekben, abban például, hogy a körmei alakja valahogy megváltozott, vagy hogy arca
megduzzadt, s nem tudta eldönteni, a víztől van-e, vagy attól, hogy hízik, mert többet
kellene mozognia, sétálnia a parkban, de arra még várni kell. Félelem és vak remény
közt ingadozott, s hol az élet mámora fogta el, hol meg a zuhanásé, melynek nincs
vége.

Ezekben a napokban levél jött hazulról, s levél ment az ő betűivel Péterpálra:
"Mostan valamivel jobban vagyok, mindenki biztat, hogy ez a krízis, utána már jobb
lesz ... " A választ meg sem várta, újabb levelet írt: "Máma fájdalmaim vannak, erőt

len is vagyok, alig tudom tartani a tollat. Gézuka itt van mellettem, tegnap azt kér-
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dezte, mi a magyar neve annak a kerek dolognak, amivel a félszer alatt játszott. Én
karikát mondtam, de rázta a fejét. Aztán ő találta ki mégis. Rohant hozzám, és azt
kiáltotta: gurgó, gurgó! Bizony jó lenne, ha küldenétek egy magyar ábécésköny
vet! ... "

Ekkor már morfiumozni kellett, egyre nagyobb adagokkal. Ő azonban két kábult
ság közt arról beszélt, hogy el kell hívni Pannikát, Gézuka hadd tanulja meg tőle a
másnapi leckét. Aztán ő kezdte Gézukát versre tanítani, melyben ilyen sorok voltak:
"És jőni fog, mert jőni kell - Egy jobb kor, me ly után - Buzgó imádság epedez - Száz
ezrek ajakán ... " Iskoláskorában ő volt az ünnepélyek szavalója, s akárcsak akkor,
fölemelte most is a karját, tekintetét pedig a távolba fúrta. Majd váratlanul egy mási
kat folytatott: "Szerte nézett, s nem lelé honját a hazában." Ő is szertenézett maga
körül a szobában, a bútorokon és az ablakon, mely egy házfalra nézett, aztán ismét
kezdte: "Szerte nézett, s nem lelé ... nem lelé ... "

Iszonytató volt a. mindenség tapintata, amely a pusztulást hol gyorsította, hogya
testet eltompítsa, hol meg egyenletesen osztotta szét az időben, s úgyadagolta, akár
az orvosságot.

"Mikor lesz húsvét!" - kérdezte december elején. Senki sem tudta megmondani
neki. Az ablakpárkányra verebek ültek, s nagyon izgatottnak látszottak, mert izenetet
hoztak, de nem tudták átadni. A levegőben mintha hópelyhek pilinkéztek volna, ab
bahagyták, aztán újra kezdték. Gyermekkora első hóeséseire emlékeztették, melyek
hívták ki a hóba. Fel akart kelni, menni akart újra, de a szék valahogy nem engedte.
Majd azt mondta: .Lefekszem, úgy várom meg ... " Mikor megkérdezték tőle, mit
akar megvárni, csodálkozva nézett rájuk: "Hát a húsvétot! . .. Gyermekkoromban,
emlékeztek? hóesésben mentünk egyszer feltámadásra ... "

Jani elment a magyar paphoz, s elhozta magával. Annuska nem lepődött meg, tőle

is azt kérdezte: "Emlékszik, káplán úr, arra a tavaszra?" Az öreg pap pedig bölcsen
rábólintott: "Mikor hóesésben mentünk feltámadásra?" Otthonosan latin szavakat
mormolt fölötte, s mielőtt megkente érzékszerveit olajjal, magyarra fordította a szót,
az ítéletről beszélt neki, a számadásról, majd arról, hogy lesz boldog feltámadás. Az
utolsó szavakat megismételte, akár egy imát: .Várom a holtak feltámadását! ...
Ő így felelt: .Várom."

*

Arcát később a temetkezési vállalat emberei kifestették, hajába hullámokat raktak,
körmeit rendbe hozták, ujjai közé pedig egy fehér rózsaszálat helyeztek. Feje fodros
selyempárnán pihent, mely hasonlított ahhoz a párnához, amin a koszorúslányok ott
hon a gyöngykoronát tartották. A ravatal is fehér volt, fekete színt nem láttak sehol.
Ez egy kissé furcsán érintette őket, de tudomásul vették. A szertartás után mindenki
bérelt autókba szállt: elöl a pap kocsija, utána a halotté, majd a többi. New Yorkon
keresztül másfél órán át tartott a vonulás. A temetőben - ez is meglepetés volt nekik
- nem láttak sirhantot. A táblát, akárcsak előbb a ravatalt, lefényképezték, s elküld
ték Péterpálra. A fényképeket otthon megnézte az egész falu. A lapos sírra azt mond
ták: "Nem igazi! ... Ezért kár volt Amerikába menni ... "A nyitott koporsó viszont tet
szett mindenkinek: "Ejha!" - mondták. - "Mintha élne ... Várja az ember, hogy felül
és megszólal."

Csak az anyja mondta: "Igazi, bizony! . .. Hiszen rajta van a neve, ha nem is magya
rul." Zsebkendőjébe sírt, a fejét ingatta, s hozzátette: "Hiába várjátok, már nem
támad fel! ... Amíg én élek, legalábbis ... "
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Iránytű legyen!
Olvasóink a Vigiliáról - és önmagukról"

Nevelés? Tájékoztatás? Szórakoztatás?

"IrányW legyen korunk emberének a világban való eligazodáshoz!" (válaszolja egy
fiatal budapesti zenetanárnő a Vigilia 1985. öszi ké rdöivé rc ). A vezetés, az útmutatás,
az irányadás sokféle lehet. A folyóirattal együtt gondolkodók elképzelései is sokfélék.
Az olvasók közel negyedrésze szerint a Vigilia hivatása az, amit Illa tesz, amit a szer
kesztöi bevezeto vagy a jubileumi számadás megfogalmazott. Vannak néhányan, akik
.mindent" a Vigilia hivatásának tartanak, "de hát ez az egyetlen (világi) katolikus fo
lyóirat" (amint egy 54 éves budapesti rnunkás írja). Mások ugyanezt felemásan, felté
teles módba burkolva mondják. "Nem lenne a Vigilia feladata az ifjúság tanítása, ha
legalább egyetlen keresztény ifjúsági lap lenne. De addig ez és sok egyéb is rá marad"
(egy középkorú vidéki kollégiumi nevelő szerint). A nagy többség véleménye össze
tettebb. A legtöbben többféleképpen is körvonalazzák, hogy mit várnak a Vigiliától.

A legáltalánosabb követelmény, hogy a folyóirat segitse elő, támogassa CI hitet! Min
den harmadik válaszoló (30%) ezt tartja a fő feladatnak.

"Minden hívőnek vannak kételyei. Ezt felderíteni, ezekre választ adni - ez a Vigilia
feladata" (id ös, kisvárosi asszisztcnsnö).

"Mivel alig létezik katolikus sajtó, a hívek lelki igényét a Vigiliának kell maximáli
san kielégítenie" (36 éves nagyvárosi villamosmérnök).

"A Vigilia hivatása: a hit elmélyítése" (64 éves budapesti MÁV-nyugdíjas).
" ... elősegíteni az általános müveltségü, jó szándékú emberek hitbeli fejlödését"

(42 éves budapesti mérnöknö).
Az életkor nem befolyásolja ezt az igényt. A nök ellenben gyakrabban várják a Vigi

liától a hitre felkészítést s az abban megtartást. mint a férfiak; a nem értelmiségiek
viszonylag többször kérik, mint a diplomások.

Minden ötödik olvasó (20%) valamivel semlegesebb fogalmazásban a kereszténv \'i
lágnézet terjesztését, a keresztény kultúra átadását, az egyház életéről való rendszeres
beszámolást tartja a lap igazi hivatásának. Igényeikben a vallásos nevelés megoldat
lansága éppúgy visszatükrözödik, mint a legújabb keresztényeszmeáramlatok iránti
szellemi éhség.

"A Vigilia hivatása? Kiegészíteni a hiányos hitoktatást" (58 éves, falun é ló nyugdíjas
asszisztensnö).

" ... hogy tájékoztatást nyújtson talán minden téren" (44 éves vidéki számítás-
technikus).

" a szellemi horizont tágítasa" (61 éves nagyvárosi korrektornó).
" hogy ablak legyen a kultúrára, keresztény alapállásból" (32 éves falusi káplán).
" a mai kereszténység hiteles bemutatása" (29 éves városi fogorvosnö).
" bekapcsolni olvasóit a legújabb katolikus gondolkodási irányzatokba" (36 éves

budapesti jogász).

* A kérdöívre válaszoló 1180 személy a lap legelkötelezettebb olvasói közé tartozik, azaz nem
az olvasók átlagát képviseli. (A .mínta" nem reprezentatív.) A kérdőívet kitőltökról és visszakill
dökröl, az elsö adatokról a Vigilia 1986. 6. száma számolt be.
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A tájékoztatást, ismeretátadást, tanítást leginkább a fiatalok, valamint a városok
ban, mindenekelőtt a Budapesten élők követelik. A keresztény világnézet kérdései
iránt főleg a világi értelmiségiek körében nagy az érdeklődés. Az egyház életéről szó
ló beszámolókat pedig a fiatalok, a (még?) nem felsőfokú végzettségűek,a kisebb vá
rosokban élők, valamint a nők kérik az átlagot messze meghaladó (a papok viszont
másoknál jelentősen alacsonyabb) arányban.

Az olvasók hatodrésze (18%) a keresztény értékrend bemutatását igényli. Ez sokak
nál elvont, filozofikus formában fogalmazódik meg. Még többen vannak, akik a konk
rét megvalósulás példáit, "modelljeit", receptjeit keresik. Az elméleti megközelítést az
életkor és az iskolai végzettség emelkedésével említik egyre többen. Feltünöen sok
szor említik ezt a papok s csak egészen ritkán az egyetemi hallgatók.

"A Vigilia hivatása? - Hogy értékrendet közvetítsen" (44 éves nagyvárosi könyv
táros).

" ... védeni, megőrizni, átörökíteni mindazt a hit- és erkö1csbeli értéket, amely a
magyar kereszténység fennmaradását, túlélését biztosítja a következő századoknak"
(60 éves budapesti gyarcgységvezetö).

" a katolikus magyar életeszmény tükrözése" (64 éves kisvárosi jogtanácsos).
" az emberi értékek kibontása. Nem több s nem kevesebb" (41 éves budapesti

matematikus).

Mindennapi példákat, konkrét útmutatásokat, a kereszténység gyakorlati megvalósí
tásához való segítséget - a papok kivételével - minden foglalkozási csoport s minden
korcsoport hasonló arányban szeretne olvasni, ám a nők lényegesen gyakrabban,
mint a férfiak, s a kőzépiskolát vagy annál kevesebbet végzettek jelentősen nagyobb
arányban, mint a felsőfokú végzettségűek.

"Mutasson valódi példákat a keresztény élethez" (46 éves budapesti technikus).
"Terjessze a szeretet gyakorlatát" (nagyvárosi nyugdíjas nő).

"Adjon helyet a jól sikerült keresztény életekről szóló mai beszámolóknak" (33
éves, falun élő adminisztrátornö),

Az eddigi vélemények megfogalmazói - s ez a többség - folyóíratuktól nem kezde
ményezést, hanem a meglevő igények ellátását várják. Ők a Vigili át a keresztény kul
túra menedékének, várának, tárházának akarják látni, amely megőriz s ahonnan min
dig lehet meríteni. Sokan közülük elsőrendű feladatnak a "virrasztást" tartják. Ez
talán nem "átvészelést", hanem inkább ébrenlétet jelent. Mégis van ebben valami
passzivitás s talán némi tehetetlenségi érzés is. Az olvasók további két nagy csoportja
másképpen gondolkodik. A kérdöívre válaszolók 14 százaléka a Vigilia szerepét a ko
zönyösök [elrázásában, a meggyőződés, a keresztény elkötelezettség fejlesztésében látja.

"Segítse elő az emberek katolikus öntudatra ébredését" (53 éves, falun élő tech
nikus).

"A Vigilia hivatása? A katolikus értelmiség azonosságtudatának erősítése" (35 éves
budapesti közgazda).

" a felelős keresztények támogatása" (47 éves kisvárosi szobafestö),
" szellemi és lelki támasz a lassan már szórványban élő katolikusoknak" (33

éves, falun élő előadó).

" ... a vallásos öntudat és ítélőképesség fenntartása" (80 éves nagyvárosi nyugal
mazott mérnök).

" ... nagykorú, felelősségvállaló,elkötelezett keresztény értelmiség kialakítása" (50
éves budapesti vegyész).
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Ezt a mozdító-mozgósító feladatot főleg a magasabb végzettségűek hangsúlyozzák,
az értelmiségiek és - hozzájuk viszonyítva is különösen jelentös arányban - a papok
meg az egyetemi hallgatók. A Vigília ilyen dinamikus szerepenek elvárása az életkor
tól független, de a férfiak között valamivel gyakoribb, mint a nők közott.

Végül az utolsó típus ( a kerdörvet visszakűldök pontosan nyolcadrésze) a Vigiliát
"kristályosodási pontnak", "köz'üsségleremldnek", "össz,ekötdnek", "h/dnak" nevezi. A kö
zösségteremtés főként a keresztényekre, a katolikus értelmiség közös gondolkodásá
ra, a közösségek összekapcsolására utal.

"A Vigilia legyen szellemi mühelv a magyar keresztény kultúra müvelésére" (60
éves vidéki városi plébános).

" ... kristálvosodási pont egy bcszukult ateista világban" (45 éves budapesti müvé
szcuörténésznö).

" ... a kcrcszténv értelmiség szellemi központja (46 éves budapesti orvos).
"A Vigilia hivatása az egymástól elszigetelten élő keresztény közösségek közötti

kapcsolat létesítése" (31 éves budapesti mérnök).
" ... a magyar katolikusok egységbe rendezése" (81 éves vidéki városi nyugdíjas

férfi).
Az "összekötés" mindenncrnü elzárkózás elutasítását, a más vallásúakkal való kő

zösség keresését, a nem hívőkhöz való közeledest s a mindenki iránt való felelősség

vállalást jelenti.
"A Vigilia: híd a nem kcrcsztcnvck lelé." (38 éves, falun élő tanárnő).

" ... összekötő kapocs a hívő és a nem hívőkkel" (72 éves vidéki városi nyugdíjas
vasutas).

E kettős álláspont hívei leginkább a középkorú felsőfokú végzcttséguek közül ke
rülnek ki. A papok s még inkább a természettudományos végzettségűek nagyobb
ararivban képviselik. mint a humán vagy a társadalomtudományi végzettségűek; a
férfiak jelentősen nagyobb arányban, mint a nök.

Ugyanezeket a válaszokat. a Vigilia hivatásának több szempontú meghatározását még
egy mciszctbcn mcg lehet vizsgálni. A sajtótudomany az ujságok és folyóiratok hár
mas funkciójáról szokott beszélni: a nevelésről, a tájékoltalásról és a srorakoztatásroí.
A Vigilia eseteben fölcg az első ketrőt igénvlik: az olvasók fele (4900) a nevelő, segitő,

evangelizáló szerepet s valamivel kevesebben (46°0) a tájékoztatást, informálast. hir
közlest. Csak egv kicsi, Iölcg nem budapesti, humán szakmáju értelmiségiekbőlálló
csoport (5"0) említi a szórakoztatást. Olyan pedig, aki kizárálae a szórakoztatást tar
taná e folyóirat feladatának, a kérdőívet visszakűldök között jóformán alig
(0,300) akad. A nevelő vagv tájékoztató funkció elsőbbsége ügyében ellenben megosz
lanak a véleménvek. A nevelő szcrcpet a nők, a papok, a természettudományos értel
miségiek s a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők tartják különösen fontosnak 
mégpedig az emelkedő életkorral egyre nagyobb arányban. Megfordítva: a tájékozta
tást külőnősképpcn a fiatalabbak, a k özé p- vagv felsőfokon t anulók. a felsőfokú vég
zettségűek, közülük is főleg a humán és a társadalom tudomán vi területen dolgozók s
a férfiak igénylik.

Kihez szóljon?

A Vigiliával szembeni elvárásokat nemcsak a "mit" és a "miképpen", hanem az is
körvonalazza. hogy "kihez szóljon"? Hasonló iránvba vezet az a kérdés, hogy: "Milyen
fajta ernbereknek lenne feltétlen szükségük arra, hogy olvassák a Vigiliát?" A válaszo
lók többsége újra a kcresztény sajto szükösscgcre hivatkozik, s emiatt elfogadhatat-
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lannak érzi a megkülönböztetést. A kérdőívet visszaküldök kisebb fele megérti, hogy a
.mindcnkinek" szerkesztett lap senkié. mert szétesö, mert a számtalan igény egyikét sem
képes kielégíteni. Sokaknak sikerül feloldaniuk a .Jcivételezettek lapja" vagy "az egész ke
reszténység folyóirata" látszólagos ellentmondását. "Kihez szóljon? A magyar társadalom
hoz - az értelmiségerr keresztül" (írja egy budapesti egyetemi hallgató),

Minden olvasó a maga lapjának tartja a Vigiliát, így aztán szeretné, hogy az az ő

szűkségleteire legyen tekintettel, hogya lap neki szóljon. A saját szempontok ellenére
kirajzolódik, hogy az olvasók szerint kiknek felel meg leginkább a Vigilia s kikre kell
a lapnak leginkább tekintettel lennie. A válaszok alapján ennek a "célközönségnek"
legalább négy jellcmzöjc meghatározható: kapcsolata a kereszténységgel; iskolai vég
zettsége; szakmai irányultsága s érdeklődése; életkora. Az azonos irányba mutató vé
leményeken túl érdemes a különbözö korú s kűlőnbőzö hivatáscsoportba tartozók
válaszainak eltéréseire figyelni.

30 év 3ü-60 60 év pap világ! nem

alatti cves rt.' lett i crtcl- értel-

miscg! mtségi
Kikhez szeljon cfsöscrban a Vigilia?

korú valaszelők

A vallásos emberekhez 56% 49% 35°0 48% 45% 44%

Vallásosakhoz és nem
vallásosakhoz egyaránt 44% 51% 65°0 52°0 55% 56%

Csak katolikusokhoz 20°0 15% 9°0 18°'0 13°0 12%

Minden keresztényhez 80°0 85°0 91°0 82°'0 87% 88°0

A fiatalabbak s a papok válaszaiban mindenekelőtt a vallásos emberek oktatásá
nak-nevelésének igénye mutatkozik, annak tudata, hogy nem vagyunk elég felkészül
tek, s nincs elég eszközünk a keresztény kultúra továbbadására. Igazán indokolt te
hát, ha szükös forrásainkat azokra ferdítjuk. akik maguk is igénylik, várják azt. Az
idősebbek s a világiak egy fokkal kevésbé hangsúlyozzák az önképzés mindenekelött
valóságát. Ök nyomatékosabban érvénvre akarják juttatni a minden kereszténnyel, sőt

minden emberrel szembeni felelősségünket- kulturális téren is, a Vigilia szerkeszté
sében is. Náluk ez az elköteleződés a keresztény kultúrába vetett nagyobb bizalomra
támaszkodik: "tudunk mit adni másoknak", "van mondanivalónk", "a mécsest nem
szabad véka alá tennünk".

Ez a nyitouabb. általánosabb felelősséget képviselő szemlélet szélesebb körben ér
vényesül, amikor a kérdőív azt kérdezi, hogy: "Kiknek, milyen fajta embereknek len
ne feltétlen szüksége arra, hogy olvassák a Vigiliát?" A szabadon megfogalmazott vá
laszok többsége ez esetben is a katolikusokat (23°n), a keresztényeket (20%) vagy ál
talában a vallásos, hívő embereket (18%) említi. Egy jelentős kisebbség ellenben úgy
gondolkodik, hogy "nem az egészséges embernek van szüksége orvosra". Szerintük a
Vigiliát az istenkeresőknek (13%), a nyitott embereknek (14%), sőt általában a nem
vallásos embereknek (14%) kellene olvasniuk. (Kár. hogy a válaszok utolsó változatá
ban itt-ott felsöbbrendüségi érzés. kioktató szándék is hangot kap. Ilyen esetben a
másik fél lenézése - "igazán ráférne, hogy ezt olvassa", "biztosan másképpen gondo
kozna, ha ezt olvasna" stb. - nemcsak a párbeszédkészséget. de a szeretetet is nél
kulözi.)

A Vigilia szellemi színvonalának meghatározásakor két álláspont ütközik. Az első

szerint a Vigilia legven a kereszténv értelmiség - de nem csupán egy szük, "kivétele-

49



30 c-v 3G-60 60 ev pap világi nem

alatti cvcs fcletti értet- érrel-

miségi rrnsegi
Kikhez szeljon elsősorban a Vigilia? korú válaszolek

felsőfokú vagy 16% 11% 9% 10% 12% 8%

középfokú végzettségüekhez 6°;0 6% 6% 17% 4% 7%

vagy mindkettöhőz 78% 83% 85% 73% 84% 85%

A legmüveltebbekhez vagy 8% 6% 7% 5% 8% 4%

az átlagos müveltségüekhez 28% 35% 27% 47% 28% 32%

vagy mindkettöhöz 64% 59% 66°'0 48% 64% 64%

zett", "legműveltebb elit" - folyóirata. Ha a Ielsöfokú végzettségűekhez igazodik,
érvelnek a fiatalabbak s a világi értelmiségiek, akkor tud a legtöbbet nyújtani az ala
csonyabb végzettségűeknek is. A másik álláspontot a legnyomatékosabban a papok
képviselik. Eszerint a középfokú végzettségűek között sokkal több a keresztény, rájuk
kellene leginkább tekintettel lenni, mert a keresztény kultúra és müvcltség terén sok
kal elhagyatottabbak, mint a felsőfokú végzettségűek.

30 c v 30-{)O 60 ev pap vilag! nem

alatti cvc s feleli i crtel. crtcl-

Kikhez szúljon elsősurban a Vigili?,? miscgi miségi
koru válaszolők

Papokhoz vagy I"o I"o 4°0 4% 1% 4%

világi emberekhez 28% 24% 14% 12% 23% 18%
vagy rnindkcttöhőz 71°;0 75% 82% 84% 76% 78%

reál-, természettudományi 1% 0% l II II 1% 0% 2%
vagy humán és társadalom-

tudományi értelmiséghez 40% 24°0 22°;0 38% 22% 26%
vagy mindkettöhöz 59% 76°" 77% 61% 78% 72%

A Vigilia hivatását jelenlegi olvasói elsősorban a világiak szellemi fejlesztésében
látják. Szinte senki sem mondja, hogy "elsősorban a papokhoz" szóljon. S "másodsor
ban"? Talán nemcsak lapszerkesztési javaslat, hanem a papok és a világiak közötti
feszültség jele is, hogya fiatalok és a középkorúak, valamint a világi értelmiségiek
negyede csak világi lapnak akarja látni a Vigiliát? Vajon arra gondolnak, hogy a
papságnak rendelkezésére áll a Teológia és a Szolgálat? Vagy nem tulajdonítanak a
papságnak olyan, egyebek között kulturális szerepet az egyházban, amihez a Vigiliára
szükségük lenne? A kérdés a kérdőívek alapján eldönthetetlen.

Ugyancsak elgondolkodtató, hogyakérdőívetvisszakűldök milycn tekintélyes há
nyada szerint szóljon a Vigilia elsősorban a humán és társadalomtudománvi értelmi
ségher. Azért, mert a lap az elmúlt években viszonylag kevés természettudományos
írást közölt? Vagy eddig kevésbé sikerült a múszakiak, az orvosok, a mezögazdasági
értelmiségiek stb. érdeklődését megnyernie? Vagy ez az érdeklődés viszonylag rit
kább, mint a humán és társadalomtudományi szakmákban dolgozóké? Utólagosan
nem eldönthetö, hogy ki milyen okból szánná a Vigiliát Főleg humán be
állítottságúaknak és szakmájúaknak. Árulkodó azonban az a válasz, amit sokan sza-
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bad megfogalmazásban egy későbbi kérdésre adtak. "Kinek lenne feltétlen szüksége
arra, hogy olvassa a Vigiliát?" "A neveloknek. akik másokat nevelnek, akik továbbad
ják, amit ott olvasnak" - olvashatjuk minden 13. válaszban. (Persze, ez az érvelés in
dokolhatja a pedagógusok s egyéb kultúraközvetítök előnyben részesítését, de zavar
ba ejt, ha tudjuk, hogy ugyanezen válaszolók a papokat nem emlitették különösen
fontos célcsoportként.)

30 L;\, 30-60 60 év pap világi nem

alatti evcs feletti cr-tel- énel-

Kikhez szeljon elsosorban a Vigilia? miscgi miscg i

korú válaszolők

Irodalmat keresökhöz vagy 8% 500 6% 5% 50/0 6%

vallási tájékoztatást keresökhöz 27% 41% 34% 41% 38% 36%

vagy mindkettöhöz 65% 54% 60% 54% 57% 58%

Friss információkat vagy 12% 11% 11% 6% 12% 12%

maradandó alapismereteket
keresökhöz 30% 28% 24% 36% 25% 26%

vagy mindkettöhöz 58% 61% 65% 58% 63% 62%

Ezekben a válaszokban nem irodalomellenességrőlvan szó, ezt majd egy későbbi

adat bizonyítja. Az viszont egyértelmű, hogyaVigiliától elsősorban vallási tájékozta
tást várnak, abból is inkább maradandó alapismereteket, mint csupán friss információt.
Különösen érvényes az irodalom másodlagossága a keresztény olvasókra, míg a nem
keresztényeket vagy nem hívőket inkább az irodalmi értékek vonzzák. Sajátos, hogy
a papok másoknál mennyivel kevésbé pártolják - akár csak a maradandó ismeretek
kel együtt is - a friss információkat: mintha őket pillanatnyi problémák, napi kérdé
sek kevésbé foglalkoztatnák.

30 év 30-60 60 év pap világi nem

alatti L-\"CS felett i értcl- end-

Kikhez szeljon elsosorban a Vigilia? miségi miségi

koru valaszelek

A fiatal vagy 15% 8% 10% 6% 10% 10%

az idösebb nemzedékhez 1% 2% 8% 2% 5% 5%

vagy rnindkettöhőz 84% 90% 82% 92% 85% 85%

Noha egy kisebb - elsősorban fiatalabb világi - csoport szerint a Vigiliának első

sorban a fiatalokhoz kell szólnia, a nagy többség a lap küldetését nem akarja egyetlen
életkori csoporthoz kapcsoIni. Némileg más a helyzet, sokkal polarizáltabbak a véle
mények, ha abból indulunk ki, hogy ki mennyire van rászorulva a Vigiliára. "Milyen
fajta embereknek lenne feltétlen szükségük arra, hogy olvassák?" Minden hetedik
válaszoló (14%) szerint a fiataloknak; velük szemben csak minden 14. válaszoló (7%)
szerint az idosebbeknek vagy éppen az idoseknek. A fiatalok rászorultságát átlagon
felül hangsúlyozzák maguk a fiatalabbak, a humán értelmiségiek és a nem értelmi
ségiek. Az öregeket másoknál gyakrabban emlitik az idősebbek, a papok és a terrné
szcttudományi-müszaki szakmákban dolgozó értelmiségiek.
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· .. s az igények. elvárások "próbája"

A Vigiliával szemben megfogalmazott vágyak, elvárások és javaslatok komolyságá
nak, "súlyának" próbája alighanem az, hogya mindennapi életben ugyanezeket a véle
ményeket, törekvéseket képviseljűk-e, "Értékes", "egyedülálló", "nélkülözhetetlen" a
Vigilia? Rá egyik vagy másik társadalmi csoportnak "feltétlen" szüksége van? - Nem
mindegy, hogy ezt a minösitést valaki csupán a szívében rejtegeti-e (meg esetleg a lap
kérdőívére válaszolja), vagy környezetében, ismerősei között is mondia-e. A kérdőívet

visszaküldők fele (49%) jelezte, már előfordult, hogy javasolta valakinek a Vigilia ol
vasását. A fiatalabb felnőttek s a tanulók zöme (68%) barátai, ismerősei figyeimét hív
ta fel. Az összes világi olvasó ötöde (22%) emellett munkatársait, a tanulóéveiken túl
jutott világiak egy tekintélyes csoportja (19%) családtagjait is biztatta a Vigilia olva
sására. A humán értelmiségiek egykilencede (12%), a papok közül minden II. (9%)
tanítványainak is javasolta a lap olvasását.

A másoknak ajánlásban van néhány furcsaság. A fiatalok nem biztatják a Vigilia
olvasására családtagjaikat. Vajon azért, mert ők úgyis forgatják? Vagy mert a fiata
labb nehezebben ajánl? Vagy a fiatalabbak iránt hamarabb érez az ember ilyenfajta
felelősséget,mint az idősebbek iránt? A kérdőívekben nem találunk választ. - Más: a
papok másoknál kevésbé ajánlanak barátaiknak. ismeróseiknek. alig ajánlanak mun
katársaiknak s szinte egyáltalán nem családtagjaiknak. Pontosabban: a papok sokat
ajánlanak - a "híveknek" (s más papoknak). Vajon számukra a "hívek" barátot, mun
katársat, mindent jelent? Nem gondolnak arra, hogyaképviselőtestületitagoknak s
egyéb munkatársaiknak egyenként, újra és újra ajánlják a Vigiliát? Megfordítva:
nagyon kevesen ajánlják a lapot a papoknak. Legfeljebb más papok s egy-egy nem
értelmiségi. Feltételezhető, hogy az egész papság úgyis mindig elolvassa ezt a folyó
iratot? Vagy nem vagyunk olyan viszonyban papunkkal. hogy hasznosnak tartanánk
egy-egy tartalmas számra felhívni a figyelmét? - Végül: esetlegesnek, ritkának tűnik a
más vallásúaknak vagy éppen a nem keresztényeknek való ajánlás (2-2%). Kérdés,
indokolható-e ez azzal, hogy a Vigilia a legtöhbek szerint keresztény, katolikus lap
kell hogy legyen? Mintha ebben a "kifelé" nem ajánlásban kincseink elrejtése s némi
elzárkózás is lenne. Pedig éppen ez az a terület, ahol maga a folyóirat tehetetlen, ha
olvasói nem munkatársai, terjesztói. hírvivői is egyben.

Az ajánlás indoklása nem kevésbé tanulságos. Azok, akik megjelölték, hogy milyen
érvvel javasolták a Vigiliát, érthetően elfogultak a lap javára. Egyharmaduk szinvo
nala miatt tartotta feltétlenül fontosnak olvasását. "A legjobb magyar folyóirat" 
állítja legtöbbjük. Minden kilencediket (12%) a folyóirat nyíltsága, eliogulatlansága,
egy kisebb csoportot (4%) a kritikus szellem indított arra, hogy másokat rábeszéljen
megvételére.

A javaslatokban megjelenő témák kissé más megoszlást mutatnak, mint amit az ed
digi kép sugallt. Az esetek kétötödében (41 %) a keresztény jelleg, háromötödében
(59%) egyéb kulturális témák szolgáltatnak érvet. A keresztény és vallási témák között
vezet a hitre és világnézetre hivatkozás (15%); csak egyharmadannyi akifejezetten
teológiai írásokra és értékekre (6%), valamint az egyházi hírekre való utalás (5%). Igen
sokan (15%) tovább nem is részletezik, hanem csak azzal ajánlják a lapot, hogy "ke
resztény", hogy "az egyedüli katolikus havilap".

A kulturális típusú érvek között az irodalom minden mást megelőz. Más összefüg
gésben néha irodalomellenes vélemények is megfogalmazódtak, a közvetlenebbül
vallási témák és egyházi kérdések féltése az irodalom "túlsúlyától". Igen sokan ajánl
ják a Vigiliát irodalmi értékei, rangos írói-költői, az irodalom terén végzett kimagasló
tájékoztató munkája miatt (12%). Közülük többen is állítják, hogy "ez a legjobb ma-
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gyar irodalmi folyóirat" - ami bizonyára nemcsak esztétikai, hanem világnézeti minö
sítést is jelent.

A lap ajánlása kapcsán az irodalom mellett sokan még két témacsoportra hivatkoz
nak: a mai élettel, társadalmi problémákkal foglalkozó, zömükben szociográfiai
szociológiai írásokra (8%) és a családdal, ifjúsággal, neveléssel kapcsolatos cikkekre
(7%). Az irodalmi és teológiai értékekre hivatkozás az életkor emelkedésével egyre
rítkul, szaporodík viszont a társadalmí kérdések, a hit és a vílágnézet emlegetése. Sa
játos módon a Vigilia ajánlásakor a teológiai kérdések inkább a világi értelmiségiek,
a közvetlenül gyakorlati hittel kapcsolatos kérdések főként a papok számára tűnnek

meggyőző érvnek. (Vagy csupán a szóhasználat kűlőnbőzöségérölvan szó, ami valójá
ban azonos tartalmat takar?)

Összefoglalás helyett

A Vigilia kérdőívét visszaküldö több mint ezer ember sokféleképpen fejezi ki a folyó
irat iránti nagyrabecsülését. Legtöbbjük megőrzi, elteszi a lapot, vagy rendszeresen
továbbadja másnak. Van, aki ajánlja. Van, aki nélkülözhetetlennek tekinti a társada
lom valamely csoportja számára. Hivatásának körvonalazásakor igen nagy feladatok
ellátását várják tőle. Mindez a bizalom jele, noha nyilvánvaló, hogy egyetlen havi
folyóirat nem veheti át a nem létező keresztény ifjúsági, családi, női, népszerű stb.
sajtó szerepét. A többi feladat is nagyra van méretezve. Egyetlen folyóirat nem vállal
hatja magára a kereszténység közvetítését hívőknek és nem hívőknek, a keresztény
kultúra jövőjének biztosítását, az értelmiség összefogását és sok egyebet. Pontosab
ban: önmagában, egyedül képtelen erre! Ahhoz, hogy hivatásának eredményesen
megfelelhessen. segítökre. kőzremúkődökre,vele együtt gondolkodókra van szüksé
ge. - Hogya virrasztást ébresztés követhesse!

K. I.-T. M.

TŰZ TAMÁS

Jövendölés

Lándzsa helyett a görbe sarló
és ekevas a kard helyett
csatamezőn a dús aranylo
gabona vet kereszteket

így lesz a végső szent időkben
jövendölte lzaiás
Istenhez térnek egyre többen
s a bűn helyett valami más

ringatja el a vágyó lelket
valami más elrendelés
ős-rossz helyett az egyre szebbet
kívánja sziv keresi ész

kisiklott bolygok visszatérnek
ahonnét származott az ív
fókuszára a tiszta térnek
ahová lsten visszahív

az ajtón valaki kopogtat
nem lehet más csak Ö csak Ö
kinek szavára élednek a holtak
és megszelal a néma kő
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Tűz Tamással

1986 áprilisában ritka és megtisztelő meghivást kaptam Kanadába. Tűz Tamással, a ma
gyar emigráció talán legkiemelkedobb lirikusával tolthenem egy hónapot Scarboroban.
Számára ez az év és hónap a visszaemlékezés, a felmérés időszaka is volt, hiszen ekkor
töltötte be 70. életévét. Beszélgetéseink során kértem erre az interjúra, amit ö "párbeszéd
nek" nevezett késöbh. Hosszú beszeígetéseinknek - amil egy-egy vers felolvasása, elemzése
szakitott csak meg - ez csupán töredéke, s ha kicsit "hivatalos" is, de talán sikerülmegsej
tet/li egy nagyon nyitott, bölcs alkotó gondolatait a költészetröl, s bepillantást adni
minden na pjai ha.

- Hogy érzed magad niint amerikai magyar iro?
- Mint magyar vagy mint amerikai?

- Válasszuk kellé, ha úgy iobb!
- Először is a közhiedelemmel ellentétben nem vagyok amerikai, kanadai vagyok -

és csak magyar iró vagyok. Ehhez semmi köze Kanadának. ahol élek, sem Amerikának
és más földrajzi helynek, ahol valaha megfordultam. Ilyen szempontból nem érdekel
még az angol fordítás/ferdítés sem, pedig jó néhány versem angolul is ismert. Én
magyar író vagyok és ugyanúgy érzem magam, mint 50 évvel ezelőtt, míkor elkezd
tem verseket írni negyedéves teológusként. Írtam ugyan már tizenhárom éves ko
romban is három verset, amit beküldtem a "Zászlónk" círnú folyóiratnak, s biztató
választ kaptam. A döntő élmény azonban az volt - amit, ha jól emlékszem, már leír
tam a Vigilia 50. évfordulójára megjelent számban r , amikor egy barátom behívott a
cellájába és megmutatta a verseit. Ezek közül már sok megjelent különbözo folyóira
tokban, persze álnéven, különben cenzúráztatni kellett volna elöljáróinkkal. Amíg a
verseket olvastam. az az érzésem támadt, hogy ilyeneket én is tudnék írni ... És ettől

kezdve újra felvettem a tollat nyolc év távlatából. és azóta is írok.

- Nem hittem volna, ha nem látom, hogy ennyire a mindennapiaidho; tartozik a
versirás ...

- Most! Bár ha akkor nem írok verseket, akkor most nem költő vagyok, hanem 
amiröl akkor szó volt - esetleg kiküldenek Rómába vagy Bécsbe tanulni, ahol aztán
nem lett volna időm az ilyesmirc ... Belevetem magam az "egyházi karrierbe" ...

- Így is kanonok vagy . . .
- Igen, és büszke is vagyok rá. mert ezzel a győri püspök tulajdonképpen távolról

nemcsak papi munkámat, hanem költői tevékenységemet is megtisztelte. Mert még
azt is kevesen tudják. hogy pap vagyok .. Pedig tábori lelkészként megjártam a fron
tot, majd fogságban voltam. Amig el nem hagytam az országot, plébános is voltam
Bezenyén és Szenden. Az ottaniak még emlékeznek rám. levelek is jönnek ...
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- És az itt töltött években . . . ?
- Harminc év alatt 18 könyvet írtam... Na, ezt csináltam! Mást nemigen. Jártam

egy-két helyen. Épitettem templomot, voltam kórházieikész, egyszóval végeztem a
rendes papi munkát egészen addig, míg nyugdíjba nem mentem. Ugyanúgy, mint
mások teszik ezt, talán még jobban. És szabad időmben, egy héten egyszer a szabad
napomon leültem verset írni ... Munkaidőmben sohasem írtam! Azóta írok naponta
vagy kétnaponta, amióta nyugalomban vagyok. Cukorbajomnak sokat köszönhet a
költészet ...

-Az irodalomtörténészek legendai szerint életed egvik legdrámaibb fordulópontja, ami
költészetedre kihatással volt: Európa elhagyása . . .

- Nem hiszem. 56 elött már rengeteg dolog történt velem. mint mondtam, s költé
szetemnek jó részét megalkottam már. Sokak szerint ez a maradandóbb... Tehát
énbennem tulajdonképpen nem indított e! semmilyen új folyamatot ez, egyszerűen

tovább irtam a verseimet. Egyébként se vagyok politikus költő, ezt hagyom a politi
kusokra. Engem tisztán a költészet maga érdekel.

- Mit jelent számodra a "költészet maga "? Mit tartasz a vers .Leglenyegének"? Hogvan
lehet versben élni, gondolkodni . . .?

- Ez elég laza kérdés ... Számomra a költészet maga, a vers azt jelenti ... hogya
vers mindent jelent! . " Kikapcsolva minden más érdekkört. érdeklődési kört, engem
maga a vers érdekel mint élettartalom, lényeg. Mindaz, amit én érzek, gondolok, át
élek - benne van a verseimben. Ezért nem írok regényt - azonkívül, hogy nem értek
hozzá -, mert minden, amit átéltern. benne van a verseimben. Ezért, aki értéssel ol
vassa öket, sok mindent megtud rólam. Ezzel együtt mégsem vagyok "téma-költő",

ahogy többször is megírtam már. Én nem az utcáról szedem fel a témát, nálam az
utcáról felszedett téma legföljebb dekoráció, mint minden más, amit beleveszek a
versbe. Dekorációnak használom a modern és az antik élet külőnbözö mozzanatait,
azaz nálam tulajdonképpen minden dekoráció ... Szeretek mindent a versben, ami
belefér, tehát a gondolatot is, az érzelmet, a szenvedélyt, a lázat, az élet külsö és belső

fordulatait: magát az életet. Természetesen nem arra törekszem, hogy az életet híven
fejezzem ki, hanem megpróbálom átszürni az én költöi képzeletem szúröjén. Átalakí
tom. Így válik az én versem "tüztamásivá", ahogyan sokan emlegetik. De hát ígv van
ezzel minden költő, ha igazi költő, és megtalálja saját hangját ... Mindenkinek meg
van a maga versvilága.

- Szeretnem, ha koltoi modszeredrol beszélnél valamit! Úgv látom, számodra teljesen
szakrális még maga a versirás [olvamata is . . . Bevallont. ez. nekem meglepetés volt, inert
erről vagy nem merik a koltoket kérdezni, vagv nem sz/vesen beszel űnk: róla.

- Ne hidd, hogy ez újdonság' Sokan elmond ták már. Talán Kosztolányi fejezte ki a
legprecízebben. rnikor azt mondta, hogya próza számára hétköznap, a vers ünnep.
Mikor szakralist emlegetsz, jól látod: a költészet nekem is ünnep, és én, ha tehetem,
hétköznapjaimat ünneppé varázsolom vele. Valamikor hiányzott. ha nem írtam min
dennap verset, mára már lelassultam ... De ha nekiülők. akkor valóban szakrálisan
ülök neki az írásnak. Mindent megteszek. ami fölfokozza a versírás iránti hangu
latomat.

- Elmondanád ... ?
- Megiszom egy korty italt, elszívok egy fél szivart és bcmclcgücm magam: ol-

vasok egy-két verset innen-onnan, hogy lássam, mások mit tudnak, mcnnvivc] tudom
fölülhaladni őket. Ha nem találok ilvct, saját régebbi köteleimet veszem elő és azok
búl merítck ihletet. Ez a szakrális vonatkozás ...
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- Egyszer azt mondtad, hogy szavakból is lehet költészetet csinálni. Ezt hogyan érted?
- Én a költészet anyagának elsősorban nem a gondolatokat tekintem, hanem a sza-

vakat. Mert gondolatokat hiába ír - akár a legszebbeket. legfilozofikusabbakat. leg
teologikusabbakat az ember, az mind csak próza marad, ha nincs benne költészet. A
gondolatot tehát úgy kell kifejezni, hogy az szép legyen és akkor lesz belöle költészet.
Amúgy marad tudomány. A nagy filozófusok is többnyire keverték a kettőt, úgy írtak
prózát, hogy végül költészet lett belőle. Szerit Ágostontól kezdve az új filozófusokig.
Heidegger például állítólag nagyon szép költői nyelven ír... Én tehát a szavakba
vagyok szerelmesl Ez nem azt jelenti - mert egyesek ezt mondják -, hogy játszom a
szavakkal. A szóban minden érdekel: az íz, a zamat, a hang, a zene, a dallam. És a leg
fontosabb: két szó titkos egvbeiüggése, együtt-csengése. Ma már kevés költőnek van
érzéke a szavak zenéjéhez. vagyis inkább a szavak belső zenéjéhez. Őket legtöbbször
a tárgy megkapó, újszerű volta érdekli, külonősségc, a benne rejló humor ... engem
a szó! Vagyis nem lesz csak azért jó egy vers, mert valami érdekes "nyavalya" van
benne. Arról már nem is beszélve, hogy otthon is megromlott a nyelv, keveseknek
van füle az ilyen finomságokra.

- De mintha Tti; Tamásból is ketto lenne'? Vmt egy avantgarde Túl. Tamas, aki a mai
irányzatokat követi, és van egy klasszikus, aki tökéletesen tud verselni. Avaritgarde ver
seidre azt mondod: .bekapták a horgot", de verseid nagy része ez. Míg magad sziveseoben
idézel a klasszikusabb fajtából . . .

- Igaz. Szeretern az avantgard e-ot. Az élet különlegcs mozzanatait jól ki lehet vele
fejezni.

- Visszatérve a .iszá-koltészetre". Úgy gondolom, s az elobb waltal is rá, hogya mai
ember nemcsak nem érti a szavakat, hanem a szavak egyre inkább elvesztik jelentésüket.
Ennek ellenére a költó'nek mégiscsak az a feladata, hogy ezekbol a szavakból építsen.
Hogyan lehet szerinted olyan valamibdt építe/ti, aminek se jelentése, se ielentosége?

- A szavakból való építkezés nem öncélú. Régen régi szavakból építettünk, az új vi
lágban új szavakból építünk. Mindig új éneket kell mondani. Én hiszem, hogy lehet
új szavakból is építeni olyat, amit sokan megértenek. Köteteimnek több mint fele az
új világ szavaiból épült.

- Ebbol onként adódik a kérdés, hogy miben látod általában ma a koltok szerepét és a
saját szerepedet?

- Minden ilyen szerep-históriát ki nem állhatok. Nem vagyok program-költő, ne
kem nincs szerepem. Én csak énekelek vagy nem énekekelek. de szercpem abszolút
nincsen, mivel. senki sem törődik velem, főleg az emigrációban. Haza meg nagyon rit
kán ér el a hangom, tehát ... Otthon persze általában óriási szerepe van a költészet
nek és a költöknek. Ez egy ritka, rendkívüli eset, hogy harminc költő az utóbbi évszá
zadban az idegen tenyészeterr is megélt. Ehhez tehetség és türelem kell. A magyarság
otthon él és ők az igazi befogadó közönség. Hogy otthon is lanyhul a költők szerepe?
Ez világjelenség. Minden muvészet szerepe csökken ott, ahol a televízió és az ideoló
gia a döntő. Ezek mindenhol megszüntetik a költészetet.

- Kosronon: a beszélgetést.
Simandi Ágnes
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MAI MEDITÁCIÓK

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

Hajöúton"
Nádas Péternek

Hajón ülünk, kényelemben, biztonságban. Mindkét oldalon látszik a part, s ha leszáll
a sötétség, akkor sem kell tartanunk semmitől; a Budapestre boruló esti fényharang
úgysem engedi, hogy letérjünk a kijelölt útról. Semmilyen gond nem fenyegeti utun
kat; szórakoztatjuk egymást, és bízunk benne, hogy a kapitány gondolatai nem kalan
doznak túlságosan messzire. Ö vigyáz ránk; nekünk semmi dolgunk. Hadd meséljek
hát, miközben utazunk.

Természetesen egy hajóról lesz szó. Egy rombolóról, amelyet 1943. június 25-én bo
csátottak vízre az Egyesült Államokban, Newark kikötőjében.** A 102 méter hosszú,
1240 tonnás hajót Eldridge-nek keresztelték el. és Charles R. Hamiltont nevezték ki
kapitánynak. Első útjára két hónappal később, augusztus 27-én került sor, amikor is
egy konvoj kísérö hajójaként Európába indult a németekkel hadban álló szövetsége
sek megsegítésére. A vízre bocsátás és az útra kelés között két hónap telt el; szokat
lanul hosszú idő ez háborúban, amikor minden nap számít. Hogy ez alatt a két hónap
alatt mi történt, az minden idők legkülönösebb eseményei közé tartozik.

A hajót a vizre bocsátás után Philadelphiába irányították, egy titkos tengerészeti
támaszpontra. Erről a támaszpontról 1977-ben tették közzé az első dokumentumokat;
akkor, amikor az itt elhelyezett kísérleti eszközöket már szétszed ték és máshová szál
lították. Korabeli szemtanúk beszámolói és a tengerészeti minisztérium irattárából
kicsempészett okmányok azonban lehetövé tették, hogy mindazt, ami itt történt, re
konstruálni lehessen. Nem kevesebbről volt ugyanis szó, mint hogy 1943 nyarán az
Eldridge-et a philadelphiai kikötőben olyan kísérletnek vetették alá, amelynek során
a hajó láthatatlanná változott.

Ez természetesen hihetetlennek hangzik. Ezért nem árt emlékeztetni arra, hogya
kísérletben részt vevő tudósok között volt Neumann János és Albert Einstein is, aki,
noha meggyőződéses pacifista volt, 1943. május 31-én, vagyis röviddel az Eldridge
vízre bocsátása elött egy évre szerzödéses munkaviszonyba lépett az amerikai tenge
részeti minisztériummal. Einstein már 1916-ban azon dolgozott, hogy bebizonyítsa: a
nehézkedési erő valójában egyáltalán nem erő, hanem sokkal inkább az úgynevezett
téridő sajátos megnyilvánulási formája. Ez vezette el őt ahhoz a gondolathoz, hogy
amit anyagnak neveznek, az voltaképpen nem más, mint a téridő-energia rendkívüli
rnértékú koncentrációja, vagyis hogy nem az anyag hoz létre energiát, hanem fordít
va: az energia jelenik meg bizonyos feltételek között anyagként. A relativitáselméle-

* Elhangzott az Irószövctség Örley István Körének dunai hajókirándulásán, 1985. szeptem
ber 20-án.

** E hihetetlen, a képzeletet mégis megragadó történet forrása: Charles Berlitz-William L.
Moore: Das Philadcphia Expcriment. Knaur, 1979.
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tet, amelyet kezdetben asztrofizikai szinten dolgozott ki, ily módon az atomok vi
lágára is kiterjesztette; s ez vezette el az általa irányított kutatócsoportot annak tanul
mányozásához, hogy az anyagot miként lehet újra visszaváltoztatni energiává - azaz
az anyagot hogyan lehet kiemelni a térből s az időből, más szavakkal: hogyan lehet
láthatatlanná tenni.

Amikor az Eldridge-et a philadelphiai kikötőbe bevontatták, két másik hajó közé
állították be, úgy, hogy az egyes hajók száz méterre álltak egymástól. A három hajón
müszereket, k ísérleti eszközöket, generátorokat helyeztek el, azzal a céllal, hogy kü
lönleges nagyságrendű elektromos és mágneses mezöt teremtsenek. A kísérlet meg
indulásakor a két szélső hajó energiával kezdte feltölteni az Eldridge-et. A romboló
körül először zümmögő hang hallatszott, majd a zümmögés fokozatosan felerősödött,

és rövidesen szélviharra emlékeztető süvítés uralkodott. Ezzel párhuzamosan zöld
színú köd kezdett kialakulni, amely egyre sűrűbb lett. Hamarosan az egész hajót
megtöltötte ez a köd, és percekkel késöbb az Eldridge eltűnt a másik két hajón ülő

emberek szeme elől. Semmi sem látszott, csupán egy mély árok a vízben - a rés, ame
lyet a hajó vágott, és amely pontosan mutatta a hajó merülési mélységét. Később ez a
rés is eltűnt, és a hajó ezer kilométerrel távolabb, Norfolk kikötőjében "materializá
lódott", Az út megtételéhez néhány másodpercre volt csak szükség. Azután újabb
"teleportáció" révén a láthatatlan hajó újra visszakerült a philadelphiai kikötőbe,

ahol a kísérletet befejezték.
Amikor a generátorokat kikapcsolták és az elektromágneses mezö gyengülni kez

dett, a hajó ismét látható lett. A legénységen azonban különös változás ment végbe:
egyeseken hisztérikus állapot uralkodott el, mások kettős látásról panaszkodtak, töb
ben támolyogtak vagy ájultan hevertek. A további kísérletek azonnali leállítását azon
ban nem ez tette szükségessé, hanem az, hogyalegénységnek körülbelül a fele halott
volt, néhányan pedig - hihetetlennek hangozzék bár - eltűntek, vagyis láthatatlanok
maradtak. Az életben maradt matrózokat a tengerészet azonnal elkülönítette: vala
mennyien pszichiátriai intézetekbe kerültek, ahol hónapokon keresztül vizsgálták
őket, illetve próbálták elhitetni velük, hogy ami történt, azt csupán hallucinálták. Bár
a tengerészeti hivatal a kísérlettel kapcsolatos dokumentumokat megsemmisítette
vagy többszörösen lefedett kódszámmal látta el, nem tudta megakadályozni, hogy ma
is bárki utánanézhessen annak a kűlönös véletlennek, hogy az Eldridge életben ma
radt matrózai kivétel nélkül úgy szereltek le, hogy a pszichiáterek betegnek nyilvání
tották őket - elmebetegnek, aki bármit beszélhet, úgysem hisznek neki. A láthatat
lanná vált hajó története lassan legendává színezödött át; s ha a szórványos doku
mentumokat nem gyűjtötték volna össze olyan tudósok, mint William L. Moore, Gray
Barker, az életveszélyes fenyegetések elöl az ismeretlenségbe visszahúzódó Franklin
Reno (álnév) vagy a gyanús körülmények között elhunyt Morris Jessup, akkor alig
hanem végképp feledésbe merült volna a kísérlet, amellyel a tengerészet, egyebek
közott az atombomba-kísérletek kedvéért, állítólag végképp felhagyott.

Egy hajó azonban másképpen is láthatatlanná válhat. Nem kell feltétlenül segítsé
gül hívni a fizikusokat: az idő egyedül is elvégzi a feladatát. Kezembe került egy fény
kép, amely 1895-ben készült a pesti Duna-parton. A fényképen a Duna látható, a hát
térben az átépítés elötti állapotban a Vár, alatta a Várbazár. A pesti rakpartnál, körül
belül a Vigadó magasságában, egy gőzhajó van kikötve. A színházi díszletre emlékez
tető hajó fedélzetén tizenegy férfi áll: némelyik egyenruhában, többségük civilben.
Valamennyien a fényképezőgép lencséjébe néznek, komótosan, a pillanat jelentősé

gének teljes tudatában. Mint mindenki, aki fényképezőgép elé áll, ők is az örökké
valósággal szeretnének meghitt kapcsolatba kerülni. E kapcsolat láncszeme ez a fény
kép; mint egy idő elmúltával minden felvételre, erre is a visszavonhatatlanság ár
nyéka vetül. Mert az örökkévalósággal tényleg megteremtödött a kapcsolat. csak ép-

58



pen másként, mint azt a képen látható tizenegy férfi szerette volna: egy papírdarab
áll helyt értük, nem ök önmagukért. És mire jó egy ilyen papírdarab? Mit ábrázol
egy ilyen fénykép? Egy hajót és néhány férfit. vághatnánk rá gyorsan. Ám a hajó már
nem létezik, és a férfiaknak alighanem a csontja is porladni kezd. Ez maradt belőlük,

ez a fénykép, amelyról ezért nyugodtan elmondhatjuk. hogy kizárólag önmagát áb
rázolja: nincs mivel egybevetni. nincs mihez hasonlítani. A hajó és utasai számára
egyetlen résen át nyílik bemenet az örökkévalóságba; s miután ezen a résen átbújtak,
a hajóból csupán egy fénykép maradt, maga a kézzelfogható vasszerkezet pedig, a raj
ta álló férfiakkal együtt, idövel megszűnt létezni, azaz láthatatlan lett, mint az Eld
ridge romboló és annak néhány örökre szem elöl tűnt matróza.

Az átváltozás titka: az emberek és a hajók mindkét esetben kívül kerültek téren és
idön, maguk mögött hagyták anyagi természetüket. Korántsem biztos persze, hogy ez
olyasfajta felemelkedést jelent, amilyenre az újplatonikusok gondoltak; elhamarko
dott dolog volna ítélkezni erröl, Az ember a legtávolabbi céljait is önnön vágyai tük
rében tudja csak szemlélni; a cél mindig olyan horizontot képez, amely a saját látha
tárunkat zárja le. Hogy ini van e horizont mögött, arról nehéz fogalmat alkotni; bár
mit gondoljunk is, azt mindig pillanatnyi vágyaink diktálják. Az ismeretlenról ezért
ösztönösen is úgy vélekedünk, hogy az valahol a horizonton túl terül el, ahonnan
nem aknázhatja alá életünket, nem fenyegetheti összeomlással.

Márpedig a láthatatlanság éppen ezt teszi. Mint a két példa is mutatja, az ismeret
len nagyon is könnyen betüremkedhet az ismerösnek vélt életbe és átrendezheti
annak erövonalait. Az ember ilyenkor rendszerint összeroppan: az Eldridge matrózai
éppolyan felkészületlenek lehettek, mint a fényképen látható dunai hajó utasai, akik
fényképezkedni kezdtek, miközben, nem is olyan messzire tölűk, néhány évnyire,
ott ólálkodott a halál. Nem árt hát felkészülni, eröt gyűjteni, hogy az ismeretlennel
bármikor, bármilyen körülmények között szembe tudjunk nézni. Ehhez nem kell fel
tétlenül emberfeletti eröfeszítés: nincs egyébre szükség, mint kellö lélekjelenlétre. a
tekintet megélesítésére és egy csöppnyivel több szabadságra annál, mint amennyit
éppen magunkénak tudunk.

Az ember legszívesebben mindig elkerülné az olyan élményeket. amelyek belsö vi
lágát, ösztönszerkezetét megrendíthetik. Félelmét többnyire önmagának sem vallja
be; hajszolja az úgynevezett "élményeket", ám ezek olyanok, amilyeneket az utazási
irodák prospektusai ígérnek: arra jók, hogy eltorlaszolják a valódi élményekhez ve
zetö utat. Alkalmanként, a legváratlanabb helyzetekben az ember mégis áldozatul
eshet az ismeretlen ellenállhatatlan vonzerejének.

A láthatatlanná válásnak. mint a két eset mutatta, nincs feltétlenül jó vége. Hogy az
ismeretlent, a rejtélyt ne mint szerencsétlenséget éljük meg, nem szabad engedni,
hogy ö támadjon hátba minket: nekünk kell elébe mennünk. Vonzerejének engedel
meskedve és azt felismerve, saját életünket is tisztábban látjuk. Az élet eleve sok rej
tély elé állít mindenkit. A rejtélyeket rendszerint ügyesen kikerüljük. vagy ha min
denképpen szembe kell nézni velük, akkor, önmagunkat is meggyőzve, ártatlan rejt
vényekké költjük át öket - rejtvényekké. amelyek, a rejtéllyel ellentétben, megoldha
tók és semmire sem köteleznek. A tolakodó rejtélyek azonban attól, hogy félresiklunk
elölük, nem szünnek meg létezni; felgyülemlenek, s a legváratlanabb pillanatban,
amikor már védekezni sincs id önk, ránk támadnak. Nézzük meg magunkat: tele va
gyunk hegekkel. amelyek makacsságunkra és oktalanságunkra emlékeztetnek. És
nem utolsósorban félelmünkre. amely örökös oldalazásokra és hátralépésekre kész
tetett bennünket, és ily módon az életünkbe is belecsempészett valami tisztáta
lanságot.

A tisztátalanság mindig meglátszik; nem engedi, hogy láthatatlanná, azaz áttetszövé
válhassunk. A félelem a legnagyobb akadály; ám ha megszabadulni nem is lehet töle,
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arra mégis van mód, hogy megtanuljunk bánni vele, sőt akár még erőt is merítsünk
belőle. Az ember, miközben az ismeretlentől visszariad, önmagától is tart és kibúvó
kat keres. A félelem ilyenkor kerülő utakra téved: az ember valamilyen jól körülír
ható tárgyat szemel ki félelme számára, és foggal-körömmel tiltakozik, ha meg akar
ják fosztani e tárgytól. Minden ember rendelkezik ilyen kibúvókkal; és az a legkülö
nösebb, hogya legtöbb emberen, ha szokásos bajaira, félelmeire. problémáira tere
lődik a szó, meghittség lesz úrrá. Ha elvennék tőle, bizonyára hiányozna a minden
napi kis szenvedés; s ha oda a meghittség, akkor a félelem is egészen más dimenzió
kat ölt magára. A megtisztulás feltételei közé így az is oda tartozik, hogy kifürkésszük
a félelem valódi irányait és útjait. Csak így sziirhetjük ki magunkból a tisztátalansá
got, és válhatunk alkalmassá az ismeretlennel való - nem feltétlenül szerencsétlen
ségbe torkolló - szembenézésre.

Ilyenkor mindennél elsöpröbb bizonyossággá válik az, hogy az élet egyszeri, kivé
teles és megismételhetetlen, és hogy ezért egy határon túl egyre nehezebben tűri el a
hazugságot vagy a csalást. Mi egyébbel magyarázhatnánk azt a rossz érzést, azt a
megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan szorongást, amely alkalmanként a legtisztá
talanabb embereket is hatalmába keríti? Pedig a homály állapotában rendszerint
mindenre találni mentséget; a romlottságról árulkodó lépések is megindokolhatók, a
hamis gondolatokat is körül lehet bástyázni. Ám az életnek vannak olyan "csomó
pontjai", amelyeket nem lehet kibogozni; vannak helyzetek, szavak, tettek, amelyek
végérvényesek - éppen úgy nincs "környezetük", mint a köldböl kimagasló hegy
csúcsnak. Ilyen az őszinteség, amihez, mint a szentséghez, hiába is illesztgetünk
bármilyen mércét: nincsen mihez hasonlítani, hiszen - mint a szerelmet vagy a szép
séget - nem lehet besorolni, megindokolni, nem lehet érvelni mellette vagy ellene.
Minél őszintébb az ember, annál inkább a saját életét kezdi élni; s az oszinteségnek
elképzelhetőegy olyan foka is, amikor már nem csomópontok sorakoznak fel egymás
mellett, hanem maga az élet válik egyetlen csomóponttá. Ekkor, mint a szentek eseté
ben, minden a maga végleges egyszeriségében, megismételhetetlenségében tün
döklik.

Ha az élet kivételesnek és felülmúlhatatlannak bizonyul, akkor nincs értelme ha
zudni. Ilyenkor az emberen óhatatlanul erőt vesz az illúziótlanság. A legcsekélyebb, a
legjelentéktelenebb hazugság mélyén is ott húzódik az illúzió, hogy az ember másmi
lyenné lehet, mint amilyen, és hogy nem a saját sorsát kell élnie. Mintha élete egy
szeriségét akarná ilyenkor megtagadni. és szeretne elmenekülni az elől az igazság
elől, hogy életének megvannak az áthághatatlan korlátai; minden gesztusával igyek
szik elhitetni, hogy az élet gyakorlati kérdések együttesére redukálható és ezért nem
fenyegeti az ismeretlenség. Úgy látszik, az ismeretlennel való számvetés elengedhe
tetlen ahhoz, hogy az embernek ne legyenek tévképzetei önmagával kapcsolatban,
hogy ne vonakodjon a félelem mélyén lappangó ösztönszerkezet felderítésétöl. és ne
ringassa magát iIIúziókba élete törékenységét illetően. Ilyenkor nemcsak rálát
mindenre, de át is lát mindenen. Megtisztulásának előfeltétele, hogy a világ is áttet
szővé váljék számára. Ekkor azonban azt is felfedezi, hogy az ismeretlen a legismerö
sebbnek hitt dolgokban rejlik, s belátja, hogy hiába is menekülne előle. E felismerés
jegyében élve élete különös erővel kezd el ragyogni. Ki ne tapasztalta volna, hogy
éppen akkor éli a legintenzívebben az életét, amikor a leginkább fennáll annak a ve
szélye, hogy elveszítheti magát. és hogy paradox módon akkor lesz azonos önmagá
val, ha életébe a kockázatnak a veszélyét is beépíti? Ez persze korántsem a legüd
vözítöbb állapot; de mindenképpen ígéretesebb annál az átláthatatlan homálynál.
amelyben az ember, az állítólagos lelki nyugalom érdekében, eleve lemondott ön
magáról.
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Az i!lúziótlanság állapotában az ember áttetszővé, homogén, nemes anyagból ké
szült tiszta lénnyé válik. Angyali természetre tesz szert, és, mint a láthatatlan ember,
nem ismer akadályokat: a világ az ő számára üvegház lesz, amelyben nincsenek rej
tekutak. Az angyali természetű lényeket senki sem tudja feltartóztatni; belső szabad
ságuk rnindentöl megóvja őket. Ahol mások megtorpannak, ott ők gondtalanul hatol
nak tovább, és még a kérlelhetetlenségük nyomán felsejlö zűrzavar rémképe sem
tudja őket megállítani.

Szabadságuk persze csak mások szemében tűnik fel szabadságnak; az angyali ter
mészetü lények saját helyzetüket korántsem élik meg kivételes állapotként, és ezért
nem is feltétlenül boldogok: a boldogtalanság lehetőségét tőlük sem tagadta meg az
élet. Ha mégis áttetsző, minden homálytól mentes lényeknek tartjuk őket, akkor ne
feledkezzünk meg arról, hogy ők maguk egyáltalán nem is látják magukat. Ők is épp
úgy tévelyegnek, mint mindenki más; ám ezt nemhogy nem vonakodnak beismerni,
de különös, már-már az önsorsrontás gyanúját felkeltő élvezetet találnak benne. "Ha
nem léteznél. nem is tévedhetnél" - mondja Szent Ágoston. Si fallor sum: az ember
mindig tévutakra lép, mert sohasem birtokolhatja az igazságot. A tévedés az emberlét
legjellemzőbb állapotainak egyike; s ez nem az ítéletek hamisságára vonatkozik, hi
szen ítéleteiben az ember sokszor nagyon is csalhatatalan. A tévedés sokkal inkább
helyzet: az ember, mivel - Schellinget idézve - léte végső alapja mindig kicsúszik a
kezéből, önmagával sem rendelkezhet végérvényesen. A keresztény hagyománya té
vedést a bűnre vezeti vissza: az ember elvéti az igazságot, mert nem-igazságban él.
Újfent Ágostont idézve: "Rejtőzni akar, de nem akarja, hogy más valami rejtőzzék

előle. Azzal bűnhődik tehát, hogy nem rejtőzhetik az igazság elől, de az igazság rejtő

zik előle." Ám ha a tévelygés az életből kiküszöbölhetetlen, akkor ezek szerint a bűnt

sem lehet kigyomlálni belőle - innen a lelkiismeret-furdalás, amelynek során az em
berek megtagadják életük alapvető igazságát, s valamilyen beteljesíthetetlen esz
mény igézetében meghasonlottá válnak. Ezt, mint egy repedést az üvegen, azonnal
észrevenni: árulkodik róla a hangszín, a tekintet, a mozdulat. Átlátszóvá aligha válhat
ilyenkor az ember: az "angyalok" mindig épek és törésmentesek.

A tévelygés persze maga is a meghasonlottság egyik válfaja. És mégis, mekkora kii
lönbség van aközött, hogy az ember a tévelygést, azaz élete igazságát megtagadva
válik-e meghasonlottá vagy ezt éppen elfogadva. Az egyik esetben menekül önmaga
elől, és így véli kivédhetőnek azt, amivel egyszer úgyis számot kell vetnie; a másik
esetben viszont a végletekig feszíti azt a szomorú igazságot, hogy nem-igazságban él.
Különös módon az ember ilyenkor tényleg úgy érzi, hogy az igazság birtokába került;
és bármi rosszat mondjanak is el róla - néha még jogosan is -, egyvalamit mégsem
lehet elvitatni tőle: azt, hogy az ilyen ember akármit tegyen is, nem válik tisztátalan
ná. Mint Jean Genet, bármilyen "bűnös" életet éljen is, emlékezetünkben mégis szent
marad. Az Eldridge matrózai aligha éltek "feddhetetlen" életet; de a "beteljesülés",
azaz a láthatatlanná válás felöl rekonstruálva életüket, mindannak a bűnnek és vé
teknek, amit valaha elkövettek, nem az lehetett a kizárólagos rendeltetése, hogy az
életben "boldoguljanak". Azt, hogy láthatatlanná lettek, nemcsak a parton álló fizi
ku soknak köszönhették: bizonyára szükség volt az ő belső lelkesültségükre is. Ha a
halhatatlanság vágya és a halandóság kényszere között kialakuló feszültség elvisel
hetetlenné teszi az életet, akkor előbb vagy utóbb mindenképpen láthatatlanná kell
válni: ez a "beteljesülés". Akár egy negatív előjelü passiónak is nevezhetjük ezt,
amelynek során a matrózok magukra vették a minden életben ott lappangó megha
sonlottságot. Életük olyan lett, mint a hajó nyoma a vízben: hatalmas és riasztó hiány,
amit csak akkor lehet érzékelni, amikor már késő van. (A láthatatlanná válás - afa
niszmosz - az Újtestamentumban enyészetet, elmúlást is jelent.)
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A megtisztuláshoz (a "láthatatlanná váláshoz") és ahhoz, hogy angyali természetre
lehessen szert tenni, nem kell feltétlenül ezt az utat járni. Mindenesetre valószínü,
hogy az ember nem attól marad tiszta, ha sohasem vétkezik, hanem ha a benne lap
pangó lehetőségeknek a végére jár, és mindazzal, ami lényében rejtőzik, megtanul
élni. Maradéktalanul úgysem birtokolhatja magát; de hogy ezt élményszerűen tapasz
talhassa, vakon kell hinnie ennek ellenkezőjét. Paradoxon módon attól válik tökéle
tes lénnyé, ha eljut annak belátásához, hogy élete során állandóan pontatlanságokat
követ el. Szent aligha lehet belőle; de az angyali természetnek nem is az a feltétele,
hogy az ember a létezés csúcspontjaira kapaszkodjon fel és a "szív hegyein" (Rilke)
élljen; a lenti régiókban is szert lehet rá tenni, ha az ember, ahelyett, hogy rnenekül
ne, saját életét éli. Nincs szükség látványos gesztusokra; a láthatatlanná válás alap
feltétele, hogy az ember belül tisztuljon meg, észrevétlenü!. Erről legfeljebb a pil
lantás árulkodik; a tekintet, amely elöl nincs hová bújni, és amely oly átható, hogy
ösztönösen is zavarba jövünk tőle. Mintha lemezte1enítene bennünket ez a pillantás,
és áttetszővé tenné lelkünket, amelyet oly sok ravaszsággal próbálunk felvértezni. A
zavar persze, mint egyébként, ezúttal is a végső nagy zavar előhírnöke; s az angyali
természetű lények azért oly zavaróak, mert láthatatlanná teszik a falakat, s kímélet
len következetességgel terelnek rá bennünket egy olyan útra, amelyről a legszíveseb
ben sohasem vennénk tudomást.

Sok ilyen angyal jár közöttünk, de ritkán vesszük észre őket. Nemcsak azért, mert
láthatatlanok a világ számára, hanem azért sem, mert az angyali természetü lényektől

az emberek ösztönösen elfordulnak, ha pedig mégsem tudják kikerülni őket, akkor,
hogy magukat védjék, a saját világukba igyekeznek belekényszeríteni őket, és a saját
horizontjaik kalodájába próbálják zárni valamennyiüket. Érthető, hogy azok, akik
angyali természettel rendelkeznek, inkább láthatatlanok maradnak. A többség retteg
a belső szabadságtól. és horizontját a lemondás, a visszariadás, az önmegtagadás je
löli ki. Az angyali természetü lények e horizonton túl élnek; ezért érthetetlenek és
megközelíthetetlenek. Pedig a világtól ők sincsenek távol, és az életüket is maradék
talanul átélik. És mégis: a világ számukra egyáltalán nem magától értetődő. Szent
Tamás szerint az angyalok nem térben élnek, hanem a teret önmagukban hordozzák.
Alighanem az időhöz is hasonló a viszonyuk. Az angyali természettel rendelkezökre
ugyanez vonatkozik: nem foglyai a körülményeknek. Ettől láthatatlanok: olyanok.
mint az Eldridge matrózai, akik szintén kívül kerültek téren és időn, vagy mint a
fénykép formájában megmaradt hajó utasai, akik ugyancsak kiléptek a világból. Rej
tély, hogy most hol tartózkodnak. Lehet, hogy angyalokká váltak, lehet, hogy látha
tatlanul itt járkálnak körülöttünk, az is lehet, hogy végleg megsemmisültek, így nö
velve a rejtélyt és az ismeretlent, amely világunkat átitatja. Bárhogyan legyen is, biz
tos, hogy mellettünk vannak; mint mindenki, aki rejtélyesen eltünt, meghalt, levegő

vé változott vagy láthatatlan lett, ők is segítenek nekünk, hogy erre a különös kaland
ra még itt, az életben felkészülhessünk.
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ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

BÉKY GELLÉRT

Fényes szigetek

A sziget neve .Kurosima". Fekete-sziget. Állítólag nem Fekete-szigetnek, hanem a
:,Kereszt" szigetének hívták. A latin "crux"-ot a japánok "kuro-kuszu"-nak ejtik. Ebből
lekopott a "kuszu" és megmaradt a "kuro", ami feketét jelent.

Ez a sziget többek közt arról is nevezetes, hogy lakosságának több mint hetven szá
zaléka katolikus. Maga a sziget valóban kicsi: nem egészen öt négyzetkilométer az
egész. Jelenleg kb. 1600-an lakják, szétszórtan az erdős dombok alatt. Távolról szinte
lakatlannak gondolná az ember, annyira elrejtőznek a házak a fák és a dombok
között.

Téglafalú gótikus templomát 1900-ban építtette egy francia misszionárius. Nem il
lik a környezetbe, sem a kissé régimódi, meglehetősenegyszerű keresztényekhez. Gó
tikus téglaépítmény, szép famennyezettel és érzelgős szobrokkal a Japán-tenger egy
magányos szigetén.

Az első keresztények 1599-ben jöttek erre az elhagyott szigetre. Hitük miatt ide
száműzték őket. Lehettek vagy hatszázan. De nemsokára mások, nem keresztények is
kezdtek oda telepedni. Ez nem csekély veszedelmet jelentett a száműzött kereszté
nyek számára. Ezért fogták magukat, és szépen kivándoroltak: más, biztosabb helyen
kerestek menedéket. A jelenlegi kb. ezer katolikus a 18. század vége felé kitört újabb
üldözés elől különbözö helyekről ide menekült keresztények leszármazottja. Később
újabb kisebb csoportok csatlakoztak hozzájuk. A legutolsó bevándorlók (mintegy
száz család) 1873 körül kerestek és kaptak menedéket a Fekete-szigeten. Nehéz idők

jártak akkor Japánban a keresztényekre. Kevés olyan hosszú, következetes, szívós,
kegyetlen üldözést ismer az egyháztörténelem, mint amilyen a kétszázötven évig tar
tó japán keresztényüldözés volt. És a hosszú üldözés ellenére mégis ezrek, sőt tízez
rek megmaradtak titokban kereszténynek. Megszámlálhatatlan volt az áldozatok szá
ma. Nagaszakiban és környékén, valamint a környező szigeteken ma is sok ezer ke
resztény él (ma már teljes biztonságban és szabadon). Sokan közülük a megkínzottak,
a vértanúk közvetlen leszármazottai. Rengetegen fizettek az életükkel hitükért; má
sok földjüket, házukat, mindenüket elvesztették érte. Sokan váltak egész életükre
nyomorékká, bénává, vakká, süketté az embertelen kínzások következtében.

Sokan az akkor még lakatlan vagy csak gyéren lakott szigetekre menekültek, ahol
csaknem éhen haltak a nagy szegénységben. A keresztényeknek nem a jobb földek,
tágasabb helyek jutottak, hanem a köves, gazos hegyoldalak. Az üldözés utolsó nagy
hullámában, száz évvel ezelőtt is megtizedelödtek soraik. Ezután szabadon hagyták
őket, de a szabadság nem sokat változtatott szegénységükön. Hitüket azonban most
már bántatlanul megvallhatták. Az üldözés után templomokat kezdtek építeni. Ma
ezek a templomok a látványosságai ezeknek a kisebb-nagyobb szigeteknek! Nem épí
tészeti remekművek, de tekintve a keresztények csekély számát, kiáltó szegénységű-
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ket, hiányos müveltségüket, az elmaradott környezetet: csodálatos alkotások, a hit
nek és a szenvedésnek fában, kőben nyílt csodái! A kurosimai templom mindössze
egyike az ilyen módon épült templomoknak. Van még valami, ami szintén jellemző

ezekre az annyi nélkülözésen átment keresztényekre: a sok hivatás! Alighogy föl
ocsúdtak a sok szenvedés és üldöztetés okozta aléltságból, csodálatos életerőről tet
tek tanúbizonyságot. Egymás után jelentkeztek - a misszionáriusok kezdeményezésé
re - kisebb-nagyobb csoportok: fiatal lányok, nők lemondtak a házasságról, vagyon
ról, és közös életet kezdtek élni. Földet műveltek, öregeket, betegeket látogattak, árva
gyerekeket neveltek, a szüléseknél segédkeztek. Egyszóval ott voltak mindenütt, ahol
szükség volt rájuk.

A gyerekek, fiatalemberek közül egyre többen hagyták el a megszokott szigeteket,
falvakat, hogy tanuljanak: papok, szerzetesek lehessenek. Ennek következtében las
san fölöslegessé váltak a külföldi misszionáriusok a nagaszaki keresztények között;
már régóta japán papok látják el az itteni keresztények lelki gondozását. A japán
püspökök egy része szintén ezek közül a keresztények közül való.

A már említett női közösségek évtizedeken át fejtettek ki áldásos tevékenységet a
japán keresztények legszegényebbjei között. Ezek a kis csoportok hasonlítottak egy·
másra, ugyanaz a lelkiség fűtötte őket, de azért önállón müköd tek, egymástól függet
lenül. Majdnem minden plébániának megvolt a maga csoportja. A nép nővéreknek

hívta őket (ane-szan), a szó magyar értelmében. Idővel felmerült a gondolat, nem
volna-e érdemes szorosabb szervezetbe kapcsolni ezeket a lazán összefüggő nővér

közösségeket. A helyzet felmérése és az érintettekkel való alapos megbeszélések
eredményeként az akkori nagaszaki püspök, Yamagucsi, egv japán papot küldött
Rómába azzal a megbízással, hogy tanulmányozza a női kongregációk szervezeti lehe
tőségeit. A jól átgondolt előkészítésnek megvolt az eredménye: a nagaszaki egyház
megyében szétszórtan múködö csoportok amolyan "világi szcrzcr-félébe tömörültek.
Ez 1956-ban történt, de ekkor már több csoport 50-60 éves múltra tekinthetett vissza.
Hivatásuk lényege: Máriához hasonlóan az Úr szolgálóleányai akartak lenni a naga
szaki keresztények szolgálatában.

A növérközösségek egységbe tömörítése csak az első állomásnak bizonyult ennek a
jellegzetesen japán kongregációnak a történetében. 1975-bl'n - száz évvel az első

ilyen kis csoport spontán megszervezése után - igazi kongregációvá lettek. Ez már az
akkori nagaszaki érsek (jelenlegi japán bíboros), Szatowaki muve volt. Március 25-én
az egyházjog előírásai szerint igazi szerzetesközösséggé lettek, az Angyali Üdvözlet
Kongregációja néven. A régi eszme változatlanul megmaradt. Szerzetesruhát vettek
magukra. Épp akkor történt ez a különös változás, amikor sok más női szerzetesrend
az "aggiornamento" jelszavát hangoztatva, kezdett nagyobb szabadságot adni tagjai
nak, és levetette az évszázadokon át féltve őrzött szerzetesi habitust,

A kongregáció tagjai szinte teljes mértékben a nagaszaki egvházmcgyc keresztényei
közül kerülnek ki: olyan családokból, ahol az egész család katolikus, Ez japán vi
szonylatban ritka kivételnek számít a többi egyházmegyéhez képest. A legtöbb hiva
tást még mindig a szigetek adják: a legtöbbet szenvedett, a legszegényebb keresztény
közösségek. A holnapért nem kell aggódniuk, a törvények öket is teljes értékű és jogú
japán állampolgárként ismerik el és védik. Az újabb rendtagok már mind középisko
lát végeznek, a nagaszaki .Dzsunsin" nővéreknél tanulnak, L'S a tehetségeseket to
vább taníttatják.

A kongregáció kizárólag a nagaszaki egyházrnegyében dolgozik, Ma már nincs
szükség rájuk mezőgazdaságimunkáknál, így a nővérek nagv n-sze napközi otthonok
ban tevékenykedik, valamint a keresztényeket gondozó japán papoknak segít a pasz
torációs munkában. Az egyik nagv szigeten (Fukuc) kórházuk is van.
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Azt hiszem, nemigen létezik még egy ilyen női kongregáció az egyházban, amely
nek ilyen kalandos, gazdag múltja volna, és amely így fejlődött volna egységes kong
regációvá, mint ez a japán közösség, Már maga a tény, hogy ennyire hozzá vannak
nőve az egyházmegyéhez, őseik földjéhez. s hogy szinte kivétel nélkül a régi keresz
tények leszármazottai, egyedülállóvá teszi őket a japán misszióban is. Nem akarnak
más egyházmegyébe menni. Az ő hivatásuk itt van a nagaszaki tengerpartokon és a
környező szigeteken, ahol apáik és anyáik hittek és szenvedtek az elmúlt évszázadok
folyamán.

Ma körülbelül 350 tagja van a kongregációnak. Egyszerüségükröl könnyen felis
merhetők. Feltünés nélküli, alázatos viselkedésükkel mindenütt megszerettetik ma
gukat. Mindent megtesznek a kongregáció lelkiségének elmélyítésére, melyhcz szo
rosan hozzátartoznak az évi nyolcnapos lelkigyakorlatok. Boldog voltam, amikor en
gem kértek meg az első ilyen lelkigyakorlat megtartására.

A japán gazdasági csoda itt is érezteti már hatását: a fiatalság, a férfinép egyre
nagyobb százalékban hagyja el a szigeteket jobb állás, magasabb fizetés, továbbtanu
lási lehetőség reményében. Így lassan megtizedelödnek az eddig összetartó, egységes
(bár kissé elmaradott) keresztény közösségek. A folyamatot nem lehet megállítani. Új
utakra, új életformákra. új módszerekre lesz szükség, hogy fennmaradhassanak és
továbbadhassák őseik hitét. Lehetséges, hogy éppen ez, a soraikból sarjadt női

kongregáció lesz arra hivatva, hogy jobban belekapcsolódva az egyetemes egyház
áramlásába, vértanú őseikhez híven előkészítse nern-keresztény honfitársaik Krisz
tushoz vezető útját.

A japán keresztények nagyon örültek a Szeritatya látogatásának. A 250 éves ke
gyetlen elnyomás ellenére is szilárdan hittek abban, hogya római pápa újra küld
majd hithirdetőket a Felkelő Nap országába. Ez az álmuk száz évvel ezelőtt be is
teljesedett. Alig száz év múlva pedig maga a Szentatya látogatta meg őket Nagaszaki
ban, a vértanúk városában! Szokatlanul zord télben, hóviharban érkezett a Szerit
atya. Mégis türelmesen álltak és vártak majd' egész nap a tömegek az errefelé szokat
lan hidegben, csak hogy láthassák az egyház fejét. Sokan kezet is foghattak vele.
"Olyan meleg, puha volt a keze", mondta boldogan az egyik nővér, akinek szerencséje
volt a pápa közelében állni. "Igazi atyai kéz!"

Igen, a mennyei Atya keze, sokat szenvedett gyermekei felett. Idő kell hozzá, hogy
áthassa őket az egyházban egyre erősebben fúvó Lélek csendes áradása.

Vértanúk utódai - Japán kereszténysége

1865. március 17·én templomot szenteltek Nagaszakiban. Alig hat éve múlt, hogy Ja
pán megnyitotta kapuit a külföldiek elött, A megelőző két és fél században sem ki-,
sem beutazni nem lehetett. Az új templomot a friss európai kolóniának szánták. A
szentelésre ellenben japánok is jöttek. "Egy a szívünk veled" - vallották az ünneplő

atyának, aki csak nehezen értette meg, hogy évszázados üldözésben pap és egyház
szervezet nélkül több tízezren megőrizték katolicizmusukat.

A japán kereszténység története Xavéri Szent Ferenccel. Ázsia nagy térítőjével kez
dődik, aki két társával 1549·ben érkezett az országba. Szavuk nyomán kivirágzott a
kereszténység. A jezsuitákra bízott misszióban 1582-ben 82 pap 150 OOO megkeresztelt
és 200 templom gondját viselte. 1593-ra már 134 pap és 300 OOO katolikus volt. Az
ekkor kezdődő nemzeti egység mozgalom ellenben veszélyesnek tekintette az ..idegen
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vallást". A kereszténységet üldözni kezdik, majd az egész országban betiltják. A hitval
lók sorát 1597-ben Nagaszakiban huszonhat, keresztre feszített vértanú nyitja meg,
akiket ezrek és ezrek követtek. Végül a keresztények felkeléssel próbáltak védekezni
(1637), de azt leverték. A megtorlás szörnyü volt. Több mint harmincezer embert lefe
jeztek. Külföldi misszionárius ekkorra már nem volt az országban. Szeritírás. kate
kizmus japánul nem létezett. A kereszténységért pedig halálbüntetés járt. Csak ott
hon lehetett Jézusról s a Jóhírről beszélni és keresztelni, azt is csak a legnagyobb ti
tokban - több mint két évszázadon át.

Apáról fiúra hagyományozva mintegy hatvanezren őrizték meg a hitet s a legfonto
sabb imákat. A múlt század hatvanas éveiben ellenben még érvényben voltak a ke
resztényellenes rendelkezések, sőt 1867-ben megújították azokat. A falvak és városok
határán szögezték ki a hirdetést: "A keresztény vallás szigorúan tilos. Minden áttértet
be kell jelenteni az illetékes tartományi hatóságnál. Minden bejelentő jutalmat kap."
Aláírás: A Központi Kormányzat, 1867. Az újabb üldözés száműzetést, kényszerlakhe
lyet, kényszermunkát, esetenként huzamos kínzást jelentett. Végre 1873-ban vissza
vonták a dekrétumot, az 1889. évi alkotmány pedig kimondta a vallásszabadságot.
Valójában ekkor kezdődik a kereszténység legújabb kori története Japánban.

Ma úgy tűnik, hogy Xavéri Szent Ferenc sikereit nemcsak rendkívüli személyisége,
hanem az akkori krízisszituáció is magyarázza. Ugyanez érvényes a második világhá
borút követő évekre. Nyugalmasabb időkben a kereszténységnek nehéz dolga van. Az
évezredes japán kultúrát már Szent Ferenc "az eddig felfedezett legjelentösebb"-nek
ítélte. Ez a kultúra megtanított a társadalmi békére, a becsületre, a lelki nyugalomra
és számos erényre. Az első kérdés tehát, hogy miképpen tudja a kereszténység saját
értékeit, sőt értékesebb voltát bemutatni?

Ezt a kultúrát több nagy vallás formálta: az ősi népi hit, a sinto; a 3. század vége óta
a Kínából jövő konfucianizmus; a 6-7. század óta pedig a buddhizmus. Mindhárom
olyan nyitott vallás, hogy hívei ugyanakkor a másik hívei is lehetnek. A 8-tól a 18.
századig a sintoizmus és a buddhizmus szinte egybeolvadt. A 18. századi teológiai,
majd a 19. századi adminisztratív elkülönülés is keveset változtatott a tényleges kul
turális összefonódáson. Az esküvőt a legtöbb helyen ma is sinto, a temetést buddhis
ta rítus szerint végzik. Az otthonok majdnem felében sinto-sarok (kamidana) és
buddhista oltár (butsudan) is van. Egy közvélemény-kutatás szerint az emberek 17
százaléka természetesnek és helyesnek tartja, ha valaki a sinto szentélybe is, a budd
hista templomba is eljár imádkozni, a karácsonyt pedig a keresztényekkel ünnepli. A
japán vallási kultúra tehát befogadja a kereszténységet, de nem különálló vallásként,
hanem saját rendszere egy új elemeként. Ez a második probléma, amivel a keresz
ténység szembekerül.

A japán hagyomány rendkívül nagyra becsüli a közösséget, a hűséget, a másoknak
megadott tiszteletet. Nemcsak a család, de a munkahely, a lakóhely, sőt a nemzet is
hordoz közösségi vonásokat. A különbözö közösségek és életszférák közötti lehetsé
ges konfliktusokat egyszerűen előzik meg: mindegyik a maga helyén illetékes,
mindegyiknek megvan a saját erkölcse és viselkedési rendje. Különösen igaz ez az
ivászatokra és ivóhelyiségekre, ahol átmenetileg minden - máskor kínosan és apró
lékosan őrzött - társadalmi rang és előírás megszűnik. Az egységes rendezés és ér
telmezés hiánya európai ember számára nehezen követhető.Az a japán gondolkodás
mód is idegen, amely kerüli a határozott állításokat, két, egymással ellentétes kijelen
tést is el tud fogadni, sőt ezt a dolgok természetes rendjének tartja. Nem az egyértel
műség, hanem az ellentmondásosság; nem a megállapodottság, hanem az állandó fej
lődés jellemzi a világot, mondják, tehát a gondolkodásnak is ezt kell tükröznie. Az
európai szemlélettel kifejezett s kifejtett keresztény tanítást ellenben ugyancsak ne
héz átültetni ebbe a távoli rendszerbe. Ez a harmadik probléma.
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Végül a közösséghez kötődés miatt Japánban az individuum önállósodása is más
képpen történt, mint Európában. A nyugati kultúrában az individuumot a refor
máció, a felvilágosodás, a polgári fejlödés gyermekének szokás tekinteni. Ettől az
autonóm személytől várjuk el, hogy vallása egyéni döntésre épüljön, s egész egzisz
tenciáját áthassa. Japánban már a 9-10. században megindul az individualizáció, de
máig sem jelenti a közösségi-társadalmi elkötelezettség megszüntét, A vallás pedig a
legtöbbek számára a családi és közösségi életszféra része. Az általános otthoni, csa
ládi, közösségi vallásgyakorlattal szemben (vagy még inkább azon túl) a japánok 62 
sőt a húszévesek 80 - százaléka nem "hisz" egyik vallás tanításában sem, de azért
"vallásosnak" számít. Ez a megítélés részben feltétlenül jogos: a japán "nem hívők" 53
százaléka meg van győződve a természetfeletti lények létezéséről, 61 százaléka pedig
azt tartja, hogya lélek a halál után tovább él. Mégis, a tételes hitrendszer hiánya és a
hagyományos vallás inkább szokás-, semmint meggyőződésjellegeolyan akadályok,
amellyel a kereszténység nehezen birkózik.

A hivatalos kimutatások szerint Japán 120 milliós lakosságának 1,6, a statisztikai és
szociológiai felmérések szerint 3,0 százaléka keresztény. 1,4 százalék tehát magát ke
reszténynek mondja, noha egyik egyháznak sem tagja, s feltehetően meg sincs keresz
telve. Az otthonok felében fellelhető Biblia vagy egyéb keresztény vallási könyv is
mutatja az érdeklodést, de nem feledteti, hogy a japánok nagy többsége számára a
kereszténység csupán távoli valóság.

A katolikusok körülbelül egyharmada a "rejtőzködő keresztények" leszármazottja.
Az atombomba városában, Nagaszakiban és környékén élt a századfordulón 77,
1945-ben több mint 50 százalékuk. A világháborút 108 ezer katolikus élte túl. Létszá
muk egy emberöltő alatt megsokszorozódott: egyházi kimutatások szerint 1971-ben
357, 1982-ben 413 ezerre nőtt. (Igaz, közvélemény-kutatásokban 748 ezren mondják
magukat katolikusnak.) A felnőttkeresztelések száma évről évre meghaladja a gyer
mekkeresztelésekét (1982-ben 6051 és 4709). Sajnos később sokan "elkallódnak" 
templomtól, paptól, keresztény közösségtöl messze költöznek s lassacskán megfeled
keznek katolicizmusukról. Ez is a szórvány-egyház nehézségei közé tartozik.

A 413 OOO katolikusnak ma (1982) 1960 papja, 395 szerzetes testvére, 7136 szerzetes
nővére, 1385 világi hitoktatója és 200 szeminaristája van. Fantasztikus arányok!
100 OOO katolikus közül 475 a pap (nálunk 35) és 48 szeminarista (Magyarországon
4,2). És minden harmincnyolcadik katolikus vagy pap, vagy szerzetes, vagy világi
katekéta!

361 katolikus kórház, árvaház, szociális otthon vagy más egészségügyi intézmény
müködik Japánban. A legkülönfélébb szintü 1400 katolikus oktatási intézményben
több mint 300 ezren tanulnak. Kílenctizedük nem katolikus. A jezsuita irányítású
tokiói Sophia egyetem 8000 diákkal. az Isteni Ige Társaság nagoyai Nanzan egyeteme
4000 hallgatóval és a Szent Szív (Sacré Coeur) apácák tokiói egyeteme 1500 női hall
gatóval Japán legnevesebb felsőoktatási intézményei közé tartozik.

"Az ezen az égtájon felfedezett sok birodalom közül a japán nép nyújt a legtöbb
biztosítékot arra, hogy a keresztény tanítást megőrzi. Ennek azonban kemény munka
az ára" - írta 1552-ben Xavéri Szent Ferenc barátjának és elöljárójának, Loyolai
Szent Ignácnak Rómába. A jellemzést eddig a történelem igazolta - és ma is igaznak
látszik.

T.M.
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HIT ÉS ÉLET

Baksis vagy ajándék?

Nyelvünkben egymást érik az idegenből átvett szavak. Sokuk hangzásával is, tartal
mával is belesimult ősi magyar szavaink közé. Akadnak azonban olyanok, amelyek
konkrét jelentésükön túl fölidézik azt a népet, amelyiktől átvettük, azt a kort, amikor
szavunk se volt az újonnan megtapasztalt jelenségre. Kiben milyen élmények, han
gulatok ébrednek az ilyen szavak hallatán: kaftán, wurlitzer, huligán, hot dog?

A "baksis" is így került nyelvünkbe. Az Értelmező Szótár szerint perzsa-török ere
detű szó. A keleti és balkáni népeknél borravalót jelent, bizalmas szóhasználatban
viszont "lekenyerezésül adott pénzösszeget".

Aki Keleten jár, az a bőrén tapasztalja meg a baksis mindent átjáró hatalmát.
Magát a szót inkább csak a kisgyerekek használják. A tíz éven felüliek a finomabb
angol megfelelőjét emlegetik: "tip", vagy pedig félre nem érthető gesztusokkal utal
nak rá. A kiszolgálni való külföldi - "nagyságos" ember: még az esernyöt is kiveszik a
kezéből, hogy egy lépést se kelljen fáradnia. De azonnal tartják is a tenyerüket. A
legváratlanabb helyzetekben elöbukkannak a készségeskedök, alázatoskodva kínál
ják fel szolgálataikat. De készpénzben, azonnal kiegyenIítendö ára van mindennek:
udvarias mosolynak, előzékenykínálásnak. szolgálatkész segítségnek.

A szót mi nemigen használjuk - csupán értelmező szótárunk őrzi. De a tartalma
részévé lett a mi mindennapjainknak is. Ára van mindennek, s viszont: minden meg
vehető, mindenhez hozzá lehet jutni, csupán azt kell tudni, kinek, mikor, mennyit
kell fizetni érte. Pénzben vagy viszontszolgálatban. Kifejezéseink, gesztusaink, egész
magatartásunk kifinomult, de egyértelmű jelrendszerével közöljük egymással, minek
mi az ára. "Nem leszek hálátlan." "Mennyit ér ez magának?" "Tudom jól, mekkora
szívességet kérek." Tudjuk pontosan, a társadalmi ranglétra hányadik fokáig (és hány
forintig) nyomhatjuk a tenyerünkbe szorított pénzt kézfogás keretében a másik kezé
be, mikor lehet diszkréten borítékolva zsebbe, kézbe csúsztatni, asztalon felejteni, s
kinek kell fe!cicomázni még ajándékkosárral is.

Végeláthatatlan körtánc ez, s a táncosok minden fordulónál szerepet cserélnek. A
szerencséseknek megvan a maguk árukínálata az élet nagy piacán. Az így szerzett ja
vak, előnyök birtokában aztán nyugodtan indulhatnak vásárolni, ha hozzá akarnak
jutni valamihez. A baráti körben elszörnyülködött, eldicsekedett vagy végigbotránko
zott történeteket kíséri-igazolja a napilapok botránykrónikája. Az "adok-veszek"
feketepiaca fölött végül absztrakt-jogi kifejezések lebegnek: korrupció, megvesztege
tés, hála- vagy csúszópénz, illetéktelen haszonszerzés.

A társadalmi, sőt globális méretüvé növekedett elnyomás, kizsákmányolás, igazság
talanság jelenségeit immár második évszázada elemzik tudományosan. Keresik is rá
a megoldást, elméletben és gyakorlatban: hogyan lehet igazságos társadalmat fölépí
teni, hogyan lehet megteremteni az igazságosságot és az egyenlőséget.

Hol marad a testvériesség eszméje? Mit ér az ember ebben a világban, ha becsü
letes? És ha keresztény?
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Az erkölcstan a föld javainak igazságos szétosztása mellett a kölcsönös igazságossá
got is sürgeti: annyiért adjam a portékámat, amennyit ér, a másoktól kapott javakért
szolgálatokért pedig azt fizessern, ami értük jár. E kölcsönös igazságosság nélkül nem
állhat fenn emberi közösség. Igaz, törékeny és az önzés által állandóan fenyegetett
érték. Az erősebb mindig hajlamos arra, hogy kifossza a gyöngét, a leleményesebb,
hogy túljárjon a másik eszén. Az igazságosság fékezi és fegyelmezi az emberi önzést, s
ezzel lehetövé teszi a békés egymás mellett élést.

Az ember azonban együttlétre termett, nem egyedüllétre vagy akár egymás mel
letti szigetlétre. Ha nem ismer az igazságosságnál nagyobb értéket, embertelen
marad az élete. A magának élő individualista önzése húzódhat meg az igazságosság
abszolutizált elve mögött. Mint egy modern áruház komputerizált számlagéprend
szere, rögzítjük, kitől milyen szívességet, szolgáltatást, sőt ajándékot kaptunk, s
igyekszünk idejében, jólnevelten kiegyenlíteni a tartozást - viszontszívességgel, vi
szontszolgálattal vagy viszontajándékkal. Nem maradunk adósai, lekötelezettjei egy
másnak - mindent gyorsan és pontosan viszonozva őrizzük a magunk függetIenségét.
Számon tartjuk persze adósainkat is, akiknek mi adtunk-tettünk valamit. Szükség
esetén úgy zárjuk nullára a mérlegünket, hogy nagylelkűen elengedjük a másik tar
tozását, saját jóságunk tudatával kárpótolva magunkat.

"Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is" - hangzik Jézus fi
gyelmeztetése Szent Máté tolmácsolásában. Szent Lukács azonban túllép az igazsá
gos mértéken, a nagylelkű és kezdeményező adakozás irányában. "Adjatok, és akkor
ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe."

Szent Pál is ismerte a kölcsönös igazságosságot. Ismerte a mondást: méltó a mun
kás a maga bérére. Saját apostoli szolgálatát azonban nem az igazságosság határozta
meg, hanem a szeretet. Életét, tudatát Istennek mindennél hatalmasabb szeretete
járta át, aki Fiával ajándékozott meg bennünket.

"Az igazságot szeretetben kell tenni." A kölcsönös igazságosság csak a szeretetben
válhat az emberi együttélés alapjává. Aki szeret valakit, az a másik szépségétöl, érté
kétől megigézetten megfeledkezik magáról. Az teszi boldoggá, hogy örömet okozhat a
másiknak: csak arra gondol, mivel ajándékozhatja meg csodálata, tisztelete, szere
tete jeleként. Ez a szeretet nem mérIegeI és nem méricskél. Az ajándéknak szánt tár
gyakról letépjük az árcédulát: vásárlóértéke megszünik, amikor szeretetünk, odaadá
sunk, együvé tartozásunk jeIévé válik. A szeretet "mértéktelen": nem ismer határt az
ajándékozásban, sőt a másikért vállalt áldozatban sem.

A beteljesült szeretetben kétirányú áramlás kezdődik az egymást szeretök között.
De nem az adok-veszek számítgatása ez, hanem a kölcsönös, önfeledt és mértéktelen
ajándékozás versengése. Mindegyiküknek csak a másikról kell gondoskodnia, magá
ról fölösleges, hiszen őróla a másik gondoskodik, gyöngédebben, bökezübben és le
leményesebben, mint ahogyan önmagáról képes az ember. Jól sikerült házasságok,
Isten-szeretettől átitatott szerzetesközösségek bizonyítják: mindez nem utópia, ha
nem a földön elérhetö boldogság.

"Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértékében részesült a kegyelemben."
(Ef 4,7) - Hogy milyen ez a mértéktelen szeretet, s hogyan alakul ezáltal az ember
élete, arra Jézus adott példát. Tőle tudtuk meg azt is, hogy nem csupán néhány em
ber életszövetségében rejtőzhet ott a szeretetnek ez a fészekmelege. Bátran vállal
kozhatunk az egyoldalú kezdeményezésre is, hiszen születésünktöl fogva megaján
dékozottjai vagyunk Istennek. Újjászületik az, aki ezt a tényt fölfedezi. Minden em
beri szeretet végső és abszolút, mértéktelen és mérhetetlen ősforrása az Atya és a Fiú
örök és kölcsönös szeretete a Szentlélekben, amely kiáradt a mi szívünkbe is. Kiárad
hat - csak a zsilipjeinket kell felnyitnunk hozzá.
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NAPLÓ

Dokumentum

Harsányi Lajos sajtópere

A Győrben megjelenő Mühely folyóirat 1981. 4. számában Rónay László irodalomtörténész
"Földindulás van, édes feleim. A katolikus líra a két világháború között" címmel tanulmányt
közöl, elemzi az időszak katolikus költőinek munkásságát, közöttük Harsánvi Lajos (1883-1955)
papköltö. győri kanonok költészetét is.

Ezzel kapcsolatban érdemes emlékeztetni Harsányi Lajos példamutató magatartására és ha
ladó szellemű prózai írásaira is.

A Dunántúli Hirlap 1933. december 17-i számában az általa szerkesztett Őrszem rovatban kö
zölt egyik bátor cikke miatt osztályellenes izgatás címén 1934. március IO-én egyheti fogházra
ítélte a győri törvényszék.

A Győri Hírlap 1934. március l-i számában az ítéletről a következőképpen számolt be olva
sóinak:

"Egy országos hírű költöt osztály elleni izgatás címén egyheti fogházra ítélt a győri törvény
szék. A cikkíró szerencsétlen módon csoportositotta állításait - mondja az ügyész."

Győr, 1934. március 10.
"Nem mindennapi sajtópört tárgyalt ma a győri törvényszék. A pör vádlottja Harsányi Lajos
rábapatonai plébános, korrnányfötanácsos, az országos hírű, kiváló papköltő volt, aki ma a győri

törvényszék Schannen-tanácsa elé került, mert az ügyészség osztály elleni izgatás bűntettének

vádját emelte ellene a Dunántúli Hírlap múlt év december 17-i számában megjelent egyik cikke
miatt. A kir. ügyészség ugyanis úgy találta, hogy a cikkben foglalt kitételek alkalmasak arra,
hogya falusi lakosságat a tisztviselői osztály ellen gyűlöletre izgassák.

A mai tárgyaláson mindenekelőtt fölolvasták a vádiratot és az inkriminált cikket: »Mindenki
vel szemben, akár Gömbös Gyulának. akár Schandi Károlynak hívják, meg kell mondani, hogy
igenis nagy ellentét van a falu és a város közt, s ezt nem egyének szitják, hanem a tények.

Ma a falu irtózatosan szegény s ott egy 100 pengos bankó most elérhetetlen álmok birodal
mába tartozik. Viszont a város fenntartotta a régi vámjait és illetékeit a faluról bekerült árukkal
szemben s egy bevitt sertésnek majdnem 1/4 árát kell ilyen illetékre leadni. Ez böszíti a falusi
lakosságot, és hiába van minden tiltakozás, a kormány nem lép közbe.

Aztán az is igaz, hogy hiába akarta a képviselőház a napokban letagadni, hogy a falusi lakosság
sokallja a tisztviselői Fizetéseket. mert a természetbeni járandóságokat leszámítva, mikor egy
kisebb tisztviselő is havi 200 P-t, a nagy tisztviselő 4-600 P-t kap, ez a falusi lakosságnak soknak
tűnik fel és az árakat tekintve sok is. Persze nem sok, ha a luxusigényeket vesszük. De hát tessék
lemondani most egy időre a luxusigényekról. Ha a kisebb tisztviselők fizetése nem is, de a na
gyobbaké igenis bántja a falusi lakosságot. Nem irigységből, hanem azért, mert a hárompengős

rozsból a falusi ember nem tudja az egyre több adót megfizetni, amiből a nagy fizetést az állam
havonta kiutalja. - Az én megnyúzott börörn ára - panaszolja az elkeseredett falusi ember.«

( ... ) majd Harsányi Lajos elmondja, hogy őhozzá, aki irodalommal is foglalkozik, tagja a
Tudományos Akadérniának. a Petőfi Társaságnak, és irodalmi müködéséért nevezték ki kor
mányfötanácsosnak, azonkívül tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának, valamint a köz
igazgatási bizottságnak, számosan jönnek falusi emberek, hogy bajaikat, gondjaikat, sérelmeiket
tegyék szóvá. - Így született meg az inkriminált cikk is abban az időben, amikor a Parlamentben
Schandi Károly országgyűlési képviselő azt a kijelentést tette, hogy nincsen ellentét a falu és a
város között. Ezzel szemben a cikkben foglaltakat a falusi lakosság sürgetésére és mint falusi
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ember véleményét állította oda. Közérdeknek vélt szolgálni, nem használt túlzó vagy izgató ki
fejezéseket. Meggyőződése szerint a cikk nem izgatott, ellenkezőleg - amint ez is volt a célja -, a
falusi lakosság körében megnyugvást keltett, annak jó hatását maga is észlelte, mert azok az em
berek, akik ott elolvasták, megnyugodtak abban, hogy most már bajaik orvoslására csak törté
nik valami. A tisztviselői osztályt bántani, sérteni nem akarta, kéri a fölmentését.

Nagy István dr. kir. ügyész tartotta meg ezután vádbeszédét. melyben utalt arra, hogya véde
kezés, amilyen szép volt, olyan fölösleges volt, mert itt nem az ellen kell védekezni, hogya cikk
ben valót írt-e vagy sem. Arról van szó, hogy állításait olyan szerencsétlen modon csoportosította,
hogy azok a kétségkívül rossz gazdasági viszonyok között élő falusi lakosságot a most nálánál
jobb viszonyok között lévő tisztviselői társadalom elleni gyülöletre izgatják. Nem vonja kétségbe
Harsányi jó szándékait és nemes intencióit, a törvényt azonban mindenesetre megsértette, ezért
a bünösséget meg kell állapitani.

( ... ) Nagy István kir. ügyész reflektálva a védő jogi fejtegetésére, rámutatott arra, hogy nem
lehet hivatkozni arra, valamely sajtóorgánumot kik olvasnak legnagyobbrészt, mert a sajtó a leg
nagyobb nyilvánosságnak számit.

A törvényszék ezután meghozta ítéletét, amelyben bünösnek mondotta ki Harsányi Lajost
mint szerzőt, az enyhítő szakasz alkalmazásával vétséggé minősülő izgatás vétségében, ezért őt

az enyhitő szakasz alkalmazásával egyheti fogházra ítélte. Az indoklás szerint a törvényszék tár
gyilagosan megvizsgálva a cikket, úgy találta, hogy az abban foglaltak igenis alkalmasak arra,
hogy a kevésbé müvelt falusi földmíves népet gyülöletre izgassák a tisztviselői osztály ellen,
ezért a bünösséget meg kellett állapítani. ( ... )"

Az ítéletet mind a tábla, mind a kúria jóváhagyta. Jellemző az ügy folytatása is. (Lásd Rónay
GyörgyelőszavátHarsányi Lajos Toronyzene címü kötetében. Ecclesia, 1969.)

Az ítéletet meghozták, az viszont mégis kényelmetlen lett volna, ha egy országosan ismert pap
költöt börtönbe zárnak. Úgy kellett tehát megoldani a kínossá vált ügyet, hogy az ítélet elvileg
érvényes maradjon, gyakorlatilag mégse kerüljön kivitelre, az elitéltet pedig bírják jobb be
látásra, azaz hallgatásra a jövőben. Hóman Bálint kultuszminiszter levelet intézett ez ügyben
Breyer püspökhöz. Arról értesitette, hogy kegyelmi úton töröltetni akarja az egyheti fogház
büntetést. Már meg is egyezett az igazságügyminiszterrel, hogy tegyen előterjesztéstaz államfő

höz. Hóman arra kérte a püspököt. tudassa Harsányival az örvendetes tényt, és egyúttal figyel
meztesse, hogy a jövőben óvatosabb legyen szavai megválogatásában, amikor társadalmi kérdé
sekkel foglalkozik írásaiban.

Harsányi Lajos azonban, bármilyen szelid és udvarias ember volt, föllázadt ez ellen a megol
dási kísérlet ellen; kijelentette, hogy ilyen áron nem fogadja el a kormányzói kegyelmet. Erre
nagy ijedelem támadt, kivált azért, mert a két szóban forgó miniszter megbántódnék a vissza
utasitás miatt. Mivel Harsányi továbbra is ellenkezett, Breyer püspök magához kérette Grösz
József segédpüspököt, és azt tanácsolta neki, beszélje rá Harsányit a kegyelem elfogadására.
Grösz azonban azt válaszolta, a költő helyében ő sem venné igénybe a kedvezményt. ( ... ) A
Hóman miniszter levelére írandó választ Harsányi fogalmazta meg. Breyer nevében megírta,
hogya büntetés törlését köszönettel elfogadja, de arra nem vállalkozik, hogy Harsányit figyel
meztesse óvatosabb és helyesebb magatartásra. Ő, a püspök csak helyeselni tudja, ha papjai a
szegény néposztály érdekében fölemelik szavukat és az evangélium szellemében pártjukra ál
lanak.

A költő jellemzésére érdemes még megemlíteni, hogy Féja Géza: A nagy vállalkozások kora, a
magyar irodalom története l867-től napjainkig címü kötetében (Magyar Élet Bp., 1943) őt az
Ady és rokonai fejezetében tárgyalja (182-187. 1.), s megjegyzi: "Harsányi Lajos a legkülönb kato
likus költő s egyetlen, akiben a katolicizmus magyar mélységekkel találkozott. Harsányi Lajos
földünk sajátos növénye és Ady rokonságának tagja: fölötte érdekes, hogy ez a katolikus költő

mennyire párhuzamosan haladt Adyval és nemzedékének legjobbjaival. ( ... )
Harsányi sorsába belejátszott a későbbi faluvizsgálók végzete, 1920 után Ő kapott elsőnek a

magyar irodalomban izgatási pert és ítéletet. Látta a társadalmi sorsot, megérezte a magyar táj
sajátos esztétikajár s rni több, mitoszát is.

Kthli: Csiszér Alajos
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Irodalom

A magyar költészet
a Biblia nyelvén

Azon a nyelven, amelyen a Szeritírás régebbi
könyvei íródtak s amelyet a középkor "lingua
sancta hebraicá'l-nak. a reneszánsz "lingua pri
migeniá'I-nak nevezett, szólalnak meg most
Izraelben a magyar költészet legkiemelke
dőbb alkotásai. A szinte példa nélkül álló, pá
ratlan horizontú vállalkozás érdeme a magyar
születésü fordítóé, [támár laoz-Kesue és az ál
tala Tel Avivban alapított Éked kiadóé, amely
az Európa Könyvkiadóval kötött kulturális
csereszerzödés keretében adta ki "a magyar
költészet kincsesházát" héber fordításban, A
csodaszarvas (Cvi-haplaot) címmel.

Valóban példa nélkül álló vállalkozás ez, de
mégsem gyökértelen. Amikor történelmünk
folyamán az emancipáció lehetőségei megnyíl
tak, a hazai zsidóság költői is magyar nyelven
szólaltak meg. Eleinte ugyan önállótlanul, a
nagy magyar lírikusok epigonjaiként. de nem
sokáig váratott magára az esztétikai szempont
ból is értékelhető megnyilatkozás. Általában
Kiss József Zsidó da/ok címü versfüzetének
megjelenésétől, 1868-tól számítják a magyar
zsidóság tényleges jelentkezését hazai irodal
munkban. De már ezt megelőzően napvilágot
látott Vörösmarty Szózatának (fordította
Schiller-Szinessy Salamon, Bécs, 1856) és Köl
csey Himnuszának (fordította Reich Ignác,
1862) héber fordítása, amely a hazai zsidóság
magyarságtudatának irodalmi dokumentuma.

Az Itamár Jáoz-Keszt fordította antológiá
nak közvetlenebb előzményei is akadnak.
Avigdor Haméiri Madách Az ember tragédiáját,
Petőfi és Ady verseit ültette át héberre.
1932-ben pedig tanulmányt írt az Izraelita
Magyar Irodalmi Társulat Évkönyvébe. ezzel a
címmel: A magyar irodalom élete Paleszti
nában.

Az Ószövetségi Szentírás hatását a magyar
irodalomra mindig figyelemmel kísérték a
zsidó szerzök (J. Pata, Zsoldos Jenő és mások),
s a közelmúltig számon tartotta Scheiber Sán
dor is, akinek a szerkesztésében megjelent
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MIüK Évkönyvek gazdag anyagot szolgáltat
nak ehhez a témakörhöz. S hogy mennyire
mély és szerteágazó költészetünk és a Biblia
rokonsága, az nemegyszer Itamár Jáoz-Keszt
müfordításai révén igazolódik: amikor egy
szenrírási gondolat a Szentírás nyelvén hang
zik fel újra. Talán ezért is adózik olyan osztat
lan elismeréssel Scheiber professzor A csoda
szarvashoz írt előszavában Jáoz-Keszt munká
jának, kiemelve a nehezen fordítható Arany
versek átültetésének maradéktalan sikerét.

Ez utóbbi illusztrálására nézzük meg a Toldi
első énekének egy részletét:

"Nem is, nem is azt a forgószelet nézi, /
Mely a hamvas utat véges-végig méri: / Túl a
tornyon, melyet porbul rakott a szél, / Büszke
fegyver csillog, büszke hadsereg kél."

A forgószelet a fordító a perec rúah szavak
kal adja vissza. A kifejezés második tagja "lé
lek" és "szél" értelemben használatos, az első

tagja azt jelenti, hogy valami betör, bezúdul a
világba - mint az újjászületés ígéretét jöven
dölő Mikeásnál (2, 13): "Elindul élükön vezé
rük, / előttük jár, / kilépnek a kapun, kivonul
nak, / előttük megy királyuk, az Úr halad az
élükön."

Arany rnüvében ebböl a forgószélböl 
amely olyan, "iTIintha füstokádó nagy kémény
szaladna" - kiválik egy büszke hadsereg. Jáoz
Keszt fordításában éppen az előbb említett
kifejezés használata miatt egy pillanatra úgy
tűnik, mintha maga a sereg támasztaná ezt a
hatalmas szelet. Ami aligha áll ellentétben
Arany elképzelésével.

Ugyancsak a fordító próbatétele Petőfi Az
örült címu verse. Ezeknél a soroknál: "Mert
ilyen az élet. Jajgatunk és kacagunk. / De a
halál azt mondja: csitt!" - mintha a Prédikátort
hallanánk. A "csitt" szót Jáoz-Keszt a hasz szó
val adja vissza, ami drárnaibb jelentést hordoz,
mint a magyar rnegfelelöje. Habakukk prófé
tánál (ld. 2, 20) ugyanez a szó úgy hangzik,
mintha nem az ujjunkat, hanem az egész te
nyerünket kapnánk a szánk elé. Mintha a
szánkra ütnének.

Különös figyelmet érdemel a Tragédia keret
jelenetének bravúros fordítása. Kezdő sorai a
zsoltáros hangján szólalnak meg:



"Dicsőség a magasban Istenünknek,
Dicsérje öt a föld és a nagy ég, ... "

S így hangzik fordításban:

Hallel vaseba lrsebúkén gabhe-dakija
Erec v'sámim [agidu trhillatu

Az Úr előtt leboruló angyalok hozsannaja 
némi merészséggel mondhatjuk - most az ere
deti nyelven szólal meg: azon, amelyen az
ember először köszöntötte egy, igaz Istenét. Az
angyalok karának dicsérete után külön is
megszólalnak a föangyalok:

Gábor: "Hozsána néked, Eszme!"
Mihály: "Hozsána néked, Erő!"

Rafael: "Hozsána néked, Jóság!"
S itt valami különös dolog történik. Itámár

Jáoz-Keszt ugyanís nem a "hozsannát" fordítja,
illetve irja át héber betükkel (hiszen a szó
héber eredetű). hanem a "dicséret" (trhilla) fo
galmát alkalmazza, mert a "hozsanna" erede
tileg kérést, könyörgést fejez ki, viszont a
magyarban - és igy madáchi értelemben is - a
dicséretet jelenti. Itámár Jáoz-Keszt elképze
lését nemcsak ez, aszövegösszefüggésben
amúgy is kiegyenlíthető különbség vezethette,
amikor eltért a szó szerinti fordítás ez esetben
ígazán kézenfekvő rnegvalosítasátol, hanem az
a felfedezés, hogy a keret jelenet rnindvégig
ugyanarról a fogalomról, Isten dicsöítéséröl
szól, mégpedig ószövetségi értelemben. Innen
származik ugyanis az a meggyőződés, hogy az
Istenhez intézett dicséret visszahat magára a
dicséretet mondó szemelvre is (vö. MTörv
26, 19; Jer 13, ll; 33,9). Ezért Lucifer hallgatá
sa már önmagában hordozza a bukást: aki
nem mond dicséretet az Úrnak, arra nem is
hárulhat vissza semmi a dicsőségből.

Az Úr: "Dicséretemre nem találsz-e
szót.'
Lucifer: .Dicsoségedre irtál költe
ményt,"
Az Úr: "Csak hódolat illet meg, nem bí
rálat."
Lucifer: "Dicsér eléggé e hitvány sereg,"
Angyalok: .Hozsan' az Úrnak, ki tör
vényt szabott."

Mivel Jáoz-Keszt a hódolatra is - akárcsak a
hozsannára - ugyanazt a fogalmat használja.
mint a dicséretre (r-hilla}, a fordításban hiány
talanul megvalósul a madáchi elképzelés.
(Csak egy helyen tér el ettől: a "Dicsőségedre

írtál költeményt" szentírási terminus techni
cusszal fordítja: sir-mirmor, ami szoros kap
csolatban áll a dicséret fogalmával az Oszövet
ségben.)

Mindezt figyelembe véve talán már nem is
lehet kétséges, hogy Kiss József Simon Juditja,

Ady A Sion hegy alatt és A bélyeges sereg
címu, valamint Méliusz József A Mendel mal
ma círnü versei, Radnóti Hetedik eclogájával
egyetemben héberül különösen megrendítő.

Az antológia legújabb kori költészetünket rep
rezentáló részéből kiemelkedik József Attila,
Nagy László, Csoóri, Pilinszky, Vas István és
Mezei András verseinek fordítása. Az itt emlí
tettek közül is jó néhány újabb támpontot
nyújt a Biblia hatására irodalmunkban.

A kétnyelvu kötet dokumentum értéku il
lusztrációi, az alkotók arcképeinek korabeli
rajza, a régieknél nemegyszer szülöházuk
képe, egy-egy első kiadású kötet fotója és a
versek elé helyezett életrajz segíthetik a ma
gyar irodalomban kevésbé járatos olvasókat is
a megértésben.

Scheiber Sándorral elmondhatjuk: "Hogy ez
létrejöhetett és így sikerült, az elsősorban a
két nyelv magas szintü, adekvát ismeretének
köszönhető. De hogy a XVI. századtól a mo
dernekig bele tudta élni magát az egyes költők

gondolatvilágába és stílusába, ritka jelenség a
müforditás történetében."

Giczy György

Européer magyarság
(Gondolatok a Hungaria Litterata
olvasásakor)

Megformálásában esztétikus, tematikájában
gazdag könyvvel gyarapodott a magyar össze
hasonlító irodalomtudomány nemzetközi ér
deklődésre igényt tartó kínálata. A "Hungaria
litterata, Europae filia" angolul, németül és
oroszul jelent meg. 25 tanulmányt tartalmaz 
különbözö szerzöktöl, A kötet tartalmi eré
nyeiről az auktorok és a két szerkesztö - Ku
rucz Gyula és Szörényi László - gondoskod
tak, a szép megjelenés pedig a kiadó, a magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésé
nek érdeme.

Értelmetlen vállalkozás lenne a negyedszáz
írás egyenkénti számbavétele. Hasznosabb az
egészről szólni, hiszen pontosan az összkép ked
véért volt érdemes ezt a vállalkozást véghez
vinni. Az összkép viszont - éppen a kötet jel
legéból adódóan - nem pusztán a kiadványt,
hanem a magyar kultúra helyét, nyitottságát s
egyben karakterisztikus öntörvényüségét mi
nösüi.
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Az írások az ókortól a XX. századig tekintik
át a magyar kultúra nemzetközi kapcsolódási
pontjait, a hatások és kölcsönhatások sokszor
szövevényes rendszerét. A mozaikszerüség
határozott kontúrokat sejtet: meggyőzően já
rul hozzá a nemzeti és szellemi önismerethez.

A magyar kultúra története - legalábbis a
tanulmányok tartalma és célja szerint - az ön
álló arculat megőrzésének és az Európához
való integrálódásának együttes históriája. A
Keletről pogány szokásokkal a Kárpát-me
dencébe települt magyarság számára ahhoz,
hogy fennmaradjon, elengedhetetlen volt az
európai civilizációhoz és a zsidó-keresztény
kultúrkörhöz történő idomulás. Amennyire
leegyszerüsítetten axiomatikusnak tűnik a té
tel, annyira sokszínű kihívást jelentett mindez
a kor kulturális-politikai gyakorlatában: né
met, szláv vagy éppen bizánci közvetítéseket, a
kereszténység hatalmi értelmezéseit, a pogány
hitvilág szívós továbbélését, kulturális mezbe
öltöztetett külföldi hegemóniaigényt és tény
legesen szükséges kapcsolódási pontokat. A
befogadástól az elfogadásig hosszú út vezetett,
s a középkori Magyarország jó néhány ural
kodójának és értelmiségijének nehéz helyzetét
példázza a fenti - csak hozzávetőleges- felso
rolás. Hiszen Európa - a kereszténységen be
lül - rendkívül tagolt, hatalmi indítékoktól át
szőtt egységet jelentett, s az integrálódás min
dig olyan választási helyzeteken keresztül
realizálódott, amelyek utólag ugyan teljes
egyértelműséggel jelölik ki a magyarság beil
leszkedésének sorát, de a kortársak mindig
dilemmaként, belsőleg megküzdött útként él
ték meg. Ahhoz persze, hogy választani lehes
sen, ismerni kellett az alternativákat is. A ta
nulmányok történeti metszetben is jól példáz
zák, hogy az orientáció-keresés igénye meg
volt, a magyarság szellemi elitje fogékonyan
reagált a korabeli Európa szellemi kultúrájára
- Pádua és Bologna, Párizs és Krakkó egyete
meinek magyar diákjai hoztak haza egy-egy
darabka Európát.

S míg a középkor végi Európa nagy szellemi
tcljesítményéböl, a reneszánszból látványos,
ámde viszonylag rövid jelenlét lett Magyar
országon, addig a szellemi pezsgést és meg
újulást hozó protestantizmusból bőségesen,

hosszú távra szólóan merített az ország. Né
met és holland egyetemekről jöttek vissza a
magyar diákok és velük együtt a megújított
kereszténység magas színvonalu képviselete.

A XVIII. században a francia felvilágosodás
is - főként német és osztrák közvetítéssel 
utat talált Magyarországra. De a magyar szel-
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lemiség, kultúra számára talán a legnagyobb
hatású a liberalizmus kulturális-politikai ér
tékvilágának adaptációja volt. Adaptációról és
nem pusztán "átvétdről" van szó, mint ahogy
az időben ezt megelőző intellektuális hatások
nál is általában hasonló a helyzet. Hiszen ha
pusztán "szellemi import" marad valami, ak
kor divat lehet belőle, de a nemzeti kultúra
arculatán nem sokat változtat. Adaptálni, a sa
ját kultúra világába kell beépíteni ahhoz, hogy
szervesüljön, a nemzeti közösség szellemi kin
csestárát gazdagítsa. A XIX. század kulturális
fejlodése - mondhatjuk: szinte rnintaszerüen 
ezt példázza. A kor vezető értelmisége nem
azért figyel például az angol fejlődésre, hogy
azt szolgaian "másolja", hanem azért, hogy ér
tékeit hasznosítva, Magyarország korszerűsíté

sét érje el. Persze mondhatnánk: az általános
európai értékek faragatlan honi kezekben
provincializmussá válhatnak. Nos - s éppen ez
a kötet egyik tanulsága - a magyar történelem
hosszú időszakára az a jellemző, hogy adaptív
és kreatív szellemi elitek adták át egymásnak
azt a szellemi hagyományt, ami lehetövé tette
az Európával való színvonalas szinkronitást.

A kötet nem nélkülözi azokat a tanulmányo
kat sem, amelyek a magyarsággal együtt élö,
illetve szomszédos népekhez kötödö kulturális
viszonyokat mutatják be. A délszláv, a román,
a szlovák kultúra hatásairól is szólnak a szer
zök, Közös tanúságtételük, hogy a szomszédos
és együtt élő népek számára elengedhetetle
nül szükséges egymás megismerése, hiszen
csak a megismerésen keresztül lehet a megér
téshez eljutni. Kérdés persze, hogy mi lehet a
kultúra szerepe ebben, ha sokszor maga is ré
sze, illetve eszköze ellentétes érdekek kifeje
zésének. Elvileg rnesszernenöen egyetértve a
szerzök közös hitvallásával. éppen azért, hogv
a tiszteletre méltó és humánus szándékból mi
nél inkább valóság legyen, nem árt tisztázni,
hogya szembenállások miért jöttek létre. Sok
esetben tudniillik a meddő konfrontáció volt
a kapcsolatok fő eleme, s a más kultúrának a
megértése az alárendelt mozzanat. Az érint
kező és együttélő nemzeti kultúráknál tehát
kikerülhetetlen a nacionalizmus kérdése. A
kötet érdeme az is, hogy higgadt témakezelés
sei közelít e sokszor indulatoktól sem rnentes
kérdésekhez.

Ha a kötet fő mondandóját summázzuk, úgy
minden bizonnyal az európaiság és a magyar
ság korszakonként különbözö módon jelentke
ző találkozásának igényét és a kapcsolódások
létrejöttét állapíthatjuk meg. Létező és erős

tradíciónk tehát az európai és nemzeti kultúra



ötvözése. Nem szabad azonban megfeledkez
nünk arról, hogy ez a hagyomány - miként a
tanulmányok bizonyítják - egy értelmiségi
elithez kötodik. Csak akkor léphet túl ezen a
körön, ha ez az elit képes mindet azzal az in
tencióval és belső meggyőződéssel szétsugá
rozni, ahogy például a protestáns prédikáto
rok vagy a XIX. század magyar liberálisai tet
ték. Nem véletlenül utaltunk a bevezetőben a
könyv ama funkciójára, amit szellemi önis
meretnek nevezhetünk. Hiszen jó néhány
tradíciónk van: nem mindegy hát, hogy me
Iyikre nyílik a szemünk. Lehet megtagadni az

Filozófia

Bolberitz Pál:
Lét és Kozmosz

A gondolkodó ember ősi törekvése, hogy meg
ismerje és értelmezze azt a világot, amelyben
él. A világ azonban problematikus valóság
egészként tárul az ember elé. A világban való
eligazodás elsősorban hétköznapi feladat. A
természettudomány képviselőinek feladata a
világ tudományos értelmezése. Az anyagi világ
legmélyebb és átfogó kérdései a metafizikába
nyúlnak. A keresztény hit terjesztöit és érte 1
mezöit érdekelte mind a három terület, hiszen
a keresztény üzenet megértése és megvalósí
tása elméletí, tudományos-metafizikai kérdés,
de ugyanakkor konkrét életfeladat.

Tudományos és metafizikai törekvés ihlette
Bolberitz Pál professzort, hogy az egyik aktuá
lis témát, az anyagi világ keresztény szemléle
tét kidolgozza. Nem könnyu feladatra vállalko
zott, hogya mai szellemi-tudományos légkör
ben nemcsak a tudományos, hanem a metafi
zikai szempontokat is komolyan figyelembe
vegye, és így a teológiába való átmenetet le
hetövé tegye.

A keresztény üzenet mélyebb megértése, a
hittitkok módszeres-tudományos földolgozása
föltételezi a tudományok értelmezésen túl a
valóság mélyebb és átfogóbb metafizikai isme
retét. A teológusnak ismételten kísérletet kell
tennie arra, hogya keresztény világ- és élet-

intellektuális elitet, de ennek ára a provin
cializmusba hanyatlás, egyfajta hamis populiz
mus; annak a kulturális "húzóerőnek" a kiik
tatása, ami nélkül elképzelhetetlen az Európá
val való egyidejüség. Ha viszont elvállaljuk az
elitet, akkor kettős kötelességet is magunkra
veszünk: a minőség és küldetés terhét. Minö
séget azért, hogy magyarként lehessünk euró
paiak, küldetést pedig azért, hogy népünkben
européer magyarságunkkal ne legyünk ide
genek.

Gerő András

szemléletet a kor tudományos szintjén, az
adott világképhez és világnézethez szokott em
berek szellemi horizontjába beállítsa és értel
rnezze. Miért különösen aktuális ez manap
ság? Azért, mert még mindig zavaróan hat a
természettudomány és a metafizika között ki
alakult újkori feszült és ellenséges helyzet. Saj
nálatos módon a szaktudományok, a metafi
zika és a teológia elkülönültek egymástól, és
mindegyik éli a maga önálló életét. Pedig lé
nyegileg összetartoznak. Gondolkodásunkban
nemcsak tények, összefüggések, lényegi föl
ismerések, hanem végső kérdések is fölmerül
nek (mint például a világ esetlegessége, a világ
kezdete és vége, az abszolút lét stb.). Tartha
tatlan álláspont az. amely a természettudo
mányt azonosítja a tudománnyal. Az európaí
gondolkodásnak metafizikai gyökerei vannak.
Minden tudományabölcseletbőlered és vég
eredményben oda vezet vissza. Rejtett módon
mindig is hatott minden tudás ősi egybetar
tozása és konvergenciája. A tudósok megsejté
seiben ott él az a titkos út, amely nemcsak a
dolgokhoz vezet, hanem egyszersmind az
anyagi világból a végső alapok felé irányul, az
ontológiai rnisztériumba torkollik.

Századunkban némileg megváltozott a ter
mészettudomány és a metafizika közötti fe
szült helyzet. Az egyes tudományok között ha
tárkérdések merültek föl. Sok tudósban nyíl
tan fölmerült olyan kérdés is, amelyet beval
lottan vagy be nem vallottan már csak metafi
zikai vagy teológiai szinten lehet értelmezni.
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Számos téves előítélet és tragikus félreértés is
szétfoszlott időközben. Kiderült, hogy tulaj
donképpen mindenki ugyanannak a világnak
a tényeit, eseményeit és titkait boncolgatja,
csak más szempontból és különböző mélység
ben. Sokan belátták, hogya különböző szem
pontok nem zárják ki eleve egymást, sőt ki
egészítik egymást. Minden tudomány úton
van, és útközben igazán találkozhatnak egy
mással, szót is válthatnak egymás közott. sőt

még közös feladatra is vállalkozhatnának. Na
gyon fontos ez a lényegi belátás, mert a mai
átlagember tudatából kiesett a valóság transz
cendens dimenziója.

Bolberitz Pál három alapbelátásra építi föl
az anyagi világ keresztény szemléletét: alap
vető és eredeti léttapasztalatunk van; lehet
séges az anyagi világ metafizikai szemlélete; a
mai természetképet sokféle világképbe és vi
lágnézetbe lehet beágyazni. A transzcendentá
lis módszer alapján igazolhatjuk az alapbelá
tásokat. A transzcendentális tapasztalatban
kidolgozott léttapasztalat az abszolút létbe
torkollik (14-94. o.). Az elvonatkoztatás har
madik foka lehetővé teszi a filozófiai kozrno
lógia szempontjait (95-164. o.). A tudomá
nyos világmagyarázatban megjelenő termé
szetkép személyes döntés alapján különbözö
világképekbe vagy világnézetbe illeszthető

Testvéreink háza táján

Az el nem ásott talentum

Berki Feriz protoierej, a magyar orthodox egy
ház espcrcs-adminisztrátora ilyen címmel ta
nulmánykötetet jelentetett meg a Magyar
Orthodox Adminisztratúra kiadásában. A szer
zö harmincéves munkásságának gyümölcseit:
különbözö egyházi folyóiratokban megjelent
cikkeit, tanulmányait, igehirdetéseit foglalta
kötetbe. Mint előszavában megjegyzi: "ezek
így egybegyujtve, Az Orthodox Kereszténység
címü kötettel együtt nyújtják az érdeklődőnek

magyar nyelven azt, amit az orthodoxiáról
tudni szereme.'
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(165-201. o.). Talán ezen a ponton derül ki leg
világosabban a szerző eredeti szándéka. A hár
mas alapvetés után a szerző kidolgozza a koz
mológia, a világ anyagi egészének bölcseleti
alapfogalmait (mennyiség-rnozgás, tér-idő, mi
nöség-okság, szubsztancia, univerzum és élet).
A könyv végén találjuk P. Jordan egyik ta
nulmányát a természeti törvényről és a sza
badságról.

A Lét és Kozmosz címü könyv akadémiai
előadásokra épül. Tehát elsősorban teológu
soknak íródott. A szerzönck azonban átfogóbb
célkitűzése is van. Szeretne rávilágítani arra a
sajnálatos helyzetre, amely a természettudo
mányos beállítottságú világnézet és a vallásos
világnézet közott kialakult. Elfogadja a tudo
mány megalapozott eredményeit. de tovább
gondolkodik. Mivel manapság már szinte min
denki rendelkezik természettudományos alap
muveltséggel. ezért lényegi követelmény, hogy
tisztázzuk a különféle nézeteket, és azt, hogya
vallásos világnézet nem áll szemben a tudo
mányos szemlélettel, sőt továbbgondolja és
ösztönzést, alapot nyújthat neki. Így a könyv
minden értelmes keresztény embernek szól.
Ezen túlmenően a szerző szólni kíván minden
jószándékú és útkereső emberhez, számukra
is eligazítást adhat. (Ecclesia)

Fila Béla

E vaskos, csaknem 800 oldalas mü megis
merteti az olvasót a magyar orthodox egyház
hányatott történetével. Az egyetemes keresz
ténység keleti ágát még az 1054-es egyházsza
kadás előtt, a honfoglalást megelőzően ismer
ték meg őseink. A honfoglalás után Hiero
theosz bizánci püspök hirdette elsőként Krisz
tus evangéliumát a Kárpát-medencébe letele
pült őseinknek. Térítése nyomán a keleti ke
reszténység a történelmi Magyarország délke
leti vidékén terjedt el. Az ország más terüle
tein levő bizánci rítusú kolostorok, amelyek
nek létét a XIV. századig hiteles oklevelek bi
zonyítják, az orthodoxia sikeres magyarorszá
gi meggyökerezéséről tanúskodnak. A tatár-



Jaras és a 150 éves török uralom viszont sú
lyos csapást mért a magyar etnikumú ortho
doxokra, akik lassanként beolvadtak a bete
lepített román, rutén, szerb, ugyancsak ortho
dox vallású közösségekbe. A XVII-XVIII. szá
zadban a rutén és a román orthodoxok unióra
léptek Rómával - és velük együtt a magyar
orthodoxok is. Ami a hazai orthodoxiából
megmaradt, az a karlócai érsekség jogható
sága alá tömörült. 1698-1868 közott vala
mennyi orthodox nemzetiség egy kánoni jog
hatóság alá tartozott. A római unió következ
tében a magyar orthodoxok száma elenyé
szően csekély lehetett. Újjászületésről csak a
XVIII. század kőzepétöl beszélhetünk. Abban
az időben nagyszámú görög vándorolt be az
országba, akik 32 egyházközséget alapítottak.
Az első világháború után az orthodoxoknak
kevés egyházközösségük maradt Magyarorszá
gon. A Jugoszláviához és Romániához csatolt
területek orthodox egyházai beolvadtak a
szerb és román orthodox egyházba. A magyar
orthodox egyházközségek kánoni helyzete
egészen 1949-ig tisztázatlan maradt. Ekkor
Alexij, Moszkva és egész Oroszország pátriár
kája joghatósága alá fogadta az egyházközsé
geket, és ezekből alakult meg a jelenlegi Ma
gyar Orthodox Esperesség, amelyhez 9 egy
házközség tartozik. E történelmi dátumhoz
kapcsolódik a magyar szertartási nyelv beve
zetése is. A kánonjogi helyzet ily módon való
tisztázásával az egyetemes orthodoxia nagy
családjában is elismert helyet vívott ki magá
nak a maroknyi magyar orthodoxok közös
sége.

A szerző igehirdetései alkotják a kötet egy
harmadát. Ezek középpontjában az "ünnepek
ünnepe", a húsvét áll. Ami nem véletlen, hi
szen "az egész orthodox hitélet centruma:
Krisztus diadalmas feltámadása" - írja Berki
Feriz. Ez abban is kifejezésre jut, hogya va
sárnapok " ... egytől egyig Krisztus feltáma
dásának ünnepei, mondhatnánk: »kis-húsvé
tok-", A vasárnapot az orosz orthodoxok
"voszkreszenje"-nek nevezik, ami feltámadást
jelent.

A tanulmánykötetet áthatja az ökumené esz
méje. Nemcsak külőn fejezetet szentelt neki a
szerző, hanem teológiai fejtegetéseibe is bele
szőtte a többi keresztény egyházzal való pár
beszéd kérdéseit, nagy teret szentelve a kato
likus-orthodox párbeszédnek. Ebben a vonal
kozásban a mű missziót tölt be mindazok
számára, akik a keresztény egyházak egysé
gének megvalósításán fáradoznak. De ma még
ott tartunk, állapítja meg Berki Feriz, hogy az

egyházak "szemügyre veszik, aggódó szeretet
tel vizsgálják egymás arcát."

A szerzö hozzáértően világítja meg az öku
mené orthodox szempontjait: a nyugati ke
resztény egyházak közül az orthodoxok az
anglikánokkal és az ókatolikusokkal látják
megvalósíthatónak a kánoni és a szentségi
egységet, mivel ezek az egyházak orthodox
szemszögből visszatérést jelentenek "Róma
elhajlásaitól" az osztatlan kereszténység irá
nyába. De nem zárkóznak el a római egyházzal
folytatandó dialógus elől sem. A III. Rodoszi
összorthodox konferencia, amelyen a szerző is
részt vett, még a II. Vatikáni zsinat befejezése
előtt úgy határozott, hogy megkezdik a pár
beszédet a római egyházzal "egyenlő feltételek
mellett", nem hallgatva el, hogy az eredmé
nyes dialógusnak még számos feltétele hiány
zik. Hogy a keleti egyházak eltérő egyház
szervezete is rejt magában buktatókat, akkor
vált nyilvánvalóvá, amikor VI. Pál pápa és I.
Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka 1965_
december 7-én ünnepélyesen feloldotta az
1054. évi egyházszakadáskor kihirdetett köl
csönös anathémát. Ekkor merült föl a kérdés,
hogya feloldás csak a Róma és a konstanti
nápolyi patriarkátus közötti anathémát szün
tette-e meg, vagy pedig érvényes az egész
orthodoxiára.

Hazai viszonylatban "a római katolicizmus
és az orthodoxia magyarországi végletesen
diszanalóg ardnyai" - a szerző szerint - nem
teszik lehetővé a két világegyházéhoz hasonló
megnyilvánulásokat, így tehát főleg arra szo
rítkozik, hogy "elfogadja a hazai római katoli
kus egyház iniciativáit". A magyar katolikus
orthodox párbeszéd terén meg kell említeni
Lékai László bíboros primás 1979-es szovjet
unióbeli látogatását Pimen pátriárka meghí
vására. Ezenkívül a két egyház képviselői köl
csönösen részt vesznek egymás ünnepein,
teológiai előadásokat tartanak, és 1978 óta
minden januárban közös istentiszteleteket tar
tanak az ökumenikus imanyolcad alkalmával.
(Idén januárban, a könyv megjelenése óta,
evangélikus és református testvéreink is jelen
voltak az imanyolcad ökumenikus istentiszte
letein.)

A sok vitás kérdés ellenére is mondhatjuk,
hogy az egyházak munkálkodnak az igaz ke
resztény testvéri kapcsolatok kiépítésén. De
mint a szerzö is írja: "nem könnyu a dolgunk,
hiszen több mint egy évezred félreértéseit,
hibáit, mulasztásait, szeretetlenségét kell
eloszlatnunk. hclyrehoznunk",

Broczky Beáta
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Kiállítás

A szabadság múvésze"

Feltűnő, hogy azokban az írásokban, melyek
érvényes mondanivalót tudtak közölni Ga
dányi Jenőröl. gyakran ismétlődik ez a szó:
szabadság. Már 1934-ben, amikor a jóformán
még kezdő festő egy csoportos tárlaton szere
pelt, Szomory Dezső fölismerte muvészetének
e meghatározó jegyét: "A nagyteremben Ga
dányi Jenő a maga külön világát és szabadsá
gát alkotta meg, öt darab nagyon egyéni
vásznon." Hasonlóképpen írt róla Bálint
Endre: "Bátor és tiszta ember volt, hűséges

elképzeléseihez és eszményéhez: a kifejezés
teljes szabadságához." Mi sem természete
sebb, hogy a kulcsszó nem hiányozhatott ab
ból a versből sem, melyben Kassák rajzolta
meg Gadányi jellemképét, búcsúzóul:

Barátom,
aki ember voltál
az embertelenség sűrűjében

aki folyton úszási rekordot javítottál
egy hínáros tóban
aki hittél az igazságban
amely egyenes útra vezeti az ingatag lelket
s a valóság tényeiben gyökerezik
aki szeretted a szabadságot
melyet saját akaratodból őriztél

és fáradhatatlanul szolgáltál ...
Mindezekben az írásokban a szabadság szó

a tisztán megőrzött müvészi erkölcs, az alkud
ni képtelen jellem és a féltve óvott egyéniség
szinonimája, etikus medália. De van a szónak
más, kihívó és könyörtelen jelentése is, mely a
művészet benső lényegéhez tapad. Erről maga
a művész tudósít: "Aki az abszolút művészetet

müveli, tisztában van azzal, hogy olyan terű

letre lépett, ahol a szabadság fogalma belátha
tatlan méretű ... "

Amikor Gadányi a múvészpályán elindult,
föl kellett ismernie, hogy "a reprodukálás ko
ra végleg lejárt", megszűnt az optikai hason
lóságnak bátorító és ellenőrző szerepe, az al
kotó magára maradt mestersége elemeivel, s
vonalból, színböl, formák ból új entitást kellett
teremtenie: a müvet, mely magától veszi tör
vényét, s a létezésben egyenrangú a természet-

tel. Borzongató szabadság és csontpróbáló
felelősség.

Gadányi tudta, amit már Szókratész tudott:
hogy az egyenesek és körök s a belölük képez
hető síkok és terek "magukban véve, termé
szetüknél fogva szépek és sajátos gyönyöröket
keltenek", biztató távlatokat pillantott meg
tehát az absztrakt müvészet számára, ki is
próbálta lehetőségeit, sőt ő volt nálunk egyik
első teoretikusa. De nem cövekelte le magát
egyetlen irányzatnál; alkalmasint ezt is korlá
tozásnak tartotta volna. Nem tant és módszert
akart ő mindenek fölött valónak, hanem az al
kotó szellem primátusát vallotta, melv szaba
don teremt igézeteket, de nem mond 'le a lát
vány ihletéséről. "A természet teljes kikap
csolása a rnüvészi ábrázolásból nem mondom,
hogy helytelen, de óriási kifejezőerőtől fosztja
meg azt." A XX. század legfontosabb müvészi
törekvésének a szinte tudományos kísérlete
zést tartotta, ami persze nem vaktában való
próbálgatás, hanem problémamegoldó rnüve
let, mely a kritikai ész analízisének veti alá a
formákat, miközben lírai érzékenységébőlme
rít démoni energiát.

Ismerősei szükszavú, zárkózott embernek
mondják Gadányit. Talán azért volt ilyen,
mert szavak nélkül is mindent el tudott rnon
dani magáról. Leginkább tájképei által, me
lyek szinte megszámlálhatatlanul követik egy
mást, különösen élete két utolsó - minden
bántás és mellözés ellenére oly termékeny,
diadalmas - étizedében. E tájakat nem ősz, tél,
tavasz, nyár, nem a napszakok változásai hoz
ták létre, hanem - megannyi paysages inti
mes-et - a kedélyállapot derülései és borula
tai. A rendteremtés komoly öröme, amely há
rom fából, egy hídból szigorú szerkezetet épít;
a meditáló bölcsesség, mely lombok, füvek,
élő vizek nyugalmából merít bizakodást, a
révedező szorongás, mely kék hold fényét
csorgatja titokzatos sárga rnezöre.

Nagy kolorista volt, századunkban alig van
párja. Rimbaud-i tudása volt a színekről. "A
vörös: életforróságot, hatalmas lendületet,
akciót képes kifejezni. A kék: a végtelent, a
nyugalmat, csendet. A sárga: túlvilági fényerő

vel hat, az örök élet lüktetése. A barna: kietlen-

* Elhangzott Gadányi Jenő emlékkiállításának megnyitásakor, 1986. szeptember 30·án.
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ség, sivárság, elhagyatottság. A fekete: szonori
kus, mély és fenségesen komoly, mint az orgo
nabúgás. A fehér mindennel megfér, vidám és
szornorú, üres és gazdag, minden és semmi
egyszerre. A zöld az élet, a buja természet ér
zetét revelálja." A színeknek e grammatikája
ból Gadánvi számtalan élö mondatot, zengö
variánst formált.

A szabadságra kényes müvész a közönség
kegyétöl is független akart maradni. Nem tö
rekedett és nem számított könnyu sikerre. "A
szemléle a múalkotás előtt állva megdöbben,

Film

Embriók
Igaz filmtörténet
a gyermekvárásról

Ez egy csoda! - mondja az elsö percekben a
film központi alakja, a harmincegynehány esz
tendos orvosnö, ki pályáján asszonyoktól szo
katlan szakosodást választott: szülész-nögyó
gyásza egy vidéki kórháznak, rendelointé
zetnek, egészségűgyi-szociológiai felvigyázó
intézetnek. Csakugyan csoda, amit Zolnay Pál
filmjének, az Embrióknak elsö filmkockái
mutatnak, csöppnyi embrió, pár hetes ember
remény (lehetett volna, ha vállalni tudták
volna világrajöttét), Szervezete tökéletes, kész
egész, amit a méhen belüli fejlodés tovább
tökéletesíteni, óvni és vigyázni rendeltetett.
Csak azok érezhették e kezdő képsorok meg
rendítö nagyságát és emelkedett szépségét,
akik emberélet világrajötténél jelen voltak.
Igen - mondhatja a nézö a rendezövei és köz
ponti hőssel egyszerre -, a gyermek foganása,
fejlodése, születése csoda, mely megérdemli
az ámulatot, tiszteletet, rajongást.

Akinek a (spirituszba zárt) csoda fölmutat
tatik, fiatal asszony, Ö nem érez ámulatot, tisz
teletet és rajongást, legföljebb pillanatnyi
megrökönyödést. Szíve alatt él az üvegbe zárt
hoz hasonlatos kis élet, akit ö (a korszellem
hez híven) "nem tekint gyermeknek". Kényel
metlen csomagnak inkább, amely mindennapi
boldogulását, társas kapcsolatait zavarja, ezért
a törvény és az egészségügy adta lehetöségek

ha a müvész átható tekintetével találkozik.
Nem tudja elviselni a szernbenézést." Egy
szerre büszke és keserü kijelentés, de aligha
túlzó. Gadányi a szabadságnak - az ö "belát
hatatlan méretü" szabadságának - emelt mo
numentumot életművével. A szabadság pedig
mennél nagyobb, annál keményebb lecke.
Szembenézni vele csak tiszta tekintet képes,
megbirkózni vele - mint Jákob az angyallal 
csak erös jellem tud.

Lukácsy Sándor

szerint szeretne megszabadulni töle. Zolnay
Pál fekete-fehér filmjében, melynek forgató
könyvét is a rendező írta, ök vannak többség
ben, a csodát nem tisztelök. E film ugyanis re
alista mü, a szó hagyományos jelentése, film
történeti használata szerint. Fekete-fehér szi
gorúsággal mutatja fel a valóságot: gyúrt, törö
dött, csúf arcokat, zsúfolt, szegényes vagy ké
tes Ízléssel párosítottan gazdag otthonokat, ri
deg kórtermeket. futószalagszerüen müködö
mütöket, szemétkupacokkal éktelenkedő er
döket, réteket. A három operatör: Ragályi Ele
mér, Sas Tamás és Halász Gábor hollywoodi
gyönyörüségúre is fotografálhatta volna a szí
nészeket és a helyszíneket, szakmájuknak
olyan kiválóságai ök, kiváltképpen Ragályi
Elemér, akik anyagi nehézségek, nyersanyag
és film technikai gondok ellenére is képesek
hazudni szép világot - ha akarnak. Ámde nem
akartak. Rendezőjük és választott témájuk
nem is engedte volna öket. Könyörtelen kö
vetkezetességgel végigjárják azokat a stáció
kat, amelyeket ma a gyermekváró. de gyer
mek-nem-vállaló asszonyok (egészen fiatal há
zasok, házasságon kívüli középkorúak, meg
romlott kapcsolatokban vergödö. mindenféle
nemzedékhez tartozóak) végigjárnak. Körbe
kérdezik a világot gyermeket fogant orvosnö
hősükkel együtt: vajon érdemes-e a társada
lom, az intézmények, id ös és ifjabb nemzedé
kek véleménye szerint manapság világra hozni
a váratlanul bekopogtató életet? Hogya kör
kép teljes legyen, többszörösen bonyolult szö
vevényekkel fonja körül szereplöit a film. Az
orvosnö, ki nehezen dönt saját magzata sorsa-
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ról, magnetofonkészülékkel a kezében járja
körzetet. hogy kiderítse, mások miért vállalják
a terhességmegszakítás kockázatát. Az orvos
szociológus felméréseit saját, kusza magán
életének történéseivel egészítheti ki. Gyerme
kének apja házasságokból házasságokba me
nekülö. gyönge akaratú férfi, akinek "öniga
zolásához" eikeIne ugyan még egy szerelem,
még egy gyermek, de újabb családban, újabb
csemete mellett apa-szerepet vállalni - ez már
nincs kedvére. Sem neki, sem a régebbi hit
veseknek, majdnem-felnőttgyermekeknek. És
vajon vállalhatja-e majdani gyermeke nevében
bárki is az apanélküliséget, a teljes család
hiányát, a "törvénytelenség" még mindig ele
venbe égető bélyegét?

A többség nem-mel szavaz, halált szán az
embriónak. Közhelyes nem-ekkel. Divatos
pszichológiai és filozófiai eszmefuttatásokkal.
amelyek rnögött a személyes kényelem szere
tete vagy anyagi megfontoltság lapul. Gondja
van arra a filmnek, hogy a néző előtt kitessék,
valahol mindegyik érv hamis, bicegős, logikát
lan. Aki a gyermekfoganás csodáját csapdának
tekinti: életnek, erkölcsnek, emberségnek
minden fontos és alapvető dilemmájában
hibásan dönt. Nemcsak a nem-eknek, az igen
eknek a fölsorakoztatásakor is híven ragaszko
dik a mindennapi valósághoz Zolnay Pál film
története. Csupán két ízben mondanak igent
az életre, ekkor is bátortalanul, hivatali és
tudományos kötelezettséggel. A közhelyek itt
sem hiányoznak ("különleges boldogság irá
nyába döntesz, ha megszülöd" - mondja az
idős professzor egykori tanítványának), de
még a "másik párt" közhelyeinél is jóval erőt

lenebbül hangzanak. Okos szóval, bátor bizta
tássaI ma szinte nincs, aki a töprenkedő, kétel
kedő asszonyokat az élet megőrzésére nógat
ná - ezt sugallja az a jelenet is, amelyben az e
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célra rendeltetett bizottság megszégyenítö
mondatok kíséretében írja alá hivatalosan is
egy lehetséges, ártatlan sors "halálos ítéletét".

"Az orvosnak különös lelkierővel kell ren
delkeznie, hogy optimista lehessen a sok be
tegség láttán is" - hangzik el a filmben. A film
nézőjének is kűlőnős lelkierővel kell rendel
keznie, hogy optimista lehessen a sok életide
gen és - ne féljünk a súlyos szótól - nemzet
csorbító valóságmozzanat láttán is. Szeren
csére ad az Embriók a reménykedéshez is se
gítséget, nemcsak az elkedvetlenedéshez. A
főhősnek fölfénylö, tiszta tekintetét, az egyet
len szépséget e szándékosan komorra és rútra
fotografált filmben. Gaál Erzsébet. a film köz
ponti szereplője amatőr mozgalmakból került
a filmművészet köreibe. Nem fotogén arc 
mondanánk rá, ha nem a filmvásznon pillan
tanánk meg elöszőr. A művészet metarnorfó
zisa azonban fura változásokra képes. Sugár
zóvá varázsolja a köznapit. történeteket fon
tovább egyetlen szemvillanás árán is. Föltéve
természetesen, ha a színészi, filmes átváltozás
hoz tehetség is társul, Gaál Erzsébet tehetsé
ges müvész, játékának köszönhető, hogy végül
is az életben reménvkedve megy ki az ember
az Embriók szomorú mozijából. Reményked
ve, hogy az embriók - még meg nem születet
tek és gyermeki védettségre vágyó, világra
jött, "túlkoros" magzatok; a címbeli többes
szám ugyanis arra utal, hogy mindnyájan,
emberek embriók voltunk, vagyunk - életben
maradhatnak, és reménykedve abban is, hogy
- többek között az olyan bölcs könyörte
lenséggel érvelő filmeknek a hatására, mint
amilyen Zolnay Pálé - egyre többen és egyre
határozottabban, bátrabban szavaznak az
életre.

Lőcse)'Gabriella
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RÉSUMÉ

L'univers spirituel de Karl Barth, le plus éminent théologue protestant de notre siécle, est
présenté par Béla FILA. C'est par I'intermédiaire de sa correspondance, que László BENCZÚR
rapproche du lecteur la personnalité de Karl Barth agé. József CSERHÁTI, l'évéque, commente
le. diaJogue catholique-marxiste, déroulé en octobre dernier, concernant la recherche de la
conscience perdue.
Sándor GREGUSS ini tie le lecteur il la poésie japonaise c1assique, en publiant en rnérne temps en
traduction quelques poémes haiku. Péter Nemeshegyi présente Endo Susaku, le plus éminent
romancier japonais. Cette étude est suivie d'un extrait du Mutisme, le plus celebre de ses
romans. Nous publions un bilan de l'cnquéte de l'annéc dernicre de la Vigilia, ainsi qu'une
eritrevue ave c Tamás Tuz, poete-prerre vivant en Canada.
Notre méditation d'aujourd'hui par László F. FÖLDÉNYI com porte les reflexiuris sur la méta
rnorphose d'un navire.

INHALT

Béla FILA prasentiert die Gedankenwelt des grössten kaIvinistischen Theologen unserer Jahr
hunderts, Karl Barth. László BENCZÚR bringt uns dagegen die Persönlichkeit des alternden
Barth náher mittels der mit ihm gelührten Korrespondenz. Bischol Józsel CSERHÁTI aussert
seine Gedanken über das verlorengegangene Gewissen anhand des im Oktober abgehaltenen
katholisch-marxistischen Dialogs.
Sándor GREGUSS lührt den Leser in die klassische japanische Poe sie ein, und publiziert auch
eine kleine Sammlung von Haiku Gedichten in ungarischer Übersetzung. Péter NEMESHEGYI
prásentiert den grössten japanischen Rornanschríftsteller Endo Susaku. Wir bringen auch einen
Teil aus dem berühmtesten Roman des japanischen Autors.
Eine Auswertung der Rundirage der Vigilia im vorigen Jahre und ein Vigilia-Gesprach, gelührt
mit dem in Kanada lebenden ungarischen Priester-Dichter, Tamás Túz.
In unserer "Heutigen Meditation" rellektiert László FÖLDÉNYI F. auf die Metamorphose eines
Schilfes.

CONTENTS

Béla FILA introduces us to the world ol ideas ol Karl Barth, the greatest Calvinist theologian of
our century. László BENCZÚR brings the personality ol the ageing Barth neater to us by means
ol his correspondence. - In connection with the Catholic-Marxist dialogue that took place in
October, Bishop Józse! CSERHÁTI adds his own comments concerning the search lor the lost
con science.
Sándor GREGUSS introduces the reader to classic Japanese poetry and also publishes, in trans
lation, a selection ol Haiki poems. Péter NEMESHEGYI introduces Endo Susaku, the greatest
Japanese novelist. He also publishes a passage from "Silence", his rnost lamous novel.
There is also an evaluation ol Vigilia's questionary of last year and an interview with Tamás Tűz,

a Hungarian priest and poet, now living in Canada. In our Meditation, László FÖLDÉNYI F.
cornments on the metamorphosis of a ship.



vigilia Ára: 26,- Ft
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