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SZEMBEN A BIZONYOSSÁGGAL

1970-ben jegyezte fel Adorno az alábbi gondolatot: "Minden reménytelenségünk
mellett is az a kísérlet lenne az egyetlen felelősséggel vállalt filozófiai magatar
tás, amely úgy tekintené a dolgokat, ahogyan azok a megváltás perspektívájából
mutatkoznak." Ezt a perspektívát sajátíthatjuk el évről évre a Húsvét tanításá
ban. A halál amúgy is megváltoztatja a jelenségek értelmét és az embernek velük
kapcsolatban elfoglalt nézőpontját;Radnóti Miklós verssorát idézve: "Mert ami
volt, annak más távlatot ád a halál már." Hogyne kellene merőben új állás
pontra helyezkednünk, szemben a kereszttel, majd alig néhány órával később az
üres sír bizonyosságába tekintve? Az egész emberiség látóhatárát változtatta
meg e tény. Ma is sok nagy müvés: hajlik úgy ábrázolni a végzetre kiszemelt
embert, mint aki szüntelenül présben, a halálközelség elkerülhetetlenségének
torkot szorító tudatában él, de mióta a futva érkező tanítvány feljegyezte az
üres sír látványát, ez a tudat mégsem oly végzetes, mégsem oly lehangolá.
Mert az az üres sír a remény elvét adta az emberiségnek. Az idő múlását ugyan
nem tudjuk megállítani, hiába rendelkezünk hatalmas tudományos eszközök
kel. S nem látjuk sem személyes jövőnket, sem az emberiség jövőjét. De az üres
sír látványa megerősít abban, hogy " ... reménység az, hogy üdvözülünk".
(Róm 8,24)

Reményünk úgy jött, mint esendő, kiszolgáltatott gyermek. Úgy halt meg, mint
akit kivetett magából a világ, és meg is szégyenitett. De ennek a halálnak sajátos
értelmet kölcsönöz, hogy nem önmagáért szenvedte el, hanem értünk: "Igen, a
mi bűneinkért szúrták át; - a mi gonoszságainkért törték össze; - a mi békessé
günkért érte utol a büntetés - az ő sebei szereziek nekünk gyógyulást." (Iz 53, 5)

De megtalál-e bennünket? Látja-e, hogy rá várunk, megverve bűneinkkel, ki
szolgáltatva a rossznak, javíthatatlanságunk páncéljában? A mi korszakunk
nemcsak a nagyszerű emberi stándékoké, hanem a nehezen áthatolható ma
gányé is. Eljut-e hozzánk is a Reményeive? Lehet-e merszünk reménykedni?
Fogadjuk el egy huszadik századi, sok sebből vérző költő, Dsida Jenő bizo
nyosságát: "az életrekelt nagyszombati Krisztus kicsi szobámba vajjon eltalál?

Benvit az ajtón, fénylő lesz az arca,
lelkem fala sugárzon hirdeti,
hogy megbékűltünk, nincsen haragunk . . .
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.

(Húsvétvárás)

Ne zárjuk kulcsra az ajtót. Díszítsük fel az ünnepi asztalt, gyújtsuk meg a vá
rakozás iényieleit, s figyeljük a közelgő lépteket.

O érkezik. KikeIt a sírból, s elindult, hogy gyógyulást vigyen a várakozáknak.
letörölje a szenvedok könnyeit, elvigye mindenhová a beteljesedés örömét és a
jövő nagy reménvét.

Áll az ajtóban ~és vár. Várja, hogy szálusuk. hogy letöröljük róla az út porát és
asztalunkhoz idtessiik, mint rég várt, s íme most megérkezett legkedvesebb
vendégünke:
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BELON GELLÉRT

Egyházszemléletünk kulcsa: a húsvéti titok

Hogy az Isten üdvösséget adó kegyelmében élő ember hogyan néz az egyházra, azt
Szent Pál fejezi ki legtökéletesebben. A korintusi egyházhoz irt levelében a kegyelem
ihletettségével írja le a következő mondatot: "Isten féltékenységével aggódom érte
tek: hiszen eljegyeztelek titeket egy férfivel, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztus
hoz." (2 Kor ll, 2) Mindnyájan fel akarunk nézni anyaszentegyházunkra, körülbelül
úgy, mint ahogy a szerelmes férfi piedesztálra emeli választottját, és szerelrne "vak
ságában" nem akar tudomásul venni ideáljáról semmi rosszat sem.

Ez nem is csoda! Mert a kegyelemben élő ember lelkében az a Krisztus él, akiről

ugyancsak Szent Pál írja: .Krisztus is szerette az egyházat, és föláldozta magát érte,
hogy a keresztségben az élet igéje által tisztára mosva megszentelje. Ragyogó tisztává
akarta tenni az egyházat, amelyben sem szeplö, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen,
hanem szent és szeplötelen." (Ef 5, 26-27) Ez a krisztusi akarat, me ly Szent Pál egy
házlátomásában a Szűz jegyes makulátlanságában is felragyog, mindjárt bcarnyéko
lódik a keserű valósággal. És milyen tapintatosan jelzi ezt a szigorúnak és - legalább
is többek nézete szerint - szinte kegyetlennek tekintett Szent Pál: ..Félek azonban,
hogy amint a kígyó álnoksággal rászedte Évát, úgy a ti értelmeteket is megronthatja
és elfordíthatja a Krisztus iránti őszinte odaadástól." (2 Kor ll, 3) Ennél tapintato
sabban nem lehetett volna utalni a korintusiakhoz írt levelekben tárgyalt egyház
botrányokra (pártokra szakadás, paráznaság s annak különlcges fajtája: a vérfertőzés,

az oltáriszentséggel kapcsolatos visszásságok, a karizmák körüli zavarok, különféle
hiedelmek a túlvilági élettel kapcsolatban).

Mi is szeretnénk olyan tündöklönek látni egyházunkat, mint Jézus vagy Szerit Pál,
de ezt a szeretetünket nagyon befolyásolják a mindennapi életben tapasztalt hiányok,
mulasztások, tévedések sőt vétkek, és nagyon lehűtik lelkesedésünket. És elveszít
hetjük hitünket, ha nem eléggé imádkozunk nap mint nap a hit kegyelméért.

Ebben a lelki próbatevésünkben is eligazít a Szentírás. Ugyanis arra tanít bennun
ket, hogy földi életünk legalapvetőbb, vagyis legelső szemléletét próbáljuk alkal
mazni egyházunk életével kapcsolatban is. Az anya-gyermek kapcsolat látásmódját
kell érvényesíteni hitünk életében is. Ha az anya megszüli gyermekét, akármilyen kis
síró poronty legyen, vagy - ne adj' Isten - születési hibával rendelkezo is, a legszebb
nek látja, és csodálkozik, ha a nem anyaszemek ezt nem látják rajta. Vagy éppen for
dítva: az élettől megtört édesanya az öregség negativirásai ellenére is a legszebb
asszony számunkra a világon. És csodálkozunk, hogy más ezt nem ígv látja. A nem
gyermeki szem lát egy púpos öreg nénit, gyarló emlékezettel és homályos látással.
süket fülekkel. Dc a gyermek áhítattal csókol kezet és nl'! föl rá. Jézus mind a két
látásmódot kéri tőlünk. Amikor a Szerit Szűz akarta meglátogatni, az üzenetet vivők

nek ezt mondja az Úr: "Ki az én anyám .. .?" Azután kitárta karját tanítványai felé, és
így szólt: "Ezek az anyám... Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem
mind. . . anyám." (Mt 12, 48-50) Szent Pállal pedig utolérhetetlen költői

séggel íratja meg Ábrahámnak, minden hívő atyjának feleségéről, Sáráról, hogy el
lentétben a szép, fiatal és termékeny Hágárral, öreg és terméketlen voltában is
"a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti: ez a mi anyánk." (Gal 4, 26) Ha anya- vagy gyer-
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mekszemmel nézünk egyházunkra, hiányosságai ellenére is a legszebbnek fogjuk
majd látni.

Mit akart Jézus?

Ha jobban megnézzük Jézus hasonlatait az Isten országáról, mindenütt jelentkezik ez
a kettősség: a kegyelem hatályossága, eredményessége és a rossz hatása, az ered
ménytelenség és a negativitás. Mert a szántóföldben nemcsak jó föld van, hanem kö
ves és tövises rész, sőt konkoly is. A hálóban jó és rossz halak vannak. Az elrejtett
kincs bár óriási érték, de el van rejtve. A szikla bár erős, de ki van téve a pokol kapui
támadásának. A kovásznak a munkája titkos. A hegyen épült város egyoldalúan ér
telmezhető (mint ahogyan értelmezték sokáig). - Ezek mind termékeny jézusi hason
latok, és bevilágítanak az egyház titkába.

De nézzük csak, mit csinált Jézus, amikor érdeklődő emberekkel állott szemben.
Akik tudni akarták tanításának egészét, azoknak mindig a húsvéti titokra utalt.

Nikodémus írástudó volt, érdeklődő. Újjászületésről szól, és Mózes rézkígyójának
fára tűzését jelezve, Istennek Fiát feláldozó szeretetét jelenti ki. Részletes tanításai
ban az élet kérdéseit hozza elő, de sürün utal szenvedésére és feltámadására. A nem
zsidó kultúrából érkezett görögök érdeklődésére nem kezd filozófiai fejtegetésekbe
akár az istenségröl, akár a szeretetröl, akár a sztoikus életvítelröl, hanem megváltó
halálára utal az elvetett és kisarjadó búzaszem hasonlatában (Jn 12, 24). Feltámadása
és a feltámadásban megsokszorozódó élete után is azon fáradozik, hogy meggyőzze

övéit arról, hogy "ezeket kellett elszenvednie ..., hogy bemehessen dicsőségébe" (Lk
24, 26). Az apostoli prédikációnak is elsősorban ez a témája: Krisztus halála és fel
támadása.

Mindez arról győz meg bennünket, hogy kereszténységünk lényege nem az isten
gyermekség, sem az emberszeretet, mint sokan szeretnék (Harnack, mai teológia).
Nem is a hegyen épült város vagy a világ számára állított gyertyatartó a lényegre
mutató hasonlat. Mindez nagyon igaz, de nem teljes. A teljes jézusi vallás mindenre
kiterjedő és mindent magába foglaló lényege a húsvéti titok: Jézus halála és feltá
madása.

A húsvéti misztérium

A fénynek és az árnynak, a sikernek és a sikertelenségnek, az isteni életnek és a szen
vedéses halálnak foglalata a misztérium. Mégpedig a maga teljességében. Amit Jézus
földi életében 33 éven keresztül megélt az idő egymásutánjában, az mind jelen van e
titokban, egyszerre. Úgy is kifejezhetnénk, hogy Jézus földi életének hosszmetszeté
ből a misztérium által keresztmetszet lesz. Vagyis e titokban jelenvalóvá lesz Jézus
nyilvános müködésének minden mozzanata fogantatásának pillanatától kezdve: be
szédeitől és csodáitól szenvedésén és halálán át feltámadásában. Jézus földi életét
egy szóban foglaljuk össze: halálában. És ezzel a földi élettel együtt létezik feltáma
dásának isteni valósága.

Nehezen tudjuk elképzelni ezt az összesürített jézusi létet. Az elképzelés hiánya
nehezíti a húsvéti misztérium megértését a hitben. Halála és feltámadása az időben

egymás után történt, de a misztériumban ez az egymásutániság megszünik, és egyide
jüséggé válik. Így még képtelenebbnek látszik a dolog. Hogy tud élet és halál együtte
sen, egyszerre létezni? - ezt kérdezi az álmélkodó ember. De erre a képtelenkedésre
számított Isten is. Hisz amikor a prófétánál előre jelzi ezt a valóságot, ezt mondja:
"Olyan dolgot fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik, és olyan dolgok-
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nak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak." (Iz 52, 15) És hozzáteszi,
amit később Szent Pál is idéz: "Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt

nyilvánult meg?" (Uo, 53, 1) És e bevezetés után terjeszti elő a Szenvedő Szolga,
vagyis a Megváltó jelképes sorsát: "Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, mint a gyökér
a szomjas földből." (Uo.) A gyökér és hajtás az életet jelzi, a szomjas föld pedig a
halált.

Az ellentétek egysége jelentkezik a messiási zsoltárokban is. "Uralkodj ellenségeid
közepette" - mondja Isten a megváltást elvégző Fiúnak. (Zsolt 110, 2) És a második
zsoltár ezt drámai mozgalmasságában vetíti elénk: "Miért háborognak a nemzetek? A
népek miért kovácsolnak hiú terveket... az Úr ellen és Fölkentje ellen. »Törjük
össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!« Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk,
kineveti őket az Úr." (Zsolt 2, 2-4)

Ezt az ellentétet az Úr Jézus bámulatos könnyedséggel és alakító készséggel oldotta
meg, amikor halálos sebeit feltámadt testén hagyta. Mert ezek nem festett sebek vol
tak, és nem is gyógyult sebek. Hiszen a Jelenések könyvének látója a világtörténelem
kőzéppontjábanlévő Bárányt "mintegy megölve" (Jel 5, 5) látja. A halálos sebekkel az
Úr mintegy magához láncolta a legyőzött halált, és így beteljesítette a 68. zsoltár jö
vendölését a Messiás diadalmenetéről: "Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal
vitted." (l9. v.) Az Újszövetség ezt a zsoltárrészt így idézi a görögben is, a latinban is:
"Fogságba vetette magát a fogságot." (Ef 4, 7) És ha a halált az ördög fogságának
hisszük, mint ahogy azt a Zsidókhoz írt levél tanúsítja (2, 15), akkor nemcsak költői

elképzelésnek, de rejtett valóságnak kell fölfognunk azt, hogy Krisztus a halálos se
beknek testén tartásával magához bilincselte a halált, mint a régi győztes hadvezérek
diadalmeneteiken teljes díszben és fegyverzetben, de rablánccal vonultatták fel le
győzött ellenségeik királyait és hadvezéreit. Így Jézus, mint a régi hadvezérek, min
den percben tudtára hozza a hatalmát az ítéletig megtartó halálnak: "Halál, hol a te
győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?" (l Kor 15,55)

A húsvéti titokban tehát állandóan jelen van a feltámadásával győztes Krisztus és
a Krisztus halálát okozó halál. Vagyis - mint föntebb kifejtettük - Jézus egész földi
életének megaláztatásai feltámadásának erejében jelen vannak, és amint földi életé
ben megváltó erőket és kegyelmeket sugároztak a világba, úgy ezeket a megváltó erő

ket a misztériumban jelenvaló Krisztus egyházában végigszenvedi, de végig is győ

zedelmeskedi.

Miért van ez így?

Azért, mert Isten így akarja megmutatni az emberi elképzeléseket meghaladó hatal
mát. Ez a húsvéti titokban megnyilatkozó isteni mü: sem élőből, sem élettelen
anyagból, de nem is a semmiből teremt életet Isten ereje Krisztusban, hanem - ami a
semmiből való teremtésnél is mesteribb - az elrontott életből, a megszünt életből,

vagyis a halálból hoz elő újabb és diadalmasabb életet. Erre utal a manapság több
ször használt szellemes mondás: Isten egyenesen ír görbe betűkkel. Nagyobb elgör
bülése az élet egyenesének nincsen, mint a halál. De hogy az új kegyelmi rend, amit
Krisztus hozott, valami hasonlót jelent, azt már Keresztelő Szent János is jelzi, ami
kor a választottságukra büszke zsidóknak odakiáltja: "Ne mondogassátok magatok
ban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy
ezekből a kövekből fiakat támasszon Ábrahámnak." (Lk 3, 8) És Jézus is használja ezt
a hasonlatot a zsidókkal szemben, akik kifogásolták a Jézusnak hozsannát kiáltozó ta
nítványok énekét: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak rnegszó
lalni.' (Lk 19, 40)
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Mindennek magyarázatát a legteljesebben Szent Pállal jelenteti ki az Isten, midön
ezt írja: "Mivel ugyanis a világ nem ismerte föl Istent isteni bölcsességében, úgy tet
szett Istennek, hogy oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket." (l Kor l,
21) Vagyis: ha az egyenes út nem kell, megmutatom, hogy görbe úton is elérem a
célomat; ha nektek az erő és az értelmesség imponál, megmutatom, hogy azzal is
elérem célomat, amit ti "erőtlenségnek és oktalanságnak" neveztek, vagyis a kereszt
szenvedéseivel és halálával. Mert "Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten
gyöngesége erősebb az embereknél." (Uo.)

Így tehát a halálos sebeket testén hordozó Krisztus Isten mesterműve,aki előtt az
emberi elme álmélkodva áll meg: testén jelenlévő halálát minden pillanatban a túl
áradó isteni erővel győzi le.

A húsvéti titok: világfolyamat

És ezt a húsvéti titkot Isten világfolyamattá tette. Amit tehát Jézus 33 éve alatt be
mutatott, az szétsugárzik az egész mindenségen. Ha nem volna idegen csengése a szó
nak, és félreértésre nem adna okot, azt mondhatnánk: a húsvéti titok kozmikussá
vált. A világmindenséget összetartó erőként mindenre kiárad, mindent érint, és
mindenben jelen van. Úgy, ahogy a kinyilatkoztatás több helyen is említi. Jézus ég
beszállása előtt mondja: "Minden hatalmat én kaptam a mennyben és a földön." (Mt
28, 18) De azután Szent Pálnál: Isten "elhatározta, hogy az idők teljességével Krisztus
ban, mint Főben foglaljon össze mindent, ami mennyben és földön van ..." (Ef 1, 10).
Ezt a mindenre kiterjedő hatalmat, és mindenben jelenlévő isteni erőt több helyen is
részletezi. A világban lévő szenvedésekre utalva ezt mondja: "De mindezen diadal
maskodunk Őáltala. .. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok,
sem magasság, sem rnélység, sem egyéb teremtményeI nem szakíthat bennünket
Isten szeretetétöl, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van." (Róm 8, 37-38)

Könnyen gondolhatjuk, hogy e Szent Pál-i kijelentés csak az idők végezetén érvé
nyes. Ám tudnunk kell azt, hogy a végső idők erői (az eschatoné) már most dolgoz
nak. De olvasunk Szent Pálnál világosabb megállapításokat is ugyanabban a levél
ben, sőt ugyanabban a fejezetben. "Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan holt a bűn
miatt, de a lélek él a megtisztulás következtében. Ha pedig bennetek van annak Lel
ke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halot
tak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által." (Róm 8, ll)
Ezt a kijelentést sokan a mi testünk feltámasztására értelmezik. De lehetetlen észre
nem venni, hogy Szent Pál nem "halott" testünkrőlszól, amit a Lélek fel fog támaszta
ni a feltámadáskor, hanem "halandó testünkről",aminek tehát még előbb a halálban
meg kell halnia. Vagyis azt mondja Szent Pál, hogy a Jézust feltámasztó Lélek a ben
nünk valamilyen formában jelenlévő halált változtatja életté. Ezt kifejezetten állítja is
a megigazultságot eszközlő hitről. Az efezusiakhoz írt levél elején azért imádkozik,
"hogy megértsük: milyen mérhetetlenül nagy az ő (Isten) hatalma fölöttünk, akik hi
vőkké lettünk. Nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, amikor halottai
ból föltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemség, hatalom, erő
és uralom, és minden néven nevezendő méltóság fölé emelte, nemcsak ezen a vilá
gon, hanem az eljövendőben is." (Ef 1, 2(}-2l) A hit tehát, ami bennünk létrejön Isten
adományából, nem más, mint a megváltatlanságban jelenlévő halál életre keltése,
Krisztus feltámadásának jelenléte.

De nemcsak a hit erénye jelzi a feltámadt Krisztus dicsőséges erejét bennünk, ha
nem a szereteté is, meg a többi evangéliumi magatartásé. Könnyű itt Jézus kijelenté
sére utalni: "Nálam nélkül semmit sem tehettek." (Jn 15, 5) A szölötö és szölövesszö
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szemléletes képe is ezt mutatja. De ha végigmegyünk az Evangéliumon, a kegyelem
nek és a sátánnak ezt a kettős együttlétét tapasztaljuk mindenütt. Ez érződik már a
Szüz Anya dicsőítő énekében, a Magnificatban. "Nagyszerű dolgokat muvelt karja
erejével, szétszórja a szívük szándékában gőgösködöket. Uralkodókat taszít le trón
jukról, de fölemeli az alázatosokat." (Lk l, 5l) A Hegyibeszéd végén jelzi, hogya hitet
len és a hívő ember egyformán ki van téve a szakadó zápornak, az ömlő áradatnak és
a süvöltő szélnek. (Mt 7, 25) Egyháza is folyton a "pokol kapuinak" fenyegetettségé
ben él. Jézus nem hagy kétséget aziránt, hogy hívei "a sátán rostáján" táncoló búza
szemekként lesznek kiszolgáltatva e világ erőinek, amikkel szemben nekik nem sza
bad sem két köntöst, sem sarut, sem botot vinniük (Mt 10, ll), hogy ne legyenek véd
ve az emberi élet, a történelmi és társadalmi erők támadásaival szemben, sőt a bá
rány gyöngeségében kell a problémák farkascsordáival szembeszállniuk. (Mt 10, 16)

Szent Pál szemléletes képben jelöli meg az evilági isteni életet: "Tudjuk, hogy az
egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig. De nemcsak az, hanem mi
magunk is, akik bensőkben hordozzuk a lélek csiráit, sóhajtozunk és várjuk a foga
dott fiúságot, testünk megváltását." (Róm 8, 22-23) A vajúdásban már benne rejlik az
új életből valami, de még megvannak a kialakulatlanság mélypontjai is. Jézus ezt így
fejezi ki: "E világ fejedelmét már megítélték." (Jn 16, ll) Még drámaibban: "Láttam a
Sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből." (Lk 10, 18) Sőt midőn szenvedésének
árnyékai már egészen megnőttek, az utolsó vacsorán ezt a kijelentést teszi: "Jön a vi
lág fejedelme: rajtam ugyan nincs hatalma." (Jn 14,30)

Azt látjuk tehát, hogy szinte a kinyilatkoztatás minden sorában jelen van a húsvéti
titok e kettőssége: a földi lét korlátozottsága és mulandósága, a szenvedést és a halált
is beleszámítva, és a feltámadásban hozott krisztusi élet ereje együttesen. És ez a
kettősség van jelen minden egyes keresztény lelki történésében, de az egyház egész
életében is.

A rejtvénykulcs

Ahogy minden szentmisében felhangzik az átváltoztatás után a húsvéti titok megval
lása, úgy kell ezt alkalmazni egyházunk eddigi és mai életében is. Tévedés vagy leg
alábbis egyoldalúság lenne csak a feltámadott Jézusra tekinteni. Ez triumfalizmushoz
vezetett a múltban, és vezet a jelenben is. Kísértve vagyunk rá, hogya keresztény
séget csak a győzelem és csak a siker oldaláról nézzük, és valahogy egyházgyalázás
nak érezzük az egyházunk életében tagadhatatlanul jelentkező hibákat és bűnöket.

Pedig a zsinaton is megállapítást nyertek egyházunk, illetőleg az egyháziak bűnei is.
Ezért lett a zsinat óta ismét szállóige az "ecclesia reformanda", a mindig bűnbánatra

és megújulásra kötelezett egyház. De hiba volna megrekedni csak a Krisztus sebeit
hordozó egyháznál: a halál jegyeit jelenvalóvá tévő krisztusi sebekre rafeledkezní,
csupán a negativitásokban megmerevülni, és világgá kiáltani, amit Pascal is mondott
a maga zsenialitásában, de tagadhatatlan egyoldalúságában, hogy a történelem nem
más, mint Jézus szenvedése a történelmen keresztül a világ végéig. Vagy ahogy nem
régiben König bíboros megállapítását a világlapok felkapták: "az egyház beteg".
Ezeknek a Jézus szenvedésére utaló megállapításoknak nem az a bajuk, hogy nem
igazak, hanem az a hibájuk, hogy csak a felét foglalják téteibe az igazságnak: Krisztus
nak csupán a sebeit érzik jelenvalónak, pedig a titokban jelen van a feltámadása is.
Krisztus a megváltás kegyelmeit és erőit most is, ma is sebein, az egyház sebein ke
resztül árasztja a világba.
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Ott lesz a tévedésünk. hogy ha a bűnöket, illetve negatívumokat (szimbolikus érte
lemben: halálokat) az egyházban túrhetöknek. illetőleg helyeselhetöknek gondol
juk azért, mert Krisztusban a feltámadás erőit árasztják. Holott nincsen igazunk,
mert a sebeket Jézus testén nem maga ütötte, sem a hívei, hanem ellenségei, a bűnö

sök. Azért, mert valami Krisztus sebe, nem válik jóvá és elfogadhatóvá még Jézus tes
tén sem. De éppen itt mutatkozik meg Isten bravúrja, vagyis az, hogy megváltó ke
gyelme az ember szemében .oktalanságnak és erőtlenségnek" látszik - emberi meg
ítélések szerint az is -, és mégis árasztja megváltó kegyelmeit. Így tehát ez a húsvéti
titok isteni változata: Isten ereje és bölcsessége emberi gyöngeségbe és oktalanságba
öltözve jelenik meg - Jézus életében, a titokzatos Test, vagyis az egyház életében is.

Nincs tehát az egyház életében olyan virágzó korszak, amelyben ne volna jelen a
bűn, mely sebeket üt Jézus testén. De nincs olyan mélypontja sem az anyaszentegy
háznak, amelyben ne lenne jelen az azt fölöző és túlhaladó feltámadási diadal. III.
Ince pápát tartja a történelem a virágzó középkor legmagasabb csúcsának, Jézus
mégis Szent Ferencnek is, III. Incének is a látomásban omladozó formában mutatja
meg az egész egyházat jelentő Lateránt. Ezért nincs igazuk sem azoknak, akik "sötét"
középkorról beszélnek, sem azoknak, akik csak az egyház fénykorát emlegetik. Mind
kettő igaz: de ez mutatja, hogy az egyház a feltámadt Krisztus hiteles mása: sebeket
hordozó feltámadt Krisztus, ki "a sötétségben világító Ige". (Jn l, 4) És hogya meg
tapasztalható sötétség ellenére több a fény benne, az mutatja, hogy átmentödött a
harmadik évezredig, és a világ legnagyobb vallása lett, ha megosztottan is.

A mai élet legnagyobb botránya

Legjobb lesz, ha a húsvéti titokkal, vagyis mint fentebb mondottuk: e rejtvény
kulccsal próbálunk közelíteni modern kereszténységünk legnagyobb botrányához. a
keresztények megosztottságához. Minden kereszténynek szégyenkezve kell beval
lania, hogy nem teljesítette Jézus egyetlen kívánságát, amiért imádkozott, és amit
egyháza ismertetőjeléül jelentett ki a hitetlen világ számára. (Jn 17, 21) Vitathatatla
nul fennáll a megosztottság ténye, amit a nem-keresztények joggal vetnek szemünkre.
Az emberi bölcsességet maga Jézus mondja ki: "Minden önmagában meghasonlott
ország elpusztul, és ház házra omlik," (Lk 11, 17) Ugyancsak Jézus fogalmazza meg az
elegendő pénz nélkül tornyot építeni akaró ember szégyenét: "Mindenki, aki csak lát
ja, kicsúfolja: "Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.e" (Lk 14,
29-30) És mégis kiáll Jézus a második évezred önhitt emberisége elé így megosztot
tan, így omladozóan és az egység befejezettsége nélkül. De vajon észrevesszük-e a
megosztottság halálos sebe ellenére is élő Krisztust? Mert hiszen él, sőt diadalmasan
él! A hitbeli megosztottság már az apostoli egyházban elindult. Elég csak a leveleket
olvasni, mindegyikben kapunk felvilágosításokat a másként gondolkodókról, akik 
nyilván emberi okoskodás nyomán - változtatni akartak az apostolok által hirdetett
evangéliumon. De hát ez végigkíséri az egyház egész történetét. Jézus tehát az egész
történelem színe előtt vállalta egyházában a halált jelentő megosztottság sebeit.

És Jézus vallása él a halál, a megosztottság halála ellenére is. Újabb és újabb terüle
tek lesznek keresztényekké. és minden nem-hívő botránkozása ellenére is a Biblia a
legkeresettebb könyv a világon.
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A Szentírás misztikuma

A Szentírás is hordozza a húsvéti titkot: Jézus halálát és feltámadását. Méghozzá
együtt a kettőt. Hozzászoktunk ugyanis, és a bennünk élő tisztelet Isten igéje iránt
nem enged meg semmi olyan megállapítást, ami csak egy kicsit is levonna a Szentírás
tekintélyéböl. Pedig az is hordozza a feltámadt Krisztus titkát, vagyis halálát és feltá
madását.

Első halála az, hogy egyáltalán betűbe foglalták Isten szavát. Persze hogy így kel
lett tenni, bár nem olvassuk sehol sem, hogy Jézus maga írt volna, vagy parancsot
adott volna, hogy írják le beszédeit és tetteit. Szent Pál által Isten maga mondja ki
éppen a Szentírással kapcsolatban, hogy "a betű öl." (2 Kor 3, 6) Nagy költők - közöt
tük Goethe is - panaszolják, hogy ha élményüket és müvészi látásukat leírják, szinte
megfagy az élmény melegsége, és a halálba merevedö emberi arc hippokratészi voná
sai ülnek ki a költői látomás életszerű formáira. Milyen lehetett a jézusi arc meleg
sége, és mennyit merevíthettek rajta a betűk?!

A másik "halála" a Szentírásnak, hogy alkalomszerű iratok, nem egy teljességre vá
gyó ember rendszerbe foglalt tanításai. A harmadik halála az, hogy - mint maga Jézus
jellemzi háromévi igehirdetését - "képletesen" és nem .myiltan" beszélt az Atyáról.
(Jn 16, 25) Tehát nem egy kidolgozott eszmerendszer, amiben minden igazságnak ki
van jelölve a helye és az értéke, másrészt pedig a rejtett értelmű beszéd sok félreér
tésre és félremagyarázásra adhat okot. Ezért a Szentírás különféle értelmezéséből

születnek a különbözö keresztény felekezetek. Ennyiből tehát a Szentírás "okozza"
az egység halálát, vagyis a sebet a krisztusi testen.

De - és itt kell megcsodálnunk az emberi okosságokon túljáró isteni bölcsességet 
mindezek ellenére a Szentírás minden egyházi és lelki megújulás forrása, a legtöbb
nyelvre lefordított könyv, a legtöbb példányszámban megjelenő munka. Hogy csak a
külsö adataira hivatkozzunk. Nem is beszélve arról, hány ember találja meg benne és
általa lelki békéjét, hitét, Istenét.

A szentségl elv

A húsvéti titok jelenlétét kell meglátnunk az egyház szentségi elvének alkalmazásá
ban is - látható és tapasztalható emberi dolgok közbejöttével közli Isten a kegyel
meit. A mai kritikai szellem sokszor kétségbe vonja, hogy ezek szükségesek-e az isteni
világgal való kapcsolat megteremtéséhez és fenntartásához. Persze hogy rendkívüli
módon közvetlenül is lehet Istennel kapcsolatba kerülni (nem Isten külön segítsége
nélküll), de tudnivaló, hogy Jézus az Atya által rendelt üdvösség kegyelmeinek a köz
vetítésére szentségeket alapított, vagyis látható-tapasztalható mozzanatokat. A vízzel
való leöntést maga is többszörösen említi. Az oltáriszentségnél a kenyér és bor al
kalmazását csak nehézség árán lehet nem-fizikailag értelmezni. A bűnbocsátás és
a papszentelés szentírási helyei is megvannak, a többi szentségre való utalással.

Itt az a nehézsége sok kereszténynek is, amit Jézus Nikodémussal való beszélgeté
sében így fejez ki: "Ami testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek." (Jn
3, 6) Csodálatos, hogy ezt az Úr éppen akkor jelenti ki, amikor a vízből való újjászü
letést nyilatkoztatja ki. Jelezve talán ezzel azt, hogy az Atya megváltás-rendje a holt
anyagot is lélekhordozóvá tudja tenni. Amit tehát emberileg képtelenségnek (= okta
lanságnak) tartunk, abból az Isten bölcsessége isteni életet tud teremteni. Amit erőt

lenségnek és a kegyelem közvetítésére aránytalanul alkalmatlannak vélünk, azt Isten
ereje felhasználhatja. Így valósul meg az egyház szentségi rendjében a húsvéti titok,
mely a halál tehetetlenségén keresztül eredezteti az isteni életet.
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Ugyanez áll az egyház szentségfegyelmére is: fel kell ugyan készülnünk a szentség
méltó kiszolgáltatására és felvételére, de lényegében elég, ha a pap elvégzi, a felvevő

pedig úgy fogadja, ahogy azt az egyház szándékolja. Ezt jelenti az ominózus "ex opere
operato", aminek legzseniálisabb kifejezését Szent Ágoston fogalmazta meg: Akár Pé
ter keresztel, akár Júdás - Krisztus az, aki keresztel.

Mi áll távolabb az élettől, mint egy lelketlen anyag, és mi élettelenebb, mint egy
mechanikus, rutinos mozdulat? És Jézus ebbe a "halálba", sőt ezen a halálon keresz
tül is árasztja feltámadt testének kegyelmét. Mint Szent Pál mondja: "Az Isten erőt

lensége erősebb az embereknél." (l Kor 1,25)

A pásztor-elv

Még csodálatosabb a húsvéti titoknak az érvényesülése az egyház életébe épített
pásztor-elv alkalmazásában. Már maga az a tény, hogy egyáltalán alkalmazza ezt a
közvetítő szerepet, noha Isten létére közvetlenül is tudna érintkezni az emberekkel.
Mindenkivel külön-külön is. De nem tette! Valami célja volt vele, hogy teremtmények
közvetítését állította isteni élete árasztásának szolgálatába. És ezek a teremtmények
nem voltak angyalok, akik a szellem zsenialitásával és a lélek lobogó szeretetével, az
igazság tiszta fényével és minden problémát gyökeréig átlátó tudásukkal tévedés nél
kül tudták volna vezetni Istenhez a földön járó embereket. Nem próféta-alkatú láng
csóváknak, és nem az emberi tökéletesség csúcsán járó szenteknek mondotta Jézus a
félelmetes szavakat: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet
meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem." (Lk 10, 16) Külön is
kifejezi örömét Atyja előtt, amikor "fölujjongott a Szentlélekben és így szólt: Dicsőíte

lek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elöl, és kinyil
vánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked." (Lk 10, 21) Itt árulja el
Jézus, hogy az Atya megváltási tervében szándékosan szerepel a kicsinyek kiválasz
tása a kegyelem közvetítésére. S ha ez így van, akkor a húsvéti titoknak kell ebben is
érvényesülnie.

És érvényesül is. Hiszen éppen az apostolküldés végére teszi oda azt a titokteljes
kijelentést: "Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki
igaz embert fogad be azért, mert igaz, az igaz ember jutalmában részesül. S ha csak
egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én ta
nítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma." (Mt 10, 41-42) Mintha
csak azt akarná hangsúlyozni, hogy az általa küldött apostolok és pásztorok, ha nem
is ékeskednek az emberek szemében nagyra értékelt prófétai alkattal. és ha nem is
tündökölnek az erkölcsi tökéletesség csúcsán járó igazak vonzó erejével, de a kicsi
nyek, az egyszerűek. a szürkék észrevétlenségében hordozzák krisztusi küldetésüket,
nagyobb jutalmat kapnak, Őt magát, egy friss víznyi figyelemért is.

Ezeket a "kicsinyeket" küldi apostolokként a világba. Kicsiségük ellenére még azt
sem engedi, hogy felszereljék magukat a pénz biztonságával a lét bizonytalansága el
len, sem két köntössel a történelem zivataraival szemben, sem saruval: hogy ki legye
nek szolgáltatva az élet-utak éles köveinek és töviseinek; sem bottal: hogy ne tudja
nak védekezni a társadalmi világ útonálIói és veszett kutyái ellen. A bárány gyöngesé
gében küldi őket a világ és a problémák farkascsordái közé. (Mt 10) És hogy még
megtetézze a dolgot, érdemes megfigyelni: az evangéliumokban mindig akkor szól
valamilyen emberfölötti pásztori megbízatásról és felhatalmazásról, amikor az apos
tolok nagyon is kicsiknek, nagyon is embereknek mutatkoztak: vagyis tévedőknek és
vétkezőknek. Máté 16. fejezetében egymás után van Péter kiemelése és nagyon is
emberi gondolkodása, úgyhogy az Úr sátánnak kell hogy nevezze őt. (Mt 16, 23)
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Ugyancsak egy fejezetben szerepel a tanítványok hatalmi versengése és a nekik adott
oldó-kötő hatalom. (Mt 18) A következő fejezetben felszínre jut a tanítványok értet
lensége Jézus házasság-eszményével és szegénység-felfogásával kapcsolatban. Az
Eukarisztia alapitásakor hatalmi harc lesz úrrá fölöttük; továbbá a Getszemáni kerti
aluszékonyságuk, s Jézus elhagyása és Péter által történő megtagadása. Figyelemre
méltó a feltámadás kérdésében mutatott tájékozatlanságuk, noha Jézus annyiszor be
szélt ról»..

Mindez azt jelzi, hogy Jézus mintha tudatosan akarta volna élesen egymás mellé ál
lítani az emberi kicsiség gyarlóságát és a nekik ígért hatalom emberfeletti voltát. Így
jelenik meg a húsvéti titok ellentétpárja: a halál és az élet, az emberi kisszerűség és
az emberfölötti istenfiúság, az esékeny ember és az isteni megváltás. Jézus tehát nem
csinált titkot abból, hogy a pásztor-elv alkalmazásával a gyenge ember tévedékeny
sége és vétkezékenysége is jelenvalóvá lesz az egyházban, mint a bűnösök ütötte se
bek feltámadott testén. De amint a sebek nem oltották ki feltámadott életét, úgy
ezek a jelképes sebek sem tudják a titokzatos Testben, az egyházban kioltani a jézusi
életet.

*

Így lehetne és kellene folytatni azokkal a problémákkal, amiket különbözőoldalakról
az evangéliumi egyház halálának neveznek. Például az egyház jogi élete, a jognak el
hatalmasodása az egyházban. Azután az egyházi struktúrák, intézmények úgynevezett
korszerűtlenségei.A hagyományokhoz való ragaszkodások. Dogmák, tanítások, elkép
zelések "időszerűtlenségei" - mint mondják. Mindezekből sokan jogot formáinak
arra, hogyelhidegüljenek az egyháztól, vagy el is hagyják azt. Sajnáljuk ezeket az
embereket, mert hiszen - mint a bevezetőben utaltunk rá - bírálatuk mélyén egy
szeplötelen egyház eszménye él. Igazuk van. De Isten nem csupán a feltámadásban és
annak diadalában készítette el az üdvözítés tervét, hanem a halál és a feltámadás
által.

Úgy, ahogy mindjárt az első pünkösd után elhangzó apostoli prédikáció megfogal
mazta: "Isten ... ily módon vitte véghez azt, amit az összes próféták által már előre

hirdetett, tudniillik, hogy Fölkentje szenvedni fog." (ApCsel 3, 18) Halál és feltámadás
tehát egyformán jelen van az egyház életében, mégpedig a nagy egyház és a kis helyi
közösségek életében egyaránt. És ahogy nincs igazuk azoknak, akik mindig és min
denütt csak az egyház győzelméről és diadaláról beszélnek, éppen úgy nincs igazuk
azoknak sem, akik az egyház haldoklásáról és haláláról tesznek megállapításokat.
Mert a sikerekben és győzelmekben - ha jobban megnézzük - jelen van valahogya
bárányként küldött egyház gyöngesége és félelme is. És nincsen olyan mélypontja az
egyház életének, ahol ne volna jelen valahogy a feltámadás is. Jézus sírban fekvő tes
téből is megváltó erők áradtak. A Titokzatos Test sem lehet olyan mélyponton, ahon
nét nem tudna megváltó erőket árasztani a nagy közösségbe. A szentmisében ez a
húsvéti titok válik kézzelfoghatóvá: az élettelen kenyér színe alatt a legmagasabb fe
szültségű isteni élet rejlik. Ezt a liturgián kívül is, egyházi életünk minden pillanatá
ban tudatosítani, hitünkkel megragadni.

Így sohasem leszünk triumfalisták, és sohasem esünk kétségbe egyházunk sorsán.
Nem fogjuk szégyellni gyarlóságait és bűneit, de szentségét sem állítjuk vak elbiza
kodottsággal. Úgy tekintünk tehát rá, mint édesanyánkra. Erre a szeretetünkre vár a
húsvéti titkot megélő Anyaszentegyházunk.
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Népi imák Gyimesből

A Helikon Kiadónál rövidesen megjelenik Salamon Anikó, a fiatalon elhunyt kiváló
kolozsvári folklorista könyve: Gyimesi csángó mondák, riíolvasások, imák. A kötetből
terjedelmi okokból kimaradt archaikus apokrif vagy másként laikus imák közül vá
logattunk össze egy csokorra valót. A müfaj: imádságok százai, évszázadokon át búvó
patakként éltek a szájhagyományban, mig a múlt század végétől szórványos gyűjté

sek, majd a hatvanas évek óta Erdélyi Zsuzsa kutatásai széles körben ismertté nem
tették ezeket a költői szépségü alkotásokat.

Salamon Anikó 1971-1973-ban gyűjtött a Keleti-Kárpátok nehezen megközelíthető

szórványtelepülésein, a Tatros és a belefutó patakok völgyeiben élő gyimesi csángók
között. E színes kultúrájú és erősen hagyományőrző, egységesen katolikus magyar
népcsoport vallásosságának köznapi formái ma is elevenek: nem ritka a kereszt
vetés, fohász kaszálás kezdetén és végeztével, a kelő nap vagy hold láttán. Az ima
könyvi és a templomi imádságok mellett búcsúkor, családi körben, egyénileg
szinte a zsolozsma fegyelmével mondogatták anyáiktól, nagyanyáiktól tanult saját
imáikat. Megrendítő erejű képekkel idézik fel ezek az imák a Golgotán szenvedö
Krisztust, a fiát kereső Mária alakját, párbeszédét Szent Lukáccsal (ez országosan
ismert jelenet eredetét valahol a középkori, olykor dramatizált Mária-siralmakban
keresi a szakkutatás) 0-:-3.). A reggeli (4.) és esti (5-6.), illetve a nagypénteki (7.) imák
helyet kaphattak imafüzérekben is, gondolatritmusaik más összetételben is gyako
riak. A 9. ima az igen régi Szent Kereszt-legenda (Séth, Ádám fia a tudás fáján megpil
lantja a gyermeket, aki majd eltörli Ádám bünét) egy mozzanatát őrzi: a keresztfa
életfa egymásra rimelését, amit a középkorban többször megmintáztak-festettek. Az
imák végén általános zárlat legtöbbször Krisztus saját ígérete az üdvösségre: napi
kapaszkodó a keresztény remény számára.

Mohay Tamás

*

l. Kimenyele ajtóm eleibe,
Letérgyelek napkeletre,
Ott látok egy szép kápolnát,
Küjel aranyos, belol irgalmas,
Négy szegibe négy arany kereszt,
Kozepibe egy arany karosszék.
Ott ül asszonyunk Szü; Mária,
Feje lehajtva, könnye csordulva.
Odamene Szent Lukács, stent evangélista,
Kérdi vala: hol jártál, hol jártál,
Én áldott szent fiam?
Hol jártam, hol jártam,
Én áldott szent anyám?
Két nap a zsidók üldöztek,
Harmadnapján megfogtak,

Vaskestyüvel csapdottak,
Vaskoronával koronártak.
Kálvária hegyére kihajtottak,
Epével, ecetvel itattak.
Eredj el Stent Lukács, szent evangélista,
Ki fekete fódnek fód szinire,
Hirdessed a [ddi embereknek,
Ki elmondja este lejektibe,
Reggel felkelt jébe,
Bizon, bizon mondom,
Pokol ajtója becsukódik,
Mennyország ajtója kinyitódik.
Beteg a test, kész a lélek,
Örömmel várják a mennyei angyalok.

Amen.
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2. Én felkőttem én ágyambál.
Kimenék ajtóm eleibe,
Feltekinték napkeletre,
Nyitva látám mennyország ajtaját,
Ott láték szép fehér kápolnát,
Küjel aranyos,
Belől irgalmas,
Ott sír asszonyom Szü: Mária.
Feje lehajtva,
Könyve csordulva.
Odamene Stent István és Szent Lukács.
Kérdé, mit sírsz, asszonyom Szü: Mária?
Hogyne sírnék Szent István és Szent

Lukács,
Mikor három teljes napja
Az én áldott szent fiam odavan.
Menj ki ajtód eleibe,

Térgyig vérbe, könyökig könyvbe,
Meglátod
Kimenék ajtóm eleibe,
Térgyig vérbe, könyökig könyvbe,
Megláttam.
Hol vótál, én áldott szent fiam?
Két nap a zsidók üldözének,
Harmadik napján megfogtak,
Vaslándzsákval liggattak,
Nehéz keresztfát a vállamra tették,
Kálváriára kivitették.
Aki ezt este leiektibe,
Reggel felkeltibe elmondja,
Angyalomat se kuldom,
Magam se megyek,
Úgy hozom, mint a ma születettet.

Amen.

3. Én letekszem én ágyamba,
Feltekintek magos mennyországba,
Ott látok tizenkét oltárt,
Tizenkét oltár előtt tizenkét apostolt,
Ott ül názáreti Jézus
Aranyos székébe,
Térgyig vérbe,
Könyökig könnyűbe,

Szent feje függesztve,
Szent szakálla szaggatva,
Lelke szomorodva.
Odamenyen Boldogságos Szűz Mária,
Így szól hozzája:
Mi dolog szerelmes fiam,
Hogy itt ülsz
Hétszer szentelt székedbe,
Könyökig könnybe,
Szent szakállad szaggatva,
Szent szived hervasztva?
Hogyne ülnék, szerelmes szent anyám,
Mikor én a zsidók határába vótam,
Engem üldöztek, töpdöstek,
Tövissel megkoronártak.
Nehéz keresztet vállamra tették,
Kálvária hegyére kivezettek.
Kezemet és lábamot összeszegezték,
Szent ódalamot lándzsával döfődték,
Piros szent véremet kiontották,
Úgy gyaláztak meg engem.
Szent anyám, aki ezt az imát elmondja
Minden héten hat nap,
De kivált pénteken vagy vasárnap
Felveszem az atyám országába,
S még a legkisebb ujját se hagyom elégni. Amen.
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4. Én kimenék ajtóm eleibe
Feltekinték magos mennyekbe,
Ott láték egy szép kápolnát,
Küjel irgalmas, belől aranyos,
Négy szegibe négy angyal,
Kiizepibe stent ótár,
Szent ótáron szent ostya.
Aki elmondja este lejektibe,
Reggel felkeltibe,
Az idvezül, mint Jézus Krisztus
Halála óráján. Ámen.

5. Én Iejekszem én ágyamba,
Minden testi koporsómba.
Angyal engem ebregessen,
Sátán ingem meg ne csaljon.
Az Úr Jézus velem legyen,
Szent kereszivel megjegyeizen.
Fogadd hetzam Úr Jézus,
Hogy én lássak jó álmot.
Álom ingem el ne ölj,
Gonosz tőlem távojzál.
Nyits kaput, angyal,
Nyújts kezet, Mária,
Hogy mehessek az Úr szine látására.

Amen.

6. Én Uram, Teremtőm,
Aki engem teremtett,
Szent lelkével szeretett;
Stent vérével megváltott,
Fogadd hojzám Úr Jézus,
Hogy láthassak jó álmot.
Álom engem meg ne csalj,
Csalárd engem meg ne nyomj,
Mer én meg vagyok keresztelkedve.
Az Atya, Fiú, Istenhez szemelve.
Házam Stent Antal,
Négy szegibe négy angyal,
Közepibe szent ótár és szent ostya,
Kiből a könnyhullás kifolyamodik.
S el ne hagyjanak. Amen.

7. 6, ma áldott nagypéntek,
Ugyanannak a napja,
Azon történt a Jézus Krisziusnak
Öt mélységes sebje.
Aki ezt elmondja

Este lefektibe,
Reggel felkelti be,
Háromszor napjába,
Úgy megüdvezül, mint az
Úr Jézus megüdvezült
A nagy Kálvária hegyén,
A nagy magos keresztfára felfeszítve.
Beteg a test, kész a lélek,
6, várunk Uram téged,
Hogy az örök dicsőség

Hallgatkoizék nékünk. Amen.

8. Hiszek egy Istenbe,
Bízom az Istenbe,
Az a bízott Isten
Lakoizék lelkemben.
Jöjj el, én Istenem,
Gyóntass meg ingemet.
Legyek én neked
Gyóntatott embered.
Menj el, te gonosz sátány,
Ne késérts ingemet,
Mert van nekem fejem,
Fejem az Úr Jézus,
Menj el eleibe,
Megfelelt képibe.
Az én házam Szent Antal,
Négy szegibe négy angyal,
Közepibe szent oltár,
Szent oltáron szent ostya.
Aki ezt elmondja
Reggel [elkeltibe,
Este lefektibe,
Úgy idvezül, mint az Úr Jézus
Magos keresztfán. Ámen.

9. Paradicsom kőkertjibe

Arany szine leterítve,
Ringó bölcső közepibe,
Az Úr Jézus fekszik benne.
Jobb kezébe aranyalma,
Bal kezibe aranyvessző.

Mikor azt ő megharsintsa,
Zúg az erdő, cseng a mezd.
Sohase láttam szebb termoiát,
Mint az Úr Jézus keresztfáját.
Vérrel virágzik,
Szentlélekkel gyümölcsözik. Ámen.

Salamon Anikó gyűjtése
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SZENDI JÓZSEF

A húsvéti misztérium keresztény életfeladat

Az Úr Jézus kereszthalála és feltámadása az ő órája, amiért emberré lett. Ez egész
földi életének értelme és célja. Válaszul megkapta az Atyától a feltámadás dicsőségét

nemcsak a maga számára, hanem a megváltott emberiség számára is. Kiszabadít az
áteredő bűn szolgaságából, hogy a fogadott fiúság isteni életét visszaszerezzük. Ezzel
Isten örök üdvözítő tervei valósulnak meg.

Isten ugyanis, aki a Szeretet, azért teremtette az embert, hogy az önzetlen Isten- és
emberszeretetben bontakozzék ki, és az isteni természetben részesedjék. Az ember
azonban szembeszegült Isten parancsának, és gőgösen önerejéből akart olyan lenni,
mint az Isten. (Ter 3. 5)

Ádám bűne nemcsak magának ártott, hanem titokzatos módon minden emberre
átszálIt. A keresztségben Krisztus megváltó halála és feltámadása révén visszakapjuk
ugyan a fogadott fiúság isteni életét, de úgy, hogy a szeretettel ellentétes önző, bűnös

hajlamok bennünk maradnak. Ezeket a Szentírás a szemek kívánságának, a test kí
vánságának és az élet kevélységének nevezi. (l Jn 2, 16) Hatásukra az ember nem azt
kérdezi: mivel lehetnék ebben Isten kedvére vagy embertestvérem javára, hanem ezt:
lesz-e ebből anyagi hasznom; jelent-e ez nekem valami élvezetet; előmozdítja-e az ér
vényesülésemet? Az ember a maga egoista vágyainak kielégítésével nemcsak olyan
nem lett, mint Isten, hanem még tisztességes ember sem lett: bűnössé vált.

Isten Fia azért lett emberré, hogy emberi körülményeink közott elibénk élje azt a
szeretetet, amit az örökkévalóságon át megélt Atyja ölén a Szentlélekben. Ádám és
utódai, a bűnös emberek önmaguk akaratát keresték Isten megvetéséig. Jézus azon
ban így vall: "Én nem azért szálltam le a mennyböl, hogya magam akaratát cseleked
jem, hanem annak akaratát, aki küldött engem." (Jn 6, 38) Tanításával, jótetteivel,
csodáival nem a maga önző hasznát, élvezetét vagy népszerűségétkeresi, hanem Aty
ját akarja megdicsőíteniés embertestvéreinek javát szolgálni még akkor is, ha ez tőle

életének feláldozását követeli. A kísértő Sátán abból ismeri fel Jézusban a Megváltót.
hogy az önzés hármas kívánságára csábító kísértésének ingadozás nélkül, határozot
tan ellenáll, mert mindenben Atyja kedvét keresi. Jézus azért tudja olyan lényeglá
tóan tanítani a főparancsot, mert az saját életének a lényege, ez irányítja minden tet
tét: "Példát adtam nektek, hogy amint én tettem, ti is úgy tegyetek." (Jn 13,15) Pedig
Jézus számára sem volt könnyű tenni a jót. Ő is átérezte a böjt kínzó éhségét. a sebláz
gyötrő szomjúságát, a virrasztás fárasztó voltát, az otthontalanság kiszolgáltatottságát,
az emberek értetlenségét, Júdás és a tömeg hálátlanságát és kereszthalálának borzal
mas kínjait. Ezért imádkozta: "Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de
ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd." (Mt 26, 38-39) Azonban azt is tudta, hogy
csak az a szeretet hiteles. ami mások áldozatos szolgálata. Azért vállalja a keresztha
lált, hogy megtudja a világ, hogy szereti az Atyát (Jn 14,31), és hogy nagyobb szerete
te senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért (Jn 15,13).

Tudta, hogy halálig menö szeretetéért Atyjától viszonzásul a feltámadás dicsőségét

kapja. Isten jobbján ülve, a világmindenség eljövendő királyaként szent embersége
szerint is valóban olyan lett, mint az Isten. Ezért merte imádkozni nagy bizalommal
az utolsó vacsorán főpapi imájában: "Atyám! Eljött az óra! Én megdicsőítettelek téged
a földön. A múvet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg
engem Te, Atyám magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielött
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a világ lett." (Jn 17, I-5) Jézus egész életében, de főleg kereszthalálában megmu
tatkozó Isten- és emberszeretetével váltott meg minket. Az emberiség nevében bemu
tatott szeretetáldozata többet ér Atyja szemében, mint az egész világ összes szeretet
lensége. Halálig meno engedelmessége nagyobb érték, mint az egész világ minden
engedetlenségből fakadó bűne. Ezért merte ígérni: "Ha majd fölmagasztaltatom a
földről, mindent magamhoz vonzok." (Jn 12,33) Feltámadva a halálból, az Atya jobb
járól elküldi nekünk a Szeritlelket. hogy Jézust hittel befogadva, az Ö lelkületével tel
jesítsük mennyei Atyánk akaratát: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is
szeretni fogja őt. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni." (Jn 14,23)

Az értünk meghalt és feltámadt Krisztus így lesz számunkra az út, az igazság és az
élet (Jn 14, 6). Halálának és feltámadásának húsvéti misztériuma a szentségek véte
lében, az eukarisztikus áldozat bemutatásában és a mindennapos keresztény aszké
zisben folytatódik. Krisztussal együtt feltámadunk Isten gyermekeinek életére. A ke
resztség által vele együtt a halálba temetkeztünk. hogy amint Krisztus feltámadt ha
lottaiból, úgy mi is új életet éljünk. A régi ember bennünk azért feszittetett keresztre
vele együtt, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek.

Amire a szentségek kegyelmi képességet adnak, azt kell tettekre váltanunk min
dennapos keresztény életünkben. Minden egyes jótettünk meghalást jelent önzö,
földies, bünös vágvainknak. de egyúttal föltámadást is a Krisztusban való életre a
Szentlélek szerétetében. Aki alamizsnát ad, annak le kell mondania arról a haszonról,
amit pénzével szerezhetett volna magának. Ez meghalás a szemek kapzsi kívánságá
nak, de ugyanakkor boldog feltámadás is Krisztus lelkületére, aki azt mondta: na
gyobb boldogság adni, mint kapni. (Csel 20, 35) Aki böjtöl, az meghal a test kíván
ságának, dc ugyanakkor feltámad Krisztus szabadságára. Aki imádkozik, az lemond a
szórakozásra is használható idejéról. hogy együtt lehessen Krisztussal feltámadásá
nak örömében. Aki engedelmeskedik, az meghal gőgös önfcjuségénck, hogy belesi
mulva Isten akaratába, viszonzásul megkapja Krisztus békéjét. Aki beteget ápol vagy
bármilyen más szcrctctszolr-tlatot végez, az meghal a saját kenvelmének. hogy hité
ben megelhesse a feltámadt Krisztus örömhírét: "Amit egynek a legkisebbek közűl

tettetek, azt nekem tettétek." (Mt 25,40)
Ez nem kis lemondást és szenvedést jelent: örökösen halálra adni magunkban ren

detlen kivánságainkat. mint az áldozati állatokat (Kol 3, 5), hogy testünket Istennek
tetsző áldozatul adhassuk (Róm 12, 1-2), mert nem e világhoz szabjuk életünket. De
Szerit Pál biztosít, hogy a jelen élet szenvedcsci össze sem mérhctök azzal a dicsőség

gel, ami meg fog nyilvánul ni rajtunk (Róm 8, 18-25). Ha a feltámadt és megdicsőült

Krisztus isteni életében akarunk részesedni, akkor előbb szenvednünk kell vele
együtt. (Róm 8, 17) Az lsten előtt egyedül értékes szeretet nem más, mint a hittel le
győzött önzés. Lemondás nélküli, boldog élvezetté a szeretet csak a mennyei dicső

ségben lesz jutalomképpen. Csak annyira támadunk fel Krisztus boldog dicsőségére,

amennyire földi életünkben meghaltunk egoista kívánságainkból származó búneink
nek. Halál nélkül nincs föltámadás. A búzaszemnek előbb teljesen el kell rothad nia
ahhoz, hogy százszoros termést hozzon (Jn 12,24-26) Krisztus kereszthalála csak a hi
tetlen ember szemében tunik bukásnak és csodnek. A hívei ember szemében ez az Is
ten- és emberszeretet diadala. Ezért kívánja tőlünk is Jézus: "Aki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap és kövessen engem." (Lk 9,23).
Ezért imádkozza az egyház a IV. misckánonban Szent Pál szavait: .Kriszrus minden
kiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meg
halt és föltámadt." (2 Kor 5, 15)

Ezért mondhatja el mindcn igazi keresztény magáról Szcnt Pállal: "Testünkben
Jézus kínszenvcdését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon tes
tünkön." (2 Kor 4, \0).

255



ZACHARIE DE VITRÉ

Költői elmélkedések

Mi Urunk Jézus Krisztus
Szenvedéseiröl Haláláról és Feltámadásáról

(l) Apokalipszis. 5/9

Jézus? mert célja vagy minden srándékaimnak,
E Könyv végső jajod szent foglalatja lesz:
Százszor-Szent kínjaid nagy diktandója ez,
Szerény aiándokul Neked, kiből kisarjadt.

Isteni testedet véve drága papirnak,
Tintaként véred, és sajtóként a Kereszt
Szolgáltak alapul az Eredetihez,
Melyet másolva most, add, hogy méltoan írjak.

Választott könyv? minek szent tanításai
Tudnak dalomba csak tartalmat önteni,
E véres rejtelem értelmével te tölts meg.

S hevítvén bensrimet győzelmes szellemed.
Szeretet Istene? betúiddel jelölj meg,
Önnön kezemmel vésd Szivemhe képiiket.

Jegyzet

A Michel Deguy szerkesztésében megjelenő párizsi Poesie címu folyóirat (melynek
szerkesztésében magam is, bár nem számottevőmódon, közremüködöm) 1985 végén
megjelent 34. száma, mint azt már nemegyszer tette, újabb izgalmas felfedezést tett a
múlt irodalmában. Jacques Roubaud, aki ugyancsak tagja a folyóirat szerkesztöbi
zottságának, s matematikus-költő mivoltában még bámulatosan széles kutatási körre
(csak jelzésül: a japán tankára, a provanszál lírára, a francia verselés kezdeteire, a
mai amerikai költészetre, a szonett történetére stb.) kiterjedő tudós filológus is, egy
jószerivel ismeretlen 17. század eleji koltot mutat be, tizenhat szonettjét közölve. A
közlés. a közlö tudomása szerint, a világon ez idő szerint egyetlen (!) példányban fel
lelhető kötetből készült, amelyet a párizsi Arsenale könyvtára őriz. Ez 1604-ben jelent
meg, szerzöjéröl alig tudni egyebet, mint hogy jezsuita szerzetes volt. Első megjele
nése óta a kötet soha többé nem jelent meg, a benne foglalt 346 szonett közül egyet
lenegy sem jelent meg egyetlen későbbi francia költői antológiában sem; a legrészle
tesebb irodalomtörténeti munkák, kézikönyvek sem említik.

A közölt tizenhatból e két szonett magyarra fordítása semmiféle szándéknak vagy
célzatnak nem köszöni megszületését, pusztán annak a költői "élménynek", amelvet
olvasásuk adott. S talán annak a paradoxonnak, amit úgy véltern. felfedezek bennük:
hogy ti. ez az eksztatikusari dogmatikus katolikus gondolkodásban fogant költészet -
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(2) János, 20/19-20
Ostendit eis Manus et Latus
A feltámadt Krisztus öt sebéhez

Szelíd mentsváraink; kegyesség menedéke,
Mennybol szállt kincseink gazdag telérei,
Az Isteni Hitves ragyogó ékei,
Arany szájak, ügyünk igazáért beszélve.

Csillagok, sorsunkat szerencsével kisérve,
Édes kanálisok, javunk forrásai,
Ahol az igazi Becsvágy célt ér, a mi
Egységünk záloga, reményünk öt pecsétje.

Rubintok, mik Öröklétbe szovik bele,
Ami az Istenség emberi Köntöse,
Nyitott ablakai a Mennybéli Dicsjénynek;

Bűnösnek szeretet szerzette oltalom;
Jézus békét hozand; tanúskodván teérted,
Feltárva az Okot így az Okozaton.

Somlyó György fordítása

lényegénél. vagyis költői megvalósulásánál fogva - az általam ismert költészetek kő

zül leginkább az egykorú magyar protestáns és protestáló költészettel rokon: a bib
liai igének szinte tapintható, érdes inkarnációjában, a testes szavak súlyos mozdula
taiban, a hittételek merészen metaforikus áttételeiben. Kiélezetten példázva azt a
minden költészetre érvényesnek látszó - sőt lényegébe mutató - tényt, hogy annak
legfőbb tartalma emberi egyetemességében van, tehát mélyebben, rejtettebben, mint
- bármily meggyőződésselképviselt - gondolatvilága, filozófiája, "ideológiája", amely
szerint létrejöttének idejében, a hitviták, politikai villongások, filozófiai csatározások
heveny közegében általában meg szokott ítéltetni.

Csak ez magyarázhatja egyébként azt a hatást is, amit a nagy költészet hosszú idő

után és a gondolatvilágát, hirdetett eszméit nem osztó kései olvasóira tesz. Mint ezek
a versek is fordítójukra. A fordításban csak egyetlen meghökkentőmozzanatra hív
nám fel a figyelmet. Az eredeti szonettek lépten-nyomon használnak irásjelként szá
munkra teljesen indokolatlannak tetsző helyeken kérdőjeleket.Roubaud közlésében
megtartja ezeket, s bennük a jezsuita gondolkodásra jellemző karakterisztikumot fe
dez fel. Ehhez nem tudok érdemben hozzászólni. De a kérdőjeleket én is megtartot
tam, mert úgy érzem, valami titokzatos vibrátót kölcsönöznek a szövegnek, ami fel
tehetöen szervesen hozzátartozik. Ez indokolatlan (?) kérdőjelek tehát a magyar szö
vegben sem sajtóhibának, még kevésbé a fordító értelmetlen önkényességének
tudhatók be.

S. Gy.
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BITSKEY ISTVÁN

Pázmány Péter
Halálának 350. évfordulóján

Közvetlenül érseki kinevezése előtt, 1616 nyarán furcsa hír röppent szárnyra a Fel
vidéken Pázmány Péterről, az akkori túróci prépostról. Zemplén vármegye augusztus
elején ugyanis átiratban szólította fel Sáros protestáns nemességét, hogy hadait tart
sa nyeregben, mert Pázmány Péter királyi katonaság támogatásával készül az észak
keleti országrész protestáns rendjeinek rekatolizálására, a nemesi szabadságjogok 
köztük a bécsi és a zsitvatoroki békében lefektetett vallási rendelkezések - megsér
tésére. Egyesek még azt is suttogták. hogy Moldvából Raduly vajdát is segítségül hív
ja majd, így fordul az általa eretnekséggel vádolt, s "újítók"-nak, "Luther palástjába
kapaszkodó, hittűl szakadt atyafiak"-nak nevezett lutheránus és kálvinista nemesek
és városi polgárok ellen. Pázmány, akinek rövidesen fülébe jutottak e híresztelések,
azonnal tollat ragadott, s felháborodottan tiltakozott Thurzó György nádorhoz írott
levelében e képtelen, nevetséges, "gaz hírek" ellen, majd a magyarságában és ne
mességében egyaránt megsértett ember önérzetével vágta oda: "Én is szinte oly
magyarnak tartom magamat, mint akárki."

Ma sincs okunk rá, hogy ebben a kijelentésben kételkedjünk. Pedig, mint a fenti
kis epizód is példázza, sokféleképpen ítélték meg tevékenységét mind saját korában,
mind az utókorban. Kiemelkedő személyiségek körül a szokásosnál mindig maga
sabbra csapnak az indulatok, Pázmány meg mintha egyenesen gyújtópontjába került
volna a 17. századi magyar sorskérdések feletti összecsapásoknak. Vallási, politikai,
irodalmi téren egyaránt ellentétes táborok néztek egymással farkasszernet, magyarok
magyarokkal álltak szemközt - noha mindkét fél az ország és a magyarság megma
radásának útjait kereste, a földi és a földöntúli boldogulás lehetőségeit fürkészte.
Csakhogy más-más rnódokat, eltérő eszközöket láttak erre alkalmasnak a szemben ál
ló felek, s a maguk igazáról valamennyien meg voltak győződve. Csak bonyolította a
helyzetet, hogy mind a protestáns, mind a katolik: s táboron belül további ellentétek
bontották meg az egységet, szabdalták kisebb csoportokra a két nagy pártot, s a
Habsburg-pártiságot is, meg a török-orientációt is többféleképpen lehetett képviselni.

Korszeru szemlélettel, árnyaltan csakis akkor közelíthetjük meg Pázmány egyéni
ségét, ha a kor történeimét nem fehérben-feketében, hanem valamennyi színárnya
latával együtt vetítjük alakja mögé. Csakis így ötvöződhetnek végül egységes képpé a
különbözö tetteit, mondásait, alkotásait felvillantó mozaikkockák.

Nem kétséges, hogy személyiségének alapvető jegyeit katolikus vallásossága, je
zsuita neveltetése, római teológiai stúdiuma alakította ki. A jezsuita kommentárokkal
ellátott arisztoteliánus bölcselet és tomista teológia egyaránt vérébe ivódott a már
fiatalon is rendkívül racionális szemléletű papnövendéknek, aki gazdag képzeletű

gondolkodóvá-íróvá érlelödött a későbbi évek során. Olyan teológussá vált, akinek
világszemléletét mindvégig a skolasztika szorító pántjai fogták keretbe, mégis szinte
valamennyi alkotásában - irodalomban, politikában, egyházszervezésben - eredetit
tudott alkotni.

Ha figyelmünket elsőként gráci tanári évei felé fordítjuk, úgy tűnik, mintha mun
kájának egy kevésbé jelentős területét vennénk szemügyre. Pedig az itteni egyetemen
töltött évtized, az általa előadott filozófiai és teológiai stúdiumok jelentős mértékben
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hozzájárultak annak a bámulatos tudásnak a megalapozásához, amelyet - érthető

módon - inkább magyar nyelvu munkáiban csodáltak meg kortársai és kései olvasói
egyaránt. Latin nyelvü egyetemi előadásait ő maga nem is adta sajtó alá, java részük
csak müveinek 15 kötetes összkiadásában (1894-1904) látott napvilágot. kiegészítésük
azonban még napjainkban is folyik. Jellemző, hogy tanítványainak ránk maradt, újab
ban előkerülő jegyzetei igen világos, logikus, áttekinthető képet adnak arról a világ
szemléletröl, amelyet a korai barokk tudományosság s ezzel együtt Pázmány is val
lott. Az új természettudományos felfedezésektőlnem idegenkedett, Kopernikusz csil
lagászati, Christophorus Clavius matematikai tételeit egyaránt emlegette és népsze
rűsítette, s a mérvadó teológusok olykor ellentétes véleményeit is bátran ütköztette.
A Ratio studiorum előírásaihoz természetesen mindenben alkalmazkodni igyekezett,
de már ekkor látható volt, hogy a katedra békés légkörénél otthonosabban érzi ma
gát a mind erősebben fellángoló hitviták világában.

Már első - Grácból történő - hazatérése alkalmával fellobbantotta azt a lángot,
amelyet haláláig nem hagyott kialudni: életre keltette a protestáns többségűvé lett
országban a magyar nyelvu katolikus vitairat müfaját, S ami ennél fontosabb: olyan
nyelven szólalt meg, amellyel méltó ellenfelévé válhatott a legjobb protestáns vit á
zóknak. Magyari Istvánnak, Alvinci Péternek; sőt, nyelvileg továbbfejlesztette azt az
állapotot. amelyet Heltai Gáspár stilisztikai könnyedsége, hajlékonysága, Bornemisza
Péter szélesen hömpölygő, szenvedélyes komorsága vagy Melius Péter vaskos nyer
sesége jelentett. Már első vitairara. a Magyari ellen írott Felelet (1603) is tanúsítja,
hogy Pázmány lágyabb, liraibb hangokat ugyanúgy meg tudott pendíteni. mint ég
zengéserejű húrokat, józan logikával éppúgy tudott érvelni, mint rnetszö iróniával
vagy harsány, vaskos humorral. Mint Kosztolányi írta: "tolIán forró tinta csordogál,
kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a poklok kénköves lángja is." S mindezt
másfél évtizedes külföldi tartózkodás, latin, görög, német, olasz és más nyelveken fo
lyó előadások és mindennapos beszélgetések után, annyi stilisztikai leleménnyel,
olyan nyelvi erővel, amely csak rendkívül tudatosan élő embernek lehet sajátja.

Anyanyelvéhez való szívós ragaszkodás, erdélyi szülőföldjének évtizedes távlatok
ból is meleg hangú emlegetése, a katolicizmus ügye mellé a magyarságénak szoros
odakapcsolása vezetett ahhoz, hogy az első vitairatában mutatkozó erények az évek
során tovább gyarapodtak, írói arzenálja egyre gazdagodott. Aligha tévedünk, ha az
Alvinci ellen írott Öt szép levél (1609) círnü vitairatát a műfaj legkiemelkedőbb hazai
példájaként említjük. Örök kár, hogy ellenfelének müvei elvesztek a századok során,
azokkal együtt lépésről lépésre kibontakozna előttünk az a nagyszabású polémia,
amely a kor közvéleményét szellemi pezsgésben tartotta.

S hogy ki lett végül is e hitviták nyertese? Az évszázadok során e kérdésre többnyi
re felekezeti állásponttól függően különféle feleletek hangzottak el: voltak, akik a fő

úri családok rekatolizációjának említésével vélték megválaszolandónak a kérdést, s
akadtak, akik a protestáns egyházak megmaradásával, megszilárdulásával érveltek.
Úgy hisszük, a korszerü felelet csak az lehet: a hitviták csatazajából végül is nem
egyik vagy másik fél, hanem a magyar nyelv, irodalom, a magyar müvelödés került ki
győztesen. A vitázok természetesen szüntelenül további szellemi erőfeszítésekre

kényszerültek, újabb és újabb stílusfordulatok. gondolatláncolatok fordultak szembe
egymással, iskolák, nyomdák. templomok épültek, szüntelenül újabb könyvek jelen
tek meg, s nőttön-nőtt az olvasók száma. Ez a hitviták igazi jelentősége, ezért sorolha
tó Pázmánynak - és ellenfeleinek - lázas ügybuzgósága e téren is az értékteremtő té
nyezők közé.

Pázmány hitvitázó írásai mint építőkövek alapozták meg a régi magyarság legmo
numentálisabb gondolatépítményét, Az isteni igazságra vezérlő kalauz (1613) című

szintézisét, amely egybefogta korábbi műveinek tételeit, kiegészítette őket, s össze-
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függő áttekintést adott a katolikus hitértelmezésról. A 15 könyvre tagolt, roppant
méretei ellenére is arányos és áttekinthető mü nem annyira teológiai, mint inkább
hitvédelmi összegzésnek nevezhető. Láthatóan nem hézagtalan dogmatikát, még ke
vésbé száraz tankönyvet akart Pázmány alkotni, hanem a polémiák gyújtópontjába
került kérdésekben fejtette ki véleményét, cáfolva is egyben az "ellenkezők", "a
Luther lova farkát tartók", "az új hitfaragó atyafiak" álláspontját. Ezért szól kiemeIt
hangsúllyal a jócselekedetekről, a szentségekröl, az üdvözülésról. a szentek és Mária
tiszteletéről, a papi nötlenségröl, a tisztítótúzröl, a pápaságról, a Biblia értelmezésé
ről - hiszen ezek magyarázata körül csaptak össze leghevesebben az ellenfelek. Az ak
tualitás iránti érzék, a kérdések gyökerének megragadása, az ellentétes vélemények
egymás elleni kijátszása jellemzi a Kalauzt, nem véletlen, hogy érdemi felelet nem ér
kezett rá, ellenfelei éppen ezeken a pontokon nem tudtak lépést tartani vele.

A Kalauz után csitultak is valamelyest a polémiák hullámai: a katolikus fél ezentúl
erre hivatkozott, a protestánsok viszont legfeljebb a nagy mú egyik vagy másik rész
letét támadták meg, így Pázmánynak csak e szórványos támadások kivédésére kellett
gondolnia.

Az l ő lő-tól már az esztergomi érseki székbe emelkedett főpap viszont korántsem
csak hitvitázó és ellenreformátor volt, hanem saját egyházának erkölcsi vezetője is.
Normát, útmutatást kívánt adni a mindennapok számára is. "Harcoló írásai'I-tól maga
különítette el egyházi beszédeit, amelyek valósággal megkoronázták írói pályafutását.
Lélektani, pedagógiai és erkölcstani tapasztalatainak reprezentatív gyűjteménye az a
száz prédikáció, amelyet élete alkonyán adott ki. Ekkorra már lehiggadt a polemikus
müveket fütö szenvedélyesség, a protestánsellenesség tüze már csak a háttérben pa
rázslott, s az etika, a bűnök és erények hierarchiájában való eligazítás szándéka ke
rült előtérbe.

A korabeli magyar társadalomnak szinte minden jellegzetes képviselőjéről szólt a
hatalmas beszédgyűjteményvalamely darabja. Az urak, fejedelmek, alattvalók, szol
gák, papok, szerzetesek, püspökök, keresztény vitézek, bírók, kereskedők, iparosok,
földművesek, jobbágyok, házasságban élő asszonyok, özvegyek, betegek, öregek, fiúk
és lányok számára egyaránt volt mondanivalója, minden korú, rangú és foglalkozású
embernek megfogalmazta az erkölcsös élet normáit. Nem véletlen, hogy gyakran más
vallásúak is meghallgatták beszédeit, sőt - mint a korabeli feljegyzések tanúsítják 
nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. A pázmányi etika központi kategóriája a szándék,
a tetteket ez minösíti, ellentétben a reneszánsz morállal, amelyben a tett eredménye
volt az erkölcsi megítélés mércéje. Erkölcsi rendszerének másik központi eleme az
aktivitás, a tettrekészség, a valóság cselekvő alakításának követelménye. Ennek meg
felelően hangsúlyozódik az akarat és a ráció szerepe; számára ezek a, aktív életvitel
zálogai, segítségükkel mindent alakíthatónak, mozgathatónak, dinamikusnak fogott
fel. Ez a magatartás sikerrel ellensúlyozta a neosztoikus filozófia hatását, amely
Magyarországon is elég erős volt a 17. század első felében, s passzivitást meg feleke
zeti közömbösséget sugallt.

A prédikációkból Pázmány társadalomszemléletének jellegzetes vonásai is kirajzo
lódnak. Érzékletes hasonlatok egész sorával magyarázta meg, hogy miért szűkségsze

ru a társadalom hierarchikus felépítése. A különbözö társadalmi osztályok egymásra
utaltságát hangoztatta, de a hatalommal való visszaéléseket és túlkapásokat elítélte.
Végeredményben az anarchiától mentes, feudális osztálytársadalom eszményképe
bontakozik ki fejtegetése iből, ennek érdekében igazolta az alá- és fölérendeltséget s
ostorozta a társadalmi igazságtalanságokat.

Beszédeinek stílusa nem mutatja a korabeli itáliai barokk próza szélsőségeit, a
népszónoklatok túlzott díszítésmódját, hanem a tartalmi hasznosságra helyezve a
hangsúlyt. mérsékelten díszít. Míg egyfelől intellektualizmus. mértéktartás, a skolasz-
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tikus logika következetes érvényesítése jellemzi, addig másfelől szintézisre törekvése,
nagyvonalú szerkesztésmódja, ellentéteket egységbe fogó architektúrája, érzékletes
szóképei és nem utolsósorban rekatolizaciós propagandája révén kétségkívül az
európai barokk áramába illeszkedik. Így vált Pázmány munkássága a vitairatok, a
Kalauz és a prédikációk révén a hazai egyházi barokk próza legrangosabb teljesít
ményévé.

Nem véletlenül szóltunk először Pázmányról. az íróról, hiszen legmaradandóbbat.
mindmáig időálló értéket az irodalom terén hagyott ránk. Az esztergomi érsek azon
ban egyben az ország fökancellárja is volt, s ebben a minöségben az országos politi
kában ugyancsak vezető szcrepet kellett játszania. Politikai nézeteinek közel négy év
tizedes pályafutása alatti fejlődését elsősorban kiterjedt levelezése alapján lehet fel
mérni.

A 17. század elso felének szinte valamennyi magyar politikai gondolkodója egyetér
tett abban, hogy a törökök kiüzését és a három részre szakadt ország egységének
visszaállítását a magyarság egyedül nem tudja megoldani. Abban viszont már meg
oszlottak a vélemények, hogy a két nagyhatalom - a félhold és a kétfejű sas - közűl

mclyik a veszélyesebb ellenfél. Az erdélyi török-orientációval szemben Pázmány a
Habsburgokra támaszkodva vélte kiűzhetőnek a törököt. Erőteljes propagandát foly
tatott 1617-ben Ferdinánd főherceg magyar királlyá választása érdekében, mert bí
zott abban, hogya Habsburgok segítséget adnak a hódoltsági területek felszabadítá
sához. Amikor azonban II. Ferdinánd 16lS-ban trónra lépett, akkor arra beszélte rá a
királyt, hogy a magyar rendi alkotmány biztosítására hitlevelet adjon ki, s később is
gyakran szóvá tette a magyar rendi szabadságjogok ügyét.

A jezsuita államelmélet Európa-szerte többnyire az abszolutizmus kibontakozását
támogatta, s azt az ellenreformációval kapcsolta össze. Mivel azonban Pázmány maga
is magyar nemesi család sarja volt, nemzeti és osztálykötöttsége egyaránt gátolta
abban, hogya Habsburgok abszolutisztikus törekvéseit vakon és egyértelműen tá
mogassa. Az idegen uralkodó és a magyar rendek kompromisszumának híve lett;
ennek jegyében békét kívánt, és az államhatalom erőszakos beavatkozása nélkül, a
meggyőzés erejével akarta a magyar nemesség rekatolizálását végrehajtani. Ezért
foglalt állást 160S-ban - több főpappal ellentétben - a protestánsoknak adható val
lásszabadság mellett. Politikai gondolkodásában határkő az 160S-as országgyűlés. Az
itt kialakult kompromisszum ébresztette rá arra, hogy Magyarországon csakis a dip
lomáciai-politikai hajlékonyság és rugalmasság útján közelíthetö meg a végső cél: a
hazai katolikus pozíciók erősítése és - a külpolitikai helyzet kedvező alakulása esetén
- a török kiűzése. Később érsekként és biborosként a kelet-közép-európai keresztény
államok törökellenes szövetségének létrehozásán fáradozott, ez a törekvése azonban
a harmincéves háború alatt nem járhatott sikerrel.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel az érsek számos levelet váltott a két ország
rész között lezajlott politikai konfliktusokról. Ezekből a nemritkán szépírói erényeket
is felvillantó levelekből kitűnik, hogy Pázmány elítélte Erdély törökbarát politikáját s
főként Bethlen szerepét a harmincéves háborúban, másrészt azonban a hadjáratok
során a királyi Magyarországon garázdálkodó német zsoldosok tettei is felháborí
tották. a Habsburgok által nyújtott katonai segítség hátrányait is érzékelte. Ez vezette
oda, hogy élete végére elismerje az önálló erdélyi fejedelemség fontos szerepét, s I.
Rákóczi Györggyel szívélyes, baráti hangú leveleket váltott. Ekkor már ő is úgy érté
kelte a helyzetet, hogy az erősödő erdélyi magyar fejedelemség az ország esetleges
későbbi egyesítésének és önállóságának letéteményesévé válhat.

Pázmány azonban nemcsak a szavak, nemcsak az elmélet embere volt, hanem
legalább annyira a gyakorlaté is. Lankadatlan buzgalommal dolgozott a katolikus
egyházi kultúra fellendítésén. A királyi országrészben az ő támogatásával sorra léte-
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sültek a jezsuita rendházak, kollégiumok, iskolák, könyvtárak, nyomdák. amelyeknek
vezetését többnyire Rómában tanult, magas képzettségű paptársaira bízta. Pozsony,
Nagyszombat, Győr utcáin és terein ekkor jelentek meg a barokk építészet első al
kotásai, az ide hívott osztrák és olasz mesterek honosították meg a pompa és deko
ráció stílusát, amely a következő két évszázadra jelentős mertékben meghatározta a
magyarországi müvészet fejlődését. Az új típusú müvelödés fellendülése azonban
aligha lehetett volna tartós, ha magas szintű egyetemi képzés nem támogatja. Noha
Pázmány mind Bécsben, az általa alapított Pázmáneumban, mind a római Collegium
Germanicum Hungaricumban számos fiatal teológus kiképeésére teremtett lehető

séget, mindez nem pótolhatta a hazai univerzitás hiányát. Ezért minden erőfeszítése

arra irányult, hogy Nagyszombatban egyetemet alapítson. Munkáját siker koronázta:
százezer forintos költséggel, 1635. május 12-i alapítólevelével hívta létre azt az in
tézményt, amely ettől kezdve folyamatosan müködött, s állandóan bövülve, gyara
podva, olykor alapjaiban megújulva, mind a mai napig fennáll.

Nem kétséges, hogy Pázmány müvelödési, oktatási intézkedéseit vallásos célok su
gallták, az általa alapított tanintézetek azonban később - alkalmazkodva az újabb kor
követelményeihez - minden egyéb tudományt beengedtek falaik közé, s évszázadok
ra a magyar nemzeti kultúrátgyarapították. Noha alkotásai - vitairatai és prédikációi
csakúgy, mint az általa létrehozott tanintézetek vagy politikai elvei - elsősorban

vallása érdekében születtek meg, végül is egyetemes nemzeti értékek hordozóivá let
tek, egyfajta kísérletet jelentettek a megmaradásra és felemelkedésre "a magyar rom
lásnak századában". Pázmány sok tekintetben kortársai fölé magasodott, de talán leg
inkább azzal, hogya szúkebb felekezeti érdekeket tágabb összefüggésrendszerbe
tudta ágyazni, s az egyházi és a nemzeti szempontok egymást kiegészítve, egymással
harmóniába rendeződve jelentek meg eszmevilágában. Mindez arra figyelmeztet,
hogy benne nem csupán a katolicizmus tisztelheti kiemelkedő hatású vezető szemé
lyiségét, hanem a magyar történelem és müvelödés egészének is számon kell tartania
az általa létrehozott eszmei és rnúvészi értékeket. A Pázrnány-müvekben leírt "hímes
szók" és "erős valóságok" hű tükrei, olykor múvészivé emelt vetületei a korabeli
magyarság helyzetének; általuk irodalmunk, politikai gondolkodásunk, müvészetünk
és oktatásügyünk története egyaránt gazdagodott. Ha történelmünk a későbbiekben

nem is haladt mindenben az általa elképzelt úton, egy bizonyos: "a bölcsességek és
tudományok gyökereztetése" terén Pázmányt méltán állíthatjuk múltunk legna
gyobbjaival egy sorba.

Számunk szerzői

Belon Gellért pécsi segédpüspök, plébános Jánoshalmán
Szendi József veszprémi megyéspüspök
Bitskey István egyetemi tanár, KLTE Debrecen
Vető Miklós egyetemi professzor, Rennes, Franciaország
Gyökössy Endre ny. református lelkész
Kereszty Rókus cisztercita, egyetemi tanár, Dallas
Antoine Gemayel a libanoni Katolikus Információs Központ igazgatója
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VETŐ MIKLÓS

Lét és szeretet
Bevezetés Gondos-Grünhut filozófiájába

Gondos-Grünhut László 19ü3-ban született Baján.' Egyetemi tanulmányait Ausztriá
ban, Franciaországban és Németországban végezte. Jelentős pszichológiai tanulmá
nyokat publikált E. Jaensch-sel együttmüködve.' Igazi érdeklődési területe azonban a
filozófia volt. 26 éves korára megírja két könyvét: A lét lényege és értéke és Erosz és
Agapé címmel.' melyek a szerzöre irányítják a figyelmet. Przywara véleménye szerint
e müvek Szt. Ágoston Vallomásainak nyelvezetében íródott fenomenológiát bontanak
ki.' Gondos-Grünhut zsidó származású; így kevéssel Hitler uralomra jutása előtt

visszatér szülővárosába, Bajára. Néhány kisebb jelentőségű, magyar nyelven írt ta
nulmány kivételével nem publikál jelentős müvet.' A második világháború alatt
munkaszolgálatos. A háború után Baján szabadegyetemet alapít, képzőművészeti,iro
dalmi, főleg pedig zenei és filozófiai előadásokat tart. 1948-at követően egyetemi ka
tedrát ajánlanak fel neki, de visszautasítja. Előadásait betiltják, végül tanítói állást
vállal egy falusi iskolában. A következő években, mivel nem szólhat nyilvánosság
előtt, számos "népszerűsítő" füzetet állít össze, amelyekben filozófiai nézeteit igyek
szik bemutatni. Ezek a személyi kultusz éveiben nem jelenhettek megj- bajai tanítvá
nyai, barátai, valamint szegedi egyetemisták egy kis csoportja között terjedtek kézről

kézre. Az 1956-os események után Gondos-Grünhut családjával együtt Jugoszláviába
menekül, majd a következő évben Németországba kerül. A menekültek számára föl
állított táborból elküldi néhány művét Guardininek - így akar egy negyedszázados
szünet után ismét bekapcsolódni a német szellemi élet vérkeringésébe. Guardini
válaszként borítékot küld neki, benne 100 márkát. .. Nem sokkal ezután a Rajna
vidék egyik kisvárosának középiskolájában kezd tanítani. Ettől az időtől német nyel
ven ír filozófiai tanulmányokat.

1958-ban részt vesz a Velencei Nemzetközi Filozófiai kongresszuson, de ottani
egyetlen felszólalása kivételével? már nem publikál semmit. 1962-ben halt meg, 58
évesen.

Gondos-Grünhut filozófiai világképe a fenomenológia virágkorában alakult ki. Ismer
te Husserlt, aki szerint Gondos-Grünhut második könyve, az Erosz és Agapé "Heideg
ger ontológiáját vitatja". Ennek ellenére Gondos-Grünhut kezdettől fogva a múlt
nagy filozófusait tekinti valódi vitapartnereinek. Olyan gondolkodó, aki nem fordít
túlzottan nagy figyelmet a filozófia úgymond "technikai" problérnáira.! Gondolkodás
módja elsődlegesen vallási indíttatású. Tagadja a vallási és a filozófiai megismerés
kettösségét, csupán az igazi tudás más-más megjelenési formájának tekinti azokat. Az
igazi tudás, a metafizika két részből áll: ontológiából és misztikából. Az ontológia a
transzcendencia racionális tudománya, a misztika pedig megfogalmazza az Istennel
való egyesülés boluogságának megtapasztalását. A legnagyobb jó a lét, de a lét nem
"evidens", nem magától való. A létet megérteni, értékét felfogni csak akkor tudjuk, ha
a semmitől való elszakadásban szemléljük.

A legmagasabb és legmélyebb tapasztalat a valóság és a semmi megtapasztalása. A
semmi mélysége előtt érzett szédület teszi lehetövé, hogy örüljünk a létnek. A világ
nemcsak létből áll, a lét tehát csak annyiban a legváratlanabb megjelenési forma,
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amennyiben a semmivel áll szemben. A semmi az egész kozmoszt körülöleli, ugyan
akkor a valóság legkisebb részletét is körülhatárolja és fenyegeti." A semmi minde
nütt jelenlevő és az egyetlen dolog, ami - úgymond - evidens: "a semmi nemléte ab
szolút evidens; a semmi, az abszolút üresség szükségszeruen létezik, minden ok nél
kül, és a Minden helyén kellene lennie,.. Semmi sem megdöbbentőbb,mint ez a
mindenütt jelenvalóság, ez a mindent elnyeléssel fenyegető szakadék, mégis egyedül
a semmi megtapasztalása révén tudjuk megérezni és felbecsülni a lét végtelen érté
két. Amíg az ember nem érzi a semmi által keltett megrendülést. nem tudja igazán
értékelni a lét csodáját, azt az egyedülálló tüneményt, hogy valami van. A semmi
megtapasztalása nélkül a világ csak unalmas síkság, ahol semminek sincs meghatáro
zott kontúrja, ahol sötét és alaktalan lények ténferegnek. akik képtelenek csodál
kozni, örülni, és nem ismerik a hála érzését. Ekkor értjük meg, hogy minden, "ami
valami, ami a semmi helyén létezik, nem-evidens egy abszolút evidens valamivel szem
ben, aminek a nem-evidens helyén kellene léteznie; minden valami elmerülne a semmi
mélységében, a nem-evidens átadná helyét az evidensnek. ha nem leteme egy végtelen
hatalom, amely a létező valami-létét garantálja . . ." "A dolgok viszonya a semmihez,
valami-létük nem-evidens volta a semmi evidens nemlétével szemben, e végtelenü! súlyos
teher, annak szukségessége, hogy egy végtelen hatalomnak kell hordoznia őket, nehogy
elmerüljenek a semmiben: ez a lét."

A dolgok, az egész lét esetlegességének megrázó felismerése könnyen vezethet
olyan filozófiai világképre. amely a káoszt, a dolgok fokozatos megsemmisülését vall
ja. Ám az abszolút esetlegesség rendszere helyett Gundos-Grünhut metafizikáját a lét
szabad adományára alapozza, arra az elsöprő győzelemre, amit a lét arat a sernmin. A
lét nem negatív módon definiálódik, mint másra vissza nem vezethető esetlegesség,
hanem mint "abszolút meghatározottság, amely - mivel nem-evidens - csak valami más
által megalapozva létezik", A létezést pontosan ez az abszolút nem-evidens jelleg
választja el az álmok birodalmától. Az álmok ugyanis szilárd koherenciával rendel
keznek, nyomasztó súllyal, míg az effektív létezés az igazi transzcendenciára hIV min
ket, ami egyszerre végtelen lehetőség és érzékeny kezdet.

Minden dolog egy "semmiből kiszakított lét, egy semmitől különböző lét terhe, amit
egy hatalom hordoz'; de egyben olyasvalami is, ami ezt a különbségtételt megerősíti,

azaz "egy semmi, ,., egy szakadék". A dolgok létezése szüntclen győzelem a semmi
fölött, de a semmi továbbra is hozzájuk tartozik. A dolgok nem saját erejüknél fogva
emelkednek ki a semmiből, és azt scm saját ,maguknak köszönhetik, hogy nem hul
lanak bele vissza. Minden dolog végtelen teher, amit a semmi fölött kell tartani, és
erre csak egy abszolút létező képes. Mivel ezt a terhet szükségszerüen egy transz
cendens hatalom hordozza, a dolgok az abszolút Létre utalnak. Ez "Isten létezésének
kozmolágiai bizonyítéka "!

A kozmológiai bizonyítás abból indul ki, hogya részleges léttel rendelkező dolguk
mintegy létezőkből és semmiből állnak; olyan létből, amelyet minden oldalról körül
vesz és fenyeget a semmi, amelytől el kell szakadniuk. és amivel szemben egy termé
szetfölötti hatalom tartja fenn őket. Dc akkor a transzcendens valóság, amely létet ad
minden létezőnek, másképp viszonyul saját létéhez, mint a részleges léttel rendelke
zők a sajátjukhoz. A "transzcendens szubsztancia" szükségszerüen létezik, "a sem
mivel szemben. .. magán viseli minden létező sulyát, terhét", és ezt a "hatalmat on
magától" birtokolja. Ez azt jelenti, hogy Isten mindcn lét Forrása. nemcsak a dolguk,
de saját létének forrása is. Ö "az egyetlen ténylegesség, amely szukségsicrüvé teszi saiát
létét, az egész világ létét és a nemlétet, amelye lét mögöt! van". Másképpen fogalmazva:
Isten "létezését önmagának köszönheti".

Eljutva Isten létéhez, aki a létezők létének egyetlen garanciája, rnindcn életnek - a
sajátjának is! - forrása és fenntartója, fel kell tennünk a kérdést: hogyan képes Isten
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létet adni? Vagy A lét lényege és értéke terminológiájával: Isten létét így-Iétéből kiin
dulva keressük. Isten így-léte, "lényege" a Jó, és ez a Jó az önátadás, önmaga szétosz
tása. Márpedig az adáshoz, főleg pedig az önátadáshoz lennie kell, tehát a Jónak lé
teznie kell. A Jó az a valami, ami képes saját erejéből felülmúlni a semmit. Isten azért
létezik, mert Ő a Jó. És mivel lényege a Jó, Isten nem tud nem létezni. Ez pedig az
ontológiai bizonyíték.

Eddig a gondolatmenet hagyományos: a végső valósághoz elvezető utak megegyez
nek azzal, amelyet Kant is bejárt korának skolasztikus gyakorlatát követve. Gondos
Grünhut ezt a kérdéskört az énességnek, az Ichhaftigkeitnek mint "a valóság lényegi
metafizikai kategóriájának mélységes látomásából kiindulva" fogalmazza újra. Kiin
dulópontja a szeretet ténye: vajon azért szeretünk-e valakit, ami a lényege, vagy pedig
valami mélyebb "ok" miatt? Szerethetünk ugyanis valakit kűlsö megjelenése, jellem
vonásai, tudása, azaz felszínes járulékai miatt. És lehet valakit szeretni lényege miatt,
ami létének szubsztanciáját alkotja. Mindkét esetben a szeretet olyan dologra irá
nyul, amely nem elválaszthatatlanul tartozik a szeretett lényhez, hanem esetleg épp
úgy megtalálható valaki másban.

Az ember kísértést érez, hogy jó vagy rossz minőséget tulajdonítson a legfőbb ér
téknek vagy ellen-érteknek. Ám ha valakiben érték vagy ellen-érték létét állapítjuk
meg, még nem határoztuk meg a másikra vonatkozó ítéletünket. Megeshet, hogy én
vagyok az az érték. Azt mondod: milyen kár, hogy benned létezik ez a szépség és ez a
jóság! Benned elvesznek, megromlanak ezek az értékek: mennyire örülnék, ha valaki
más birtokolná őket! Az ellenkezője is megeshet: mindaz, ami vagyok és amim van,
semmilyen értéket nem jelent. vagy akár ellen-értéket képvisel. Mit sem számít! Ak
kor is értékes vagyok számodra. Az, "ami vagyok" tehát alapvetöen különbözik attól a
ténytől, hogy én vagyok az a valami, és ez a lényeg és létezés közötti megkülönböz
tetés biztosítja a végső értékek felismerését. Ha csak a tulajdonságok, a tartalmak
képviselnének értéket - magyarázza az Erosz és Agapé -, azaz egyedül az "értékek"
érnének valamit, akkur semmi sem lenne igazán, megingathatatlanul értékes. Ha egy
létezőnek csak a milyensége vagy a tulajdonságai, azaz a tartalma lenne értékes, ak
kor mindig valami helyettesíthetődologról beszélhetnénk csak, és a" világ a dolgok
elpusztitása révén nem vestitene értéket". Ennek elkerülése végett el kell fogadni az én
és az értékek szétválaszthatóságát, és azt, hogya legnagyobb érték nem az "értékek"
egyike vagy másika, hanem maga az én. Ezzel nem abszolutizáltuk az ént, nem tettük
bálvánnyá az egyéniséget. Az abszolút érték nem az én, hanem Isten, és az én csakis
Isten iránta való szeretetének erejéből az, ami. Isten istensége azt jelenti, hogy Ő, és
csakis Ő lehet Isten ... Ha igaz az, hogy mivel Isten a Jó, és ezért nem tud nem létez
ni, akkor az is igaz, hogy mivel Ő önmaga, egyedül Ő lehet Isten.

Gondos-Grünhut gondolatvilága az ontológia három alapvető kategóriája körül bon
takozik ki. Ezek: a lét, a jó és az egység.

Minden létező egyetlensége olyan ontológiai kategória, amely a skolasztikusok
transzcendentális ullumjára vezethető vissza, de igazán pontosan csak a szeretet on
tológiai tényéből kiindulva érthető és határozható meg. A szeretet egy másik lény
szubsztanciájára vagy akcidenseire, részeire vagy esetleges benső lényegére irányul.
Mindkét esetben valami értéket, azaz valami jót próbál elérni, mégpedig azért, mert
az belőle hiányzik. A jó iránti szeretet tehát a tökéletlennek a szeretete valami töké
letesebb iránt, egy alulról fölfelé "emelkedő" szeretet. Ez az Erosz.

Az Erosz mindig a jót keresi a másikban és a másik révén, nem pedig a másik léte
zőt. Természetes síkon a gyönyörért vagy a remélhető haszonért szereti a másikat.
Vallásos síkon a másikban és a másik révén Istent keresi. És amikor magát Istent
szereti, Benne nem Őt, hanem a Jót sze reti. Ugyanakkor létezik egy másfajta szerétet
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is. Ez a szeretet nem a jót, nem valami gazdagságot vagy képességet keres, amit ő

nem birtokol, hanem lényegéért fordul a másik felé. Ennek a szeretetnek az elsajátí
tásához és megéléséhez Istennek az emberek iránti szeretetéböl kell kiindulnunk.

Az Istent szeretö embernek végül is számot kell vetnie azzal, hogya szeretet nem
rejt magában szükségszerű kölcsönösséget. Ha Isten magához öleli a lelkeket, egyál
talán nem szükségszerű, hogy az enyém köztük legyen. Összes értékeim. összes kín
cseim - legyenek bármily értékesek is - tartozhatnának másvalakihez is. Ami tehát
bennem érték, az nem az enyém, csak a nyomorúságom, a kifosztottságom, a sem
mim az enyém, és ezt osztom meg a többiekkel. Ha ilyen körülmények között Isten
mégis szeret, akkor nem azért szeret, ami vagyok, hanem azért, mert vagyok. Isten
önmagáért szeret. Ez a szeretet nem valami hiányzó jóra irányul, nem a másik érté
keit kívánja. Ez az Agapé. Az Agapé alap nélküli szeretet; így egyedül Isten tud sze
retni és az, akit Isten szeret.

Amennyiben az Agapé ontológiai szempontból kapcsolatban áll a transzcendentális
unummal - még ha ez az egység egyetlenségbe megy is át -, az Agapé teológiai kate
góriaként is felfogható. Az Agapé ebben az értelemben a megigazulás. Igaznak
(gerecht) lenni azt jelenti, hogy az embernek joga van (Recht... haben) létéhez.
Márpedig természeténél fogva egyedül Isten igaz, mivel - istenségénél fogva - egye
dül neki van abszolút léte. Ami az embereket illeti, lényegüket csak a semmin
aratott győzelem isteni csodájának erejéből birtokolják. Nem önmagukban igazak
tehát, hanem csak olyan mértékben, amennyiben "igazakká lettek téve", amennyiben
"megigazultak" ...

A megigazulás negatív eleme az, hogy nem eredhet tőlem. Pozitív tartalma viszont
az, hogy Isten adománya. Cselekedeteimet bárki véghezvihette volna, bárki máshoz
is tartozhatnának, esetleges megigazulásom tehát nincs kapcsolatban cselekede
teimmel vagy bármilyen más érdemmel. Az igaz ember nem cselekedetei, "értékei"
miatt, hanem önmaga miatt nyeri el a kiválasztást. Márpedig én csakis Istennek hoz
zám mint személyhez intézett meghívásából vagyok önmagam.

A megigazulást adó Agapé csodálatos paradoxona abban áll, hogy teljes mértékben
személyes, ugyanakkor egyetemes: nem kivételez senkivel. Isten elvonatkoztat min
den értékemtöl - amelyek máshoz is tartozhatnának -, kifosztottságom, szegénysé
gem, semmi-voltom szerint szemlél - éppúgy, mint másokat. Isten szeretete független
attól, hogy mi vagyok, mi lehetnék - így szeret minden embert. A megigazulást még
el nem nyert ember a bún kötelékeiben él, vagyis képtelen embertársát másképpen
szeretni, mint Erosszal, azaz javai, értékei miatt. Amíg nem tudok eléggé elmerülni
saját létemben, amíg nem kapok Istentől elvitathatatlan jogot létemhez. csak olyan
vágyat, olyan kívánságot érezhetek embertársaim iránt, amely a bennem feszülő hiá
nyokat igyekszik betölteni. Mihelyt azonban Isten megtalált és elfogadott, azaz meg
igazulttá tett, és ennek következtében megerősített helyettesíthetetlen egyetlensé
gemben, képes vagyok arra, hogy a másik felé forduljak és önmaga miatt szeressem
őt, ne pedig aszerint, hogy mit tud nekem adni. Isten megigazulást adó szeretete fel
kelti az Agapét a megigazultban is. "Ha én, akit lsten szeretete pótolhatatlanná tett,
azért szeretek egy másik embert, mert ő van, akkor lsten módjára pótolhatatlanná teszem.
Én ugyanis abszolút pótolhatatlan vagyok lsten száma ra. és te abszolút pótolhatatlan
vagy számomra, ezért te is pótolhatatlan lesze/lsten számára."

Gondos-Grünhut életműve sem vallási szinkretizmusnak, sem ontológiai spekuláció
nak nem nevezhető, ugyanakkor a keresztény gondolkodás megtermékenyítőhatását
példázza a XX. század filozófiai gondolkodásában.

266
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csak egyetlen cikk, s egy általunk irt elemzés mutatja be: Gondos-Grunhut. László 1903-1962. (Dictionnairc des Philosophes l. Pa

ris, 1984, 1060-1061.1.) - 5. Metuíinkai világnézet és Buddha megváltástana és a mísuík:a. Mindkellö magyarul jelent meg, Baján,

1935·ben. - 6. Ezen korszak egyetlen publikációja itt elmondott felszólalása: Experiences on wich metaphysics as a science is

based. Proceedings ol the Tenth truernational Congress ol Philosophy, (Amsterdam, August lJ-18, 1948.) I. Amsterdam, 1949,99.1.

~ 7. tdeulísmus WH! Materialismus als Stellungnuhmen zum höchsten Wert. - 8. Ami ennek a gondolatnak tudományfilozófiai előz

ményeit illeti, vö. a Gestalttheorieve vonatkuzó kritikai megjegyzést. (2.) - 9. Die Koruemplatíon. Erlcldrungen übe r dem Gottes

glauben WId die Religion 11.7.

GONDOS-GRÜNHUT LÁSZLÓ

Fohász

Uram! Köszönörn, hogy megengedted, hogy létezésedről megbizonyosodjam, és léted
tudata kiemeIt életem reménytelenségéból. Köszönörn, hogy lelkem mélyén meg
mutatkoztál jóságodban, és megtaláltam Benned életem értelmét és egyetlen igaz
boldogságát. Légy velem, Istenem; ne engedd, hogyelfeledjem a csodát, melyet éret
tem tettél; add, hogy mindig a Te szeretett fiadnak, örök életedre kiválasztottnak
érezzem magam. Taníts meg hinni, hogy rnindig valóság légy számomra, hogy léted
és jelenléted tudata minden gondolatomat, érzésemet, vágyamat áthassa, hogy min
dig abban a bizonyosságban éljek, hogy Te vagy és jelen vagy. Taníts meg rendület
lenül hinni, hogy van egy legfőbb üdvösség, és én ezt el fogom nyerni, hogy a semmi
sötét, félelmes folyójának van egy túlsó partja, melyet el fogok érni, nem fogok a hul
lámokban elmerülni. Taníts meg remélni, hogy egész életemet egy végtelen Jóra való
örömteljes várakozásban töltsem, hogy úgy éljek, úgy fogadjam az élet kellemes vagy
kellemetlen eseményeit, mint akire ezeken túl, ezektől függetlenül valami nagy-nagy
jó vár. Taníts meg szeretni; engedd, hogy érezzelek. mint legfőbb Jót, egész szívem
mel vágyódjam Utánad, mint egyetlen, igaz kielégülésern után, és a világot is azért
szeressem. azért érezzem szépnek, mert a Te képedet látom fe1csillanni benne; add,
hogy minden emberben, a kedvesekben és a visszataszítottakban egyaránt, meglás
sam a szegény, magányos lelkét és érezzem minden lélek egyetlenségét, pótolhatat
lanságát, érezzem azt, hogy egyiknek sem szabad elvesznie. mert minden egyes lélek
fontosabb az egész világnál.
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Uram! taníts meg engem imádkozni, hogy a világról megfeledkezve tudjak a Te je
lenlétedben időzni, és ezt az állapotot, amikor semmiről sem tudok, érezzem az én
igazi életemnek. Add, hogy minden bajomrnal, minden problémámmal fel tudjalak
keresni Téged, bízva benne, hogy Nálad vigasztalást fogok találni; és minden prob
léma, minden cél nélkül is el tudjak menni Hozzád, csak azért, hogy Nálad legyek.
tiszta szeretetböl, mert jó Veled együtt lenni. Add, hogy mindig jobban tudjak imád
kozni, hogy mindig könnyebb legyen számomra a világtól elszakadni, Hozzád fel
emelkedni, hogy egész napom legboldogabb részének érezzem, amikor Veled lehetek,
s alig várom az imádkozás óráját; hogy a Veled töltött időt érezzem napom igazi tar
talmának és értékének. Add, hogy az ima biztos menedékem legyen, hogy amikor Ve
led vagyok, akkor kivül érezzem magam a világon, a világ minden hatalmától távol,
az örökkévalóság szilárd talaján, és el se tudjak képzelni olyan veszedelmet, mclyböl
az örök életbe, a Veled való együttlétbe ne menekülhessek.

Uram! ments meg engem a két nagy veszedelemtől.a félelemtől és a közönyősség

től. Nem azt kérem Tőled, hogy szabadíts meg a Semmi félelmes látomásától; nem
úgy akarok a félelemtől szabadulni, hogy ne lássam többé a világ körül a Semmi min
dent elnyeléssel fenyegető sötét szakadékát. Nem akarok megfeledkezni a Semmi
örök sötétségéről, mint mindenkor fenyegető veszedelemről;nem akarok a világ lát
szólag szilárdságának tévhitébe menekülni. Ébren akarok lenni, látni akarom a vilá
got, tudni akarom, hogy a Semmi szakadéka felett lebegek és minden pillanatban
elmerülhetek. Mégis, kérlek, szabadíts meg a félelemtől. Add, hogy ne csak a Semmit
lássam. hanem Téged is, a Semmit legyőzö végtelen Hatalmat, és ne féljek a Sem
miben való örök elmerüléstól. érezve a Te irántam való szeretetedet, melyengem
megtart és pótolhatatlanná tesz. Ments meg a félelemtől, a Benned való hit és biza
lom által; úgy, hogy mindig nagyon átérezzem a világ törékenységét, de nagyon érez
zem a Te mindenekfeletti erődet is. Ments meg Uram a közőnyösségtöl is, a lélek
másik nagy veszedelmétől. Sosem érezzem azt, hogy minden mindegy, semmi sem
fontos, nincs előttem cél, melyért érdemes küzdeni; sohasem engedjem át magam, a
Léttel nem törődve, a tespedésnek, a Scrnminek. Az élet felhőjén keresztül mindig
világítson felém a Lét végtelen értéke, vonzzon és lelkesítsen, hogy soha ki ne alud
jon bennem a végtelen Jó utáni vágy, az erőfeszítésre való készség. Ments meg a féle
lemtől és a közőnyősségtöl egész életemben, de különösen a nagy valság idején, halá
lom órájában. Amikor a világ megszünik számomra létezni, amikor hirtelen kialsza
nak a világ világosságai, amikor magamra maradok a Semmi végtelen sötétségében,
akkor ne legyen úrrá rajtam a félelem és a közönyösség; ne bénítson meg az éjsza
kában való elveszettség rémülete, és ne adjam meg magam, a Léttel nem törődve,

kényelmes lustasággal, a nemlét eszméletlenségének. hanem a Te Lényed tudatától
bátorítva, Lényed után vágyódva megtaláljam az utat Hozzád. Légy velem Uram, a
halálom órájában, fogd meg a kezem, amikor majd a Semmi éjszakájában keresem a
Hozzád vezető utat.

Uram! életem legjobb perceiben világosan érzem, hogy lélek vagyok: a Semmi örök
vándora és Isten keresője. Add, hogy erről soha meg ne feledkezzem és elkerüljem
azokat a gondolatokat, érzéseket, vágyakat, cselekedeteket, melyek hozzám, mint lé
lekhez nem méltók. A világ meg akar győzni róla, hogy ő az én uram, tőle függ a sor
som, tőle függ a boldogságom és a boldogtalanságom. Azt akarja, hogy én ezt elismer
jem és valljam. A világ ujjongást és szomorúságot, félelmet és vágyakozást akar kel
teni bennem színes káprázataival; azt akarja, hogy a történések miatt kétségbeessek,
reszkessek, másokhoz durva legyek, mohón és erőszakosan küzdjek a javakért és ez
zel elismerjem, hogy ő az én sorsom ura. Add Uram, hogy soha meg ne feledkezzem
róla, hogy a világ csak káprázat, hogy semmi igazán boldoggá, sem igazán boldogta
lanná nem tud tenni engem, hogy igazi veszélyt nem jelent számomra, igazi biztonsá-
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got nem ajándékozhat, mert én nem vagyok a világ része, én kívül állok a világon, én
a Semmi örök vándora és Isten keresője vagyok. Add Uram, hogy lélekvoltom tuda
tában mindig derüsen, nyugodtan álljak a világgal szemben és távol maradjak azok
tól a veszedelmektől, melyek a Semmi örök vándorához nem méltók.

Uram, Te vagy az örök Létező es a végtelen jó, és önmagad szemléletében végtele
nül boldog vagy. Mégis, szenvedsz értem, mert pótolhatatlan vagyok számodra, látod
elveszettsegemet és meg akarsz menteni. Kor";' tsz lelkem kapuján, bebocsájtást
kérsz, bennem akarsz élni, bennem akarsz világítani, bennem akarsz testet ölteni. De
én be vagyok zárkózva önmagamban, a saját kis szük vágyaimba, érzéseimbe, gondo
lataimban élek, csak önmagammal törődök és nem hallom a Te kopogtatásaidat, nem
figyelek a sugallataidra, csak a magam kis életét élem, és nem engedem a Te életedet
magamba áramlani. Uram, segíts, nekem! Segíts nekem, hogy meg tudjak nyílni
Számodra, hogy engedjem fe!csendülni lelkemben sugallataidat, tudjak csöndben
figyelni rájuk. A Te sugallatod legyen életem forrása és irányítója, legyek edény, me
lyet Te töltesz meg tartalommal, hangszer, melyen egyedül Te játszol, hogy végül
mondhassam: nem én élek, hanem Te élsz rajtam keresztül. Én én maradok; én soha
sem lehetek Te; de nem az én életemet, hanem a Te életedet akarom élni. Tudom,
hogy Te nem fukarkodsz önmagaddal; mindenütt jelen vagy, minden lélek felé sugár
zod szellemedet; legyek hát nyitott Lélek, hogy felzendülhessen benne a Te örömed.

Uram! Ebben a világban a lelkek kimondhatatlan sokat szenvednek és nagy sötét
ségben élnek. Még ha én nem is teszek nekik semmi rosszat, akkor is nagyon nyomo
rúságos az életük. És mégis: az én legtöbb szavamnak, cselekedetemnek, puszta jelen
létemnek az a következménye, hogya lények amúgy is nehéz életét még nehezebbé
teszem. Uram! én nem akarok azért élni, hogy még több szenvedés és sötétség legyen
a világban. De ha a magam életét élem, magam gondolatait mondom, a magam vá
gyai szerint cselekszem, akkor csak a sötétséget és szenvedést gyarapítom. Ezért is
kérlek, hogy tégy nyitottá engem a Te sugallataid számára, tégy csatornává engem,
melyen keresztül a Te szereteted és világosságod árad a világra, mert csak úgy lehet
az életem termékeny, csak úgy tudom szavaimmal és cselekedeteimmel, puszta jelen
létemmel a lelkek szenvedéseit enyhíteni.

Uram, ne maradjon magányos monológ az én Hozzád intézett szavam. Ha eljövök
Hozzád fáradtan, gondoktól terhelten, vagy Utánad való vágyakozásból, ne csügged
jek a saját gondjaimon, a saját mondanivalómon, hanem miután kiöntöttem Előtted

szívemet, tudjak elhallgatni és csöndben figyelni a Te válaszodra. És ne hagyj el
menni üres kézzel; vedd le rólam nyomorúságomat, vigasztalj meg, tölts el engem lé
ted bizonyságával, lényed ismeretével, hogy megerősödve, a Te igazságod hirdetője

ként térhessek vissza a világba. És amikor a világban vagyok és mindennapi felada
taimat végzem, akkor se hagyjon el jelenléted tudata; hogy amikor a világban vagyok,
akkor is lényem örökkévaló részével Nálad legyek!

Uram! Amit a magam részére kérek, azt kérem Tőled minden lélek számára. Imád
kozom Hozzád azokért, akiket ismerek és szeretek; Te jobban ismered őket, mint én,
jobban tudod, hogy mire van szükségük és jobban is szereted őket nálamnál: segítsd
meg őket! Imádkozom Hozzád azokért, akik közönyösek nekem, akiket nem tudtam
megszeretni; Neked nem közönyösek ők, könyörülj rajtuk. Imádkozom Hozzád min
den lélekért, az élőkért és a megholtak lelkeiért: nyisd meg őket a magad számára,
hogy Te légy mindegyikben az élet és mindannyian egyek legyünk Benned.

Amen.
(l9So-SS?)

269



TURCSÁNY PÉTER

Virágvasárnap éjszaka.
Bűnben a város. Záporod
mossa róla az árulás
gyilkos-terű agancsait.
Tócsák, sötét tulipánok
hullajtják útra szirmaik.

Egyetlen kérés örvénye
forog bennem régóta már,
gyermek-sirás, kapaszkodás
mig anyja emlőjére vár,
pogány-tornácon idegen,
kujárok közt virággal áll,
virágja illata, srine
két szonyi sóhaj: "Segíts meg!"
Én mint süket, ki [élrehall,
hallom a választ: "Feszítsd meg!"

GYÖKÖSSY ENDRE

A terelők

Virágvasárnap

Virágvasárnap éjszaka.
Bűnben li város. Záporod
massa róla a rágalom
gyilkos-torű agancsait.
Tócsák, sötét tulipánok
hullajtják útra srirmaik.
"Segíts meg!" - hozzád Igy kiáltok,
"Feszítsd meg!" - hallom rá az átkot,

Virágvasárnap éjszaka,
ne szűnjön ráporozni ránk
ítéletednek ostora!

Imádság háza, templomunk,
köveit miota hordjuk,
a sárban mégis elbukunk.

Virágvasárnap éjszaka.
ne szűnjön záporomi ránk
ítéletednek ostora.

Levélrészlet: "Tihanyból jelentem: nyaralásom szép is. nem is, jó is, nem is, ahogy az
már lenni szokott. Szép: a víz, a vihar, az Apátság és főleg az altemplom, Árpád-házi I.
András sírjával. Nem szép: a szörnyű szárazság, a por, ezt a tündéri falut valósággal
felfaló giccs-áradat. Anádtetős, tornácos, meszelt házak eltűntek akiakasztott far
mercsodák és trikóköltemények mögött. Jó volt a társaságom és az olvasmányom.
Rossz volt nagyrészt az idő s a templom csöndjét zavaró turista- és a parti szúnyog
invázió. És nagyon, nagyon jó lesz hazajönni. Ám addig is be kell valamiről számol
nom. Az ismerőseim egy pulit hoztak magukkal a Balatortra. ahol a kutya eltűnt, csak
három nap múltán került vissza, szörnyű éhesen. Jól teleette magát - és megint nyo
ma veszett. Ezt megismételte többször, míg végre kiderült: talált magának egy juh
nyájat, beállt a pásztorhoz, első perctől fogva nagyszerűen terelt - de egy falatot sem
fogadott el. »Társadalmi munkában« csinálta."

Telefon a tihanyi levélírótól: " ... képzelje, azóta is hallottam a puli ról. Most a kör
nyék Trabantjait tereli csaholva, ha azok köhögve-hörögve erölkődnek fölfelé a
Rózsadombra. Szegény aszfalt-pulik. Mit csináljanak, ha terelniük kell?"
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Egy nyári beszámolóból: " ... az idén szerencsénk volt a beutalással. A szobánk re
mek, a víz és az időjárás kitűnő. Négyszemélyes asztalnál étkezünk. Igen szimpatikus
házaspárt kaptunk asztaltársaknak. Nem dicsekedtek, nem Lear-királykodtak, kultu
ráltan és szerényen viselkedtek.

A férfi valamelyik Pest környékí tsz fökönyvelöje, a nő pedagógus. Magukról jósze
rivel sosem beszéltek. Nem volt családi fotóbemutatás; »Gőrögben«, »Spanyolban
készült felvételek, ám remek folyóiratokat adtak kölcsön. Sétálni is csak akkor csat
lakoztak hozzánk, ha mi kértük erre őket. A férfi minden fáról, bokorról, virágról tu
dott mondani valamit, az asszony bűbájos iskolai történetekkel mulattatott bennün
ket. Ám vasárnap, amikor legjobb az ebéd, két alkalommal üres maradt a helyük.
Vacsoránál is. Másnap még célzást sem tettek arra - merre jártak. Kís autójuk is
hiányzott az üdülő parkolójából.

Hazajövetelünk előtti harmadik vasárnap reggel mondtam a férjemnek: - Ezek
okosan teszik: vasárnap eltűnnek ezen a dimbes-dombos vidéken - autókáznak, leve
göznek, ismerkednek a tájjal. Biztosan felfedeztek valahol egy romantikus halászesár
dát. Jó halászléért én is lemondanék a szokásos vasárnapi rántott húsról.

Egy szó, mint száz, már kora reggel mi is kidöcögtünk korosodó Skodánkkal s talá
lomra toronyiránt nekivágtunk az erdőhátas vidéknek. Csak úgy itta kiszikkadt pesti
tüdönk a frisse n vágott széna illatát. Dombra fel, dombról le, egy erdőkanyarulat

után parányi és ragyogóan tiszta, telivirágos falucskában találtuk magunkat. Az utol
só harangszóra érkeztünk; néhány zsoltáros asszony szaporázva igyekezett a fehér fa
lú, csillagos tornyú templom felé.

A férjem rám nézett s tudtam: szívesen bemenne. Tulajdonképpen nekem is hiány
zott már az Ige. Együgyű prédikáció lesz? Mindegy. A bibliai zöveg elronthatatlanul
jó és az ősi ének mindig szép, gyermekkoromat idéző. Így bementünk a rezedaillatú
fehér falak közé és leültünk egy vaskos oszlop tövében. Meglepően sokan voltak. Ép
pen akkor ment fel a lelkész a szószékre. Meghökkenve néztünk egymásra. Az asztal
társunk volt, s a szószék alatt a harmóniumnál - a felesége. És az Ige bizony Ige volt 
a javából. A záróének utolsó versét meg sem várva kisiettünk az autónkhoz, s hazáig
szót sem szóltunk egymáshoz a meglepetéstől s a meghatottságtól.

Csak a hétfői búcsúebédnél találkoztunk újra. A szokásos módon - mintha mi sem
történt volna - kívántunk egymásnak jó étvágyat. Csak mikor a süteményt is elfo
gyasztottuk, szólalt meg a férfi:

- Láttam, hogy ott voltak a templomban, s úgy érzem, magyarázattai tartozom. Az
ötvenes évek közepéig segédlelkész voltam. Emlékeznek azokra az időkre. Egy félre
értett temetési búcsúztatóm miatt le kellett tennem a palástot. Átképeztem magam és
élünk. Nem is rosszul. Dc keservesen hiányzik az Ige hirdetése. Ha templomot látok,
izgatott leszek. Abban a falucskában egy volt teológustársam a lelkész. Ő megen
gedte, hogy prédikáljak.

Elcsuklott a hangja. Hirtelen felállt: a felesége is. Kezet nyújtottak és felsiettek a
szobájukba."

*
Hogyan is szólt Jeremiás próféta? " ... Csontjaimba van rekesztve. Erőlködöm, hogy

magamba tartsam, de nincs rajta hatalmam . . . "

*

Akiknek pedig terelniok kell
azok terelni fognak.
Mindhalálig.
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KERESZTY RÓKUS

Flannery O'Connor

Mikor meghalt, Thomas Merton azt mondta róla: nem olyan jó írókhoz hasonlítom,
mint Hemingway, Porter és Sartre; "Szophoklészhez lehet csak mérni. Tisztelettel
írom le a nevét, mivel mesterien és igazán mutatja meg az ember bukását és szégye
nét." Ki volt ez a fiatal nő, aki mindössze két kisregényt és néhány novelláskötetet írt,
hogy Mertontól ilyen méltatást érdemelt?

Élete

1925-ben született a Georgia állambeli Savannah-ban. Egyetlen gyermek; 15 éves,
mikor apja meghal, ugyanabban a betegségben, amely később őt is megtámadja.
Korán megvilágosul benne írói hivatása, céltudatos, kemény munkával készül rá.
1945-ben északra megy a State University of Iowa-ba, ahol egy ún. "író-iskolá"-ba
jelentkezik. Mikor elmondja a program igazgatójának, mi járatban van, az egy szót
sem ért a lány georgiai tájszólásából. De mihelyt elolvassa írásait, fölveszi az íróképző

programba. Flannery O'Connor első novellája még egyetemi hallgató korában meg
jelenik, s 1947-ben már irodalmi díjat nyer. Az egyetemi diploma megszerzése után
némi megszakításokkal aránylag nyugodt alkotó munka következik New York, illető

leg Connecticut államban. 1951-ben jelentkezik először betegsége: lupus erythema
tosus. Ez az anyagcserét megtámadó betegség fokozatosan korlátozza mozgási sza
badságát, s naponta néhány órányi munkára csökkenti energiáját. Haza kell térnie
Georgiába. Özvegy édesanyja farmján tölti élete utolsó 13 évét. Csak rövid időre

mozdul ki, hogy egy-egy egyetemen előadást tartson, vagy a kórházban kezeltesse
magát. A reggel első részét írógépe mellett tölti, írja, újraírja. állandóan javítja el
beszéléseit. Vasakarattal kényszeríti magát a munkára szinte egészen haláláig. Dél
után olvas, leveleket ír vagy a verandán ül és néz; figyeli anyja piszmogó néger és
fehér munkásait, trécselő barátnöit, de leginkább kedvenc páváit. Fejlődésük, visel
kedésük minden mozzanatát ismeri és életre kelti. The King of the Birds (A madarak
királya) című tárcáját olvasva azon vesszük észre magunkat, hogy együtt figyeljük az
írónővel ezeket a fülrepesztően rikácsoló gyönyörű állatokat. Egy darabig csak nevet,
de aztán eláll a lélegzete, amikor a pávakakas hirtelen széttárja a farktollait. Megérti,
miért kiáltott fel egy néger öregasszony: "Ámen, ámen", mikor a fénykoszorús napok
tejútja zöldes bronz szivárványként megnyílt előtte. Flannery O'Connor talán azért
élvezi ennyire a pávákat, mert sűrítve és kisarkítva találja bennük azt, amit önmagá
ban és a világban lát: a páva egyszerű, majdhogynem nevetséges állat, míg csak szi
neváltozása áhítatos csodálatra nem gyújt. Flannery az egyszerű, sokszor groteszk
emberi életet vizsgálja, hogy megragadja benne a misztérium váratlan kitárulkozását.
Egyik kritikusa szerint a páva elemi erejű rikoltása nagyszerűen jellemzi Flannery
írói és prófétai öntudatát: "Úgy tűnik, mintha a föld közepéből rázná meg valami
sokkhullám. amely a lábain keresztül fölfelé folyik benne, míg végül is kiereszti ma
gából: íííí-úúú-ii. Néha hétszer vagy nyolcszor is rikolt egyfolytában, mintha ez volna
a legfontosabb üzenet, amelyet a világnak meg kell hallania."

A betegség s a farmon egyedül töltött élet nem szakítja cl Flanneryt az emberektől:

örömmel fogad vendégeket, kiterjedt levelezésén keresztül együttérzéssel követi ba-
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rátai sorsát, a világ és az egyház eseményeit. Ez a minden ízében georgiai lány, aki
New Yorknál messzebb soha nem jutott el, megdöbbentő érzékenységgel érti és éli a
megújuló európai katolikus szellemi életet, saját lelki és szellemi fejlődésében elővé

telezi a II. Vatikáni zsinatot s boldogan fogadja megnyitását. Ahhoz, hogy ars poeticá
ját megértsük. két, írásait meghatározó tényezőt kell tanulmányoznunk: kultúrájának
déli gyökereit s katolicizmusát.

"Déli" író

Aki nem élt "Délen", azaz az Egyesült Államok déli államaiban, nem érti, miért ilyen
fontos ez a megkülönböztetés. Nem érti annak a müvelt angoltanámőneka lelkivilá
gát, aki kikérte magának, hogy őt amerikainak tartsák: "Én nem amerikai vagyok, ha
nem déli." Ez a kijelentés egy egész társadalomnak az öntudatát fogalmazza meg,
amelyet a polgárháború veresége s az azt követő, ma is folyó északi "invázió" tett vég
letesen érzékennyé. Flannery a Dél vereségét áldásnak tartja: "Emberi korlátaink be
lénk égetett tudatával s a misztérium iránti érzékkel léptünk a modern világba.
Mindez nem fejlődhetett volna ki naivságunk első korszakában, amint nem is fejlő

dött ki elégségesen az ország többi részében."
Flannery O'Connor még a vietnami háború előtt írta ezeket a sorokat, amikor a

Yankee, az Észak, a hivatalos Egyesült Államok még egyetlen háborút sem veszített
el történelme folyamán. Ezért mint országnak fogalma sem volt képességeinek hatá
rairól. Még széltében dívott a meggyőződés: ahhoz hogy valami sikerüljön, csak komo
Iyan hinni és akarni kell. Az ilyen közfelfogás megakadályozza, hogy az ember
valóságos természetét megéljük. Megfeledkezünk az emberi lét korlátairól s a bűnbe

esésról. Mint egy gyermek-titán, saját erőnket bálványozzuk. Ezzel szemben Délen 
Flannery szerint - "ha halványan is, de még látjuk Mózes arcát, amint porrá zúzza
bálványainkat", A Délen keresztül fut az ún. "Biblia-övezet". Ez nem jelenti azt, hogy
a déli kultúra egészében keresztény, de itt az emberek még értik a keresztény hitet,
még félnek attól. "hogy esetleg az ember tényleg Isten képére és hasonlóságára van
teremtve". A biblikus képek, a bibliai történetek a képzeletben szunnyadnak; s a bib
likus háttér az iró képeinek egyszerre konkrét és titokzatos távlatot ad: az égő csipke
bokor lángja, Jákob harca az Úr angyalával s égbe vezető lajtorjája, a próféták tánca a
tüzes kemencében Délen még látható valóság. A Dél erdeiben még élnek az Ószövet
ség vad prófétái, akik (akárcsak Radnóti Náhumja) az isteni "harag teli zsákjai" s
akik a bűnös városban szétszóródott Isten fiai közé küldetnek.

De nemcsak ez a biblikus kultúra jellemző a Dél nyelvére. Flannery O'Connor sze
rint a déli beszédstílus igen hatékony eszköz arra, hogy az elbeszélést ne csak az
egyéni élmény, hanem az egész társadalom életének kifejezőjévé tegye: "ha egy déli
ember beszél, bármilyen helyet is foglaljon el a társadalomban, szavában az egész
déli élet visszhangzik". Ezért köti az írónö minden elbeszélését, még az Északon ját
szódókat is, valamiképpen a DéIhez. Nem tudja követni azokat a modern írókat, akik
nek elbeszélései "bárhol és sehol" játszódnak, akiknek semmi érzékük nincs a "hely"
iránt; hősük, mivel semmitől sem idegen, végül is minden közösségtöl elidegenül.
Bárhol tartózkodik, sehova sem tartozik: "országának határai egybeesnek koponyájá
nak határaival". Ezzel szemben Flannery számára az a tény, hogy georgiai író, szaba
don vállalt korlát, "de mint minden korlát, egyszerre kapu a valósághoz". A déli világ,
a déli nyelv, a déli élet- és viselkedésmód (manners) az a konkrét valóság, amelyen
keresztül a misztérium, az emberi élet egésze és a világot teremtő és minden embert
megváltani akaró isteni irgalom megmutatkozik.
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Mikor Flannery szemére vetik, hogy miért csak a Dél világáról tud írni, s miért
csak furcsa, groteszk jellemekról. így válaszol: "Ez elsősorban hivatás kérdése, és a
hivatás olyan korlátozó tényező, mely kiterjed még arra az anyagra is, amit az író
képzelete megragad. Az író ugyan szabadon választja meg, hogy miröl ír, de nem sza
bad abban, hogy mit tud életre kelteni. Az író szempontjából egy torz, de élő alak el
fogadható, egy egészséges, de nem élő jellem elfogadhatatlan."

Igaz, hogy alakjait vissza lehet vezetni néhány alapjellemre. Azonban novelláiban
nem típusok, hanem élö emberek cselekednek. Világa körülhatárolt, élesen látható,
tapintható, megrendítöen valóságos világ, egy metszetén keresztül az egész valóság
tárul elénk.

Katolikus író

Sok katolikus Flannery O'Connor szemére vetette, miért nem ír "pozitívabb, feleme
löbb" történeteket; miért annyi a vér, az erőszak, a bún és elesettség müveiben. Flan
nery nem tagadja, hogy a világról másképpen is lehet hitelesen írni, elismeri tehet
sége korlátait. Szerinte azonban a vád igazi gyökere az átlagkatolikus olvasóban van,
aki egészen szétválasztja a kegyelmet és a természetet. A természetfölöttiről való el
képzelése jámbor klisékben merül ki; nem tudja, hogy a természetfölötti mindig a
konkrét valóságban jelenik meg. Az átlag amerikai katolikus az irodalomban az em
beri természet ábrázolásának csak két formáját ismeri: a szentimentálist és a szemér
mctlent. Az átlagkatolikus "elfelejti, hogy a szentimentalizmus túlzás. Az érzelmeket
rendszerint úgy torzítjuk el, hogy túlságosan hangsúlyozzuk az ártatlanságot. Már
pedig ha az ártatlanságot az átlagember állapotában túlhangsúlyozzuk, akkor ez az
ártatlanság valamilyen természeti törvény alapján könnyen önmaga ellentétébe csap
át. Ártatlanságunkat elvesztettük a búnbeesésben. és csak a Jézus megváltó halála
miatt s az ebben való lassú részesedésen át térhetünk vissza hozzá."

A szentimentális mú, a giccs, amely csak fehér és fekete színeket fest, elhallgatja a
rossz valóságát. Visszariad az ütközések, a vér és az erőszak ábrázolásától. Pedig a
legtöbb embernek sokkra, a sors és a saját bűnei okozta sebekre, a gonosszal és a ha
lállal való szembesülésre van szüksége ahhoz, hogy ráébredjen a valóságra, s elfo
gadja a fölajánlott kegyelmet. A szentimentális giccs elkerüli a búnból való megváltás
folyamatának véres és fájdalmas valóságát, ezért nem is jut el az igazi ártatlanság
ábrázolásához. Csak álszentséget tud bemutatni s az álszentség igen közel áll a szent
ség ellenpólusához. Egy öreg hölgy egyszer Kaliforniából azt írta Flannerynek: "Mi
kor a fáradt olvasó este hazaér, olyasvalamit szeretne olvasni, ami felemeli a szívét".
Flannery azt gondolja, "írásai fölemelték volna az öregasszony szívét, ha a helyén lett
volna". Az olvasó keresi a megváltó cselekményt, amely megkívánja legalább a lehe
töségét annak, hogy az, ami elesett, fölemelkedhessék. Azonban a rossz iránti érzéke
eltompult vagy elveszett, és ezért nem érti, hogya megújulásért fizetni kell: a rosszat
mindenekelött önmagunkban kell felismernünk s önmagunkban kell megharcolnunk
vele. Ezért az olvasáshoz bátorság kell, csakúgy mint az íráshoz. "Rettenetes élmény a
regényírás - állítja Flannery -, az írónak gyakran kihull a haja és megrothadnak a
fogai. Az írót csak a pénz vagy a megváltás reménye tarthatja életben, máskülönben
nem bírná ki ezt a tortúrát.'

Flannery O'Connor minden félreismeréssel szemben állítja, hogy ő katolikus író.
Katolikus volta nem leszükítö tényező, hanem megvédi őt a provincializmustól. Ez
biztosítja, hogy a déli világ, amit életre kelt, "ablak" az egész univerzumra. Ahhoz,
hogy valaki katolikus író legyen, nem elengedhetetlen föltétel. hogy katolikusokról
írjon katolikusoknak. Az az író katolikus, aki a keresztény igazság fényében nézi a
világot.
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Sokan azt hiszik, hogy a katolikus dogmák eltorzítják az író látását: nem azt látja,
"ami van", hanem amiben hisz. Az írónö elismeri, hogy ez nagyon is lehetséges. A
rossz vallásos regény akkor jön létre - s ilyenek árasztják el a világot -, ha az író azt
képzeli, hite fölmenti attól, hogy behatoljon a konkrét valóságba. Úgy hiszi. az egyház.
a Szentírás vagy egy teológus már látott helyette, s neki csak ezt a víziót kell össze
foglalnia. Az ilyenfajta magatartást talán a manicheus látásmód is erősíti, amely a ter
mészetes világot nem tartja érdemesnek arra, hogya művész minden érzékével meg
figyelje és kifejezze. Ezzel szemben az igazi regényíró ösztönösen érzi. "hogya végte
lent nem lehet közvetlenül clé rni, hanem abba a természetes világba kell behatolni,
ami van". Az írónak semmi oka sincs arra, hogy azt érezze: a "kötött dogma megköti"
tekintetét. Ellenkezőleg: "Azok, akiknek nincsenek abszolút értékeik, nem hagyhat
ják, hogy a relatív csupán relatív maradjon: mindig az abszolút szintjére emelik."
(Gondoljunk csak azokra az agnosztikus magyar népi írókra, akik számára a magyar
paraszt.abszolút értékké magasztosult; mennyire elferdítette a valóságot az ilyen hoz
záállás.) Bármennvire is szereti a déli kultúrát. Flannerynek soha sincs kísértése arra,
hogvadéli embert vagv társadalmat idealizálja. Amit általában a katolikus íróról
mond, önmagára is áll: nem alkot Istenként egy új világot, hanem "teljesen szabad
nak érzi magát arra, hogy azt a világmindenséget figyelje meg, amelyet Isten már
megteremtett és pontosan mutassa meg azt, amit lát. Se az Isten útjait nem akarja
mentegetni, se az ember Istennek adott válaszát elhallgatni. A gőg búnébe esnék, ha
fö!cicomázná a valóságot".

Ez a hitből fakadó biztonság magyarázza, hogy Flannerv O'Connor észre tudja ven
ni a dolgok humoros oldalát: "jó, ha megértjük: a legnagyobb komolyság engedi meg
a legnagyobb kornédiát", S valóban, a legsúlyosabb tragédiában is megláttatja a ko
rnikumot: mikor fölolvasta kedvenc novcllait. a nevetést követő visszafojtott csönd
mutatta a kettos hatást.

A katolikus hit elfogadása nemcsak a természetes valóság elfogadására nevel, ha
nem arra is, hogy ebben a konkrét valósághan fölismerjük és tiszteletben tartsuk a
misztériurnot. Az írónö mélyen meg van gyözodvc arról, hogy az egész teremtés szak
ramentális; azaz mindcn teremtett valóság az Isten gondolatát hordozza és a kegye
lem közvetítőjévé válhat. Az ördög ugyan megszállva tartja világunkat. és mindannyi
an búnben szulettűnk, de Isten állandóan fölajánlja nekünk a megváltás kegyelmét.
Flannery elbeszélései mind erről a drámáról szólnak: a kegyelem fölajánlásának és
szabad elfogadásának vagy elvetésének drámájáról. Ez a teológiai tartalom elválaszt
hatatlan a konkrét tőrténcttöl: "Az író a misztériumot a viselkedésen, a kegyelmet a
természetesen keresztül mutatja be." A modern olvasó nem hisz a természetfölötti, il

misztérium valóságában. Ezért Flannery arra törekszik. hogy megmutassa: a titok
nem a fejünk fölött lebeg. hanem abban a konkrét életben jelentkezik, amely egy
aránt sorsa a hivő és a hitetlen embernek. Az ördög éppen ezt a reális világot tartja
megszállva, s az Isten ezt az ördögtől megszállott világot teszi a kegyelem eszközévé.
Hogy ezt a hitetlen megérezze, az írónó valóságos személyeket, megdőbbentö,de tel
jesen hihető, "igaz" történeteket alkot. Mindent megtesz. hogy müve "a saját lábán
álljon, teljes és önmagának elégséges legyen. s elbírjon minden kritikát".

A katolikus író célja tehát nem kevesebb, mint a reveláció, az angol "revelation"
szó tág és gazdag értelmében: fölfedezni és napfényre hozni az emberi életnek azt a
legmélyebb dimenzióját. ahol az Isten kegyelme az emberi szabadsággal találkozik.
"Nem azt mutatja meg. hogy minek kellene lennünk. hanem hogy mik vagyunk egy
adott pillanatban. adott körűlmények közőtt". Mindezt azonban úgy teszi, hogy mi
után munkáját befejezte, a titkot éppen mint titkot tapasztaljuk meg. "melyet semmi
lyen emberi fogalmazás nem tud megmagyarázni".
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Flannery enyhe gúnnyal említi azokat a katolikus írókat, akik nem a saját müvűket,
hanem a lelkeket akarják megmenteni. Mikor szemére vetették, hogyan képzeli, hogy
katolikus létére író lesz, azt felelte: "Éppen mivel katolikus vagyok, nem elegedhetek
meg kevesebbel." Azt értette ezen, hogy mint katolikus, írói tehetséget mint hivatást
fogja fel, s ezért Isten akaratát elsősorban az alkotás törvényein és korlátain keresz
tül keresi. Így vezet el bennünket Flannery katolicizmusa "ars poeticá"-jának vizsgá
latához.

"Ars poeticá"·ja

A kezdő író "nem egy történet megszállottságában el, hanem valami elvont fogalom
csupasz csontjai buvölik el". Pedig "az elbeszélés. .. a megtestesítés muvészcte ...
Az író a lehető legalacsonyabb rendű nyersanyagokat használja fel. Az elbeszélés
mindig az emberről szól, az embert pedig porból gyúrták. Ezért, ha lenézzük azt, aki
poros lesz munka közben, jobban tennénk, ha nem is próbáJkoznánk írással".

Persze a konkrétum ábrázolásával vissza is lehet élni. A szoros értelemben vett
naturalizmus zsákutca. "Egy szoros értelemben vett naturalista múbcn a részlet azért
van, mert természetes része az életnek, nem azért, mert természetes része a mü
nek ... végletesen konkrét módon írhatunk anélkül, hogy naturalizmusba esnénk",
ha megválogatjuk a részleteket. A müvészet "igazsága a lényeges igazsága, amely (drá
mai) mozgást teremt". A müvészi írás olyan, mint a gyermek rajza: teljesen szó szerint
kell értelmeznünk, de mégsem vész el a részletekben: azért túloz és azért groteszk,
mert lényeget lát és drámai mozgást.

Saját tanúsága szerint Flannery O'Connor muvei nem úgy születtek, hogy kezdet
ben volt az elvont eszme, amelyhez történetet és alakokat gyártott. Még csak nem is a
történet született meg először. Meglátott valakit, pl. Mrs. Turpin "modell"-jét az orvo
sa várótermében. Az alak nem hagyta nyugodni, egyre jobban behatolt jellemébe. s a
jellemből pattant ki a történet.

Flannery számára mind a regény, mind a novella dráma: cselekménye a szereplök
jelleméből adódik, s a szereplök jelleme, végső fokon személyiségük titka a drámai
cselekményben mutatkozik meg. Az elbeszélés jelentése pedig a teljes drámai cselek
mény élményéből szúrödik ki.

Az igazán jó elbeszélésben a jelentés elválaszthatatlan a történettól. "Az elbeszélés
sel olyasmit mondunk el, amit semmilyen más módon nem lehet elmondani. Minden
egyes szavára szükség van ahhoz, hogy megtudjuk jelentését. Azért mondunk történe
tet, mivel egy nyilatkozat nem volna elégséges. Ha azt kérdezik, mi a történet jelenté
se, az egyetlen helyes válasz: olvasd el! Az elbeszélés jelentése nem elvont, hanem
megélt valóság, s ha állítások formájában fogalmazzuk meg, ennek a célja csak az le
het, hogy hozzásegítsen a jelentés még teljesebb megéléséhcz."

Az a tény, hogy a cselekmény mindig a jellemből bontakozik ki, nem jelenti azt,
hogy statisztikai adatok vagy pszichológiai tényezők alapján előre kiszámítható. Flan
nery O'Connor panaszkodik, hogy a szociológia sokat ártott a regényírásnak. A mai
regénynek azzal kell foglalkoznia, ami szükségszerü: a társadalmi, gazdasági és pszi
chológiai erők hatásával. Az író csak arról írhat, ami tipikus vagy legalábbis normális.
F1annery alakjai ugyan élesen tükrözik a társadalmat, s a cselekmény minden rész
lete és egymásutánja pszichológiailag megalapozott, mégis állítja, hogy az igazán jó
elbeszélés értelme ott kezdődik, ahol a meghatározó tényezők, a pszichológiai és tár
sadalmi okok fölmondják a szolgálatot. Szinte minden novellájában van "egy olyan
cselekedet, amely egészen váratlan, mégis egészen hihető". Ez a tett, szó vagy gesztus
egyszerre jellemző a személyre és túl van a személy jellemén. Flannery szerint ezért a
csúcspontért volt érdemes megírni a novellát. Ha kivesszük belőle. a novella össze-
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esik: elveszti értelmét. Gondoljunk a Revelation címü novellában a csúnya lány szájá
ból kapott "üzenet"-re: "menj vissza a pokolba, ahonnét jöttél, te öreg ragyás disznó".
Teljesen érthető, hogy a csúnya, anyjával és a világgal meghasonlott könyvbújó lány
gyűlöli a csinos, kellemes, agresszív gazdasszonyt, akí annyira emlékezteti saját any
jára és saját, vidéken feneklett életének kudarcára. Mégis, ki várta volna, hogy a lány
meg akarja fojtani Mrs. Turpint? S ki várta volna, hogy a józan, földhözragadt Mrs.
Turpin olyan ellenállhatatlanul sodródik az örült lányhoz? De mikor megtörténik,
elhisszük. S azzal, hogy a derék, eszes asszony ilyen figyelmet szentel az őrült lány
nak, az olvasó is kezdi sejteni, hogy itt nemcsak egy őrült dühkitörésének, hanem va
lami misztérium "betörésé"-nek is a tanúja lesz. Mrs. Turpin már kezdettől fogva
érezte, hogya lánv úgy nézte, .jriintha ismerte volna és utálta volna egész életében
... ismerte öt valami egészen fölfokozott és személyes módon, túl minden helyen,
időn és állapoton". S mivel a novella elejétől kezdve az olvasó megtanulta, hogy tisz
teletben tartsa Ruby Turpin józan eszét, most megrendüléssel figyeli, hogy ez az
asszony, aki eddig a legkisebb jeiét sem mutatta, hogy mástól bármi fontos dologban
tanácsot kérjen, a lány "fölé hajol annyira, hogy tekintete találkozik a lány szúrós,
ragyogó szemével". .Rekcdtcn, lélcgzetét visszafojtva" kérdezi: "Mit mondasz ne
kem?" S úgy várja a választ, .mint egy kinyilatkoztatást". Azt sem képzelhetjük, hogy
Ruby Turpin is pillanatnyi elmezavarba esett, mivel az író biztosít arról, hogy mielött
a lány fölé hajolt volna, "agya kitisztult s mozgóképessége visszatért".

Így tör be a kegyelem Ruby Turpin életébe. Az őrült lány erőszakos támadásán és
ördögi gyűlöletén keresztül. S ez a betörés, bár érthető, mégis túl van minden lélek
tani magyarazaton. Flannery számára ezek általános "tünetei': a kegyelem betörésé
nek. Amikor egy szercpló olyasmit tesz, ami "egyszerre egészen jellemébe vág és
mégis egészen váratlan", akkor föltételezhetjük, hogy az illetőnek kegyelmet kínáltak
föl. A kegyelem betöréseit gyakran erőszak előzi meg és erőszak követi. Flannery
azért használ annyi véres jelenetet rnúveiben, mert úgy találta, hogy az erőszak kí.i
lönleges módon képes arra, hogy alakjait visszavezesse a valósághoz, és elökészítse
öket a kegyelem pillanatára. A fejük olyan kemény, hogy csak az erőszak tudja fölráz
niőket.

Nemcsak vér és erőszak elözi Illeg a kegyelem fölajánlását, hanem ördögi beavat
kozás is. Flannery szilárdan hisz a személyes rossz szellem, az ördög létében. Azon
ban az ördög Isten szolgája, s akarata ellenére gyakran a kegyelem kényszerű eszkö
zévé válik. A fenti novellában is sejtjük, hogya lány érthetetlen, minden időn, helyen
és állapoton túli gyűlöletében az ördög szembesül Mrs. Turpinnal, s elsuttogott üze
nete egyszerre közöl ördögi gyűlöletet és isteni kinyilatkoztatást.

Flannery O'Connor elbeszéléseiben lényeges szerepet játszik a szimbolikus jelen
tés. A szimbólum nem választható el a történettól. mint ahogyan a misztérium sem
választható el az emberi cselekvéstól. Nem kívülről ráaggatott dísz, hanem lényeges
része a valóságos cselekménynek; a drámai történet kifejlete adja meg jelentését. Leg
jobb szimbólumai kísérteties élességgel érzékelhetővalóságok, s éppen tapasztalható
valóságukon keresztül jeleznek egy másik, rejtett dimenziót, a lélek belső világát,
illetve az isteni kegyelem megtestesülését. Így a szimbólum "sűrített, felfokozott való
ság, s mivel két végtelenül távoli és mégis rokon pontot fog egybe, a természetet és az
emberi lelket, a világot és az örökkévalóságot", alkalmazásuk feszültséget és távlatot
ad a történetnek. A történet pedig "vad, erőszakos és komikus benyomást tesz", mi
vel az író annyira különbözö és távoli valóságokat akar összekapcsolni. Ilyen értelem
ben áll Flanneryre a meghatározás: "Az író a távlatok realistája.' A szimbólum adta
távlat miatt képes az írónö egy rövid történetben teljes drámát ősszesürítcni.

A Revelation című novellában a csúnya lány üzenete olyan mélyen kavarja fel Mrs.
Turpint (és föltehetőleg az olvasót), hogy utána a szimbolikus részletek rejtett távla-
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tai egészen hihetőnek tűnnek. Mikor a nagy testű farmerasszony kilép a házból a
disznóólhoz vezető útra, Jákob és Jób méltóságos alakjává magasztosul: "puszta kéz
zel, fegyver nélkül indul csatába" az Istennel. "A düh végső hulláma rázta meg,
amint felbögött: »Mit képzelsz, ki vagy te?« Minden dolog színe, a földé és a karma
zsinvörös égé egy pillanatra áttetsző élesre hevült. A kérdés áthullámzott a legelőn,

az országúton és a gyapotföldön. és tisztán tért vissza hozzá, mintha az erdőn túlról
érkezett válasz lett volna."

Egy természetes tüneményt érzékelünk. s mégis a színek realizmussal megfigyelt
pillanatnyi áthevülése sejteti, hogy valóban Isten felelt Ruby Turpinnak. Az isteni
szót megerősíti egy kép is: Claud apró teherautója jelenik meg az országúton; még a
kerekek halk zaját is hallani. "Egy gyermek játékszerének látszott. Bármely pillanat
ban összetörhetné egy nagyobb teherautó, s szétfröccsenthetné Claud és a négerek
agyát az országúton." A fizikai rosszullétet keltő kép éppen konkrét érzékiségében
eszköze az isteni kinyilatkoztatásnak: ez a törékeny játékember meri kérdőre vonni
az Istent?

Így készíti fel az író Mrs. Turpint a végső kinyilatkoztatásra, melyet a napfény és a
disznók fognak közvetíteni. A röfögő, horkanó és földet túró állatok már az elbeszélés
fordulópontja óta központi szerepet kaptak. Hiszen Ruby Turpint az Isten ragyás disz
nónak nevezte. Természetes tehát, hogy az Istentől választ követelő asszonya disznóól
hoz indul. De arrafelé siet a nap is: mélysárga korongja gyorsan úszik az erdőszél felé,
.mintha Mrs. Turpin elött akarná elérni a disznókat". S akkor kiderül, hogya napfény
az Isten mindent átölelö, átformáló és megnyugtató szeretetének a szimbóluma:
" ... mint egy hatalmas szobor, amely életre kelt, [Mrs. Turpin] lassan lehajtotta fejét,
és úgy nézett az ólban a disznókra, mintha a titok szívén akarna keresztülhatolni. Egy
sarokba telepedtek már az öreg koca körül, amely jólesően röfögött. Vörös ragyogás
öntötte el mindegyiket. Úgy tűnt, mintha titkos élet zihálna bennük."

A disznó itt már nem egyértelműen Mrs. Turpin lényének Isten számára visszata
szító, utálatos jellegét mintázza. Ellenkezőleg, ha Mrs. Turpin elfogadta az önismeret
leckéjét, és a ragyás disznóval való azonosságát, akkor most azt is megérti, hogyan
lehet egyszerre ragyás disznó és Isten megváltott gyermeke. Az isteni szeretet ragyo
gása átöleli, elcsitítja őt is, akárcsak ezeket az idétlen állatokat. Titkos isteni élet
indul el benne is. Ezzel az új önismerettel készíti elő a kegyelem Mrs. Turpint. hogy
megértse a földet az éggel összekötö fényhíd látomását. Isten újjáteremtö szeretete
tisztára mossa a fehér aljanépet. de ugyanakkor a Mrs. Turpin-féle tisztességes fari
zeusok összes erénye is úgy ég el, mint a pelyva az isteni szentség tüzében.

A Revelation szimbólumai sem vezethe tök vissza teljes egészükben elvont fogal
makra. De a "münéger" jelentése az azonos cimü novellában még makacsabbul ellen
áll minden megfejtésnek. Jóllehet a történet kezdetétöl fogva a "néger" szerepe foko
zatosan nő, alakja egyre rejtelmesebb és félelmesebb. míg végül a gyermek lelke mé
lyéröl "nyújtózik fölfelé", "a múnéger" kegyelemközvetítő szerepe éppolyan meg
magyarázhatatlan marad, mint maga a kegyelem.

Mr. Head szerint a város, amely minden kísértés és bűn lelőhelye, ahol a szenny
csatorna a pokol mély gyomrába vezet, tele van négerrel. Az öregember fejében a
néger alakja azonosul azzal, ami rossz, ami félelmetes és kerülendo. Természetes hát,
hogy Nelson rettegve várja a négerekkel való találkozást. Az első négert a vonaton
látja, úgy halad el mellettük, mint valami jelenés: "Lassan haladt, és közben nagy
barna szeme elnézett az utasok feje fölött." Nelson nyers, vad gyülöletet érez iránta.
"Úgy érezte, szándékosan ment végig a kocsin, azért, hogy belöle bolondot csinál
jon ... már értette, miért nem szereti nagyapja a négercket." A városban tett séta ele
jén megméredzkednek. Nelson mérlegjegyén ez áll: "Az Ön súlya 98 font. Ön előtt

nagy jövő áll, de óvakodjék a fekete nöktöl." Nemsokára elvesztik az utat, s a néger-
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negyedben találják magukat. Mindkettőjükön pánik vesz erőt. Ha sötétedésig nem
tudnak kijutni innen, kirabolják és összeverik őket. Végül Nelson megteszi, amit Mr.
Head még ebben a kétségbeesett helyzetben is szégyell: megáll egy termetes néger
nő előtt, s megkérdezi, hogyan kell visszajutni a városba. S egyszerre valami váratlan
izgalom ragadja el a fiút. Amint tekintete végigkúszik "az asszony roppant térdétől a
homlokáig, s aztán ... izzadtan csillogó nyakától temérdek mellén és csupasz karján
keresztül egészen addig, ahol az ujjai eltűntek a hajában, hirtelen arra vágyott, hogy
az asszony lenyúljon érte, fölkapja, magához húzza és szerette volna leheletét érezni
az arcán."

Az anya meleg, érzelmes szeretete nélkül felnőtt gyermek tekintete minden értelmi
kontrollt elveszítve tapad a nagy fekete asszony testéhez. Úgy érzi, mintha egy szu
rokfekete alagútba süllyedne alá. Már nem gyűlöli a négereket. Sőt, a néger nöben az
anyatest meleg biztonságára vágyik, amit gyermekkorában nélkülözött. Egy pillanat
múlva azonban kigyullad az arca a szégyentől, hogy így elvesztette a fejét.

Ezután következik Mr. Head árulása: a gyermek most teljesen egyedül marad hi
deg gyűlöletében:"emlékezete ráfagyott a nagyapja árulására", S ekkor a néger alak
ja a gyermek lelkében jelentkezik: "szája meg-megrándult, mert időnként úgy érezte,
hogy a lelke mélyén egy titokzatos fekete alak nyújtózik fölfelé, mintha egyetlen
forró öleléssel föl akarná olvasztani fagyos látomását".

Így készíti elő az egész történet a "műnéger"-rel való találkozást. Már megtalálták
az utat, s visszaértek egy előkelő fehér negyedbe, mikor megpillantják a sárga tégla
kerítésen ülő néger gipszfiguráját. A szobor túl kopott ahhoz, hogy kitalálják, öreget
vagy fiatalt akart-e ábrázolni. "Az eredeti szándék szerint boldognak kellett volna lát
szania, mert a szája két sarka fölfelé görbült, ám a bogaravesztett szemgolyó és a
ferde testtartás vad nyomorúságot jelzett." Az olvasó megérti, hogy a közös rettegés
után, a rettegett tárgy karikaturáját, a boldogtalan "műnéger"otegyütt nevezik meg, s
ettől mind a két elveszett ember föllélegzik és egymásra talál. Emögött valami egé
szen ősi gesztus rejlik, amely egyidős az emberiséggel. Azzal, hogy az ősember leraj
zolta rettegésének tárgyát. a vadállatot. mintegy legyőzte félelmét, és a vadállatot
valamiképpen megszelídítette, birtokba vette. A felszínen mintha itt is valami ha
sonló gesztusról. a rettegés tárgyának felszabadult birtokbavételéről lenne szó. De a
"műnéger" közös kimondásával ennél több is történik. Valamiképpen, maguknak
sem világos módon, megbékülnek a négerrel. A néger elfogadása mintha önmaguk
rejtett mélységeinek az elfogadását jelentené. A történetnek ez a pszichológiai való
színűsége hihetővé teszi a természetfölötti távlat valószínüségét: "Mozdulatlanul
bámulták a néger szobrát, mintha valami nagy titokkal álltak volna szemben, más
valaki győzelmének egyemlékművével, ami összehozta őket közös vereségükben.
Mind a ketten érezték, hogy ez a látvány úgy oldja fel ellentétüket. mint az irgalom
beavatkozása."

Mindez váratlan, megmagyarázhatatlan, mégis a valóság elemi erejével hat. S megért
jük a Gondviselés iróniáját: a néger, aki a történet elején a nagyapa és az unoka ítélete
szerint a rossz titokzatos szimbóluma, rnost, titokzatos jellegét még inkább elmélyítve, a
két ember számára az Isten kegyelmét közvetítő szentségi jellé magasztosul.

Befejezésül idézem Flannery O'Connor legnagyobb müvének, a Viclent Bear It
Away (Az erőszakosak ragadják el) címü regényének befejezését. Minden elméleti
magyarázatnál meggyőzőbbenmutatja be az írónö múvészetének erejét, realizmusát
és szimbolizmusának biblikus távlatait.

A regény főhőse Tarwater, egy koraérett tizenéves fiú, akit dédnagybátyja, a magá
nyos próféta nevel az erdőben. Isten kinyilatkoztatta neki, hogy a gyermeknek kell
folytatnia az ő küldetését. Mikor az öreg próféta meghal, a fiú mély lelki válságba
kerül. Egy ideig hitetlen entellektüel nagybátyjával él a városban. Őt is megveti, de a
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prófétai hivatás elől is menekül. Hogy önmaga előtt bizonyítsa szabadságát. meggyil
kolja nagybátyja félkegyelmű fiát. Visszaindul az erdei házhoz, hogy szabad életet
kezdjen. Útközben egy férfi megerőszakolja. S hogy az ördög jelenlététől megszaba
duljon. Tarwater felgyújtja az erdőt. Fáradt, napok óta étlen vándorol. Végül meg
találja dédnagybátyja sírját, akit néger szolgája, Buford temetett el. Itt éri a látomás:

"A fiú ott maradt. Szemei mozdulatlanul tükrözték a mezöt, amelyen a néger már
áthaladt. Úgy tűnt neki, hogy a rnezö már nem üres többé. hanem nagy tömeg népe
síti be. Homályos alakokat látott mindenütt; a hegyoldalon ültek. Amint tovább fi
gyelt. látta. hogya tömeget egyetlen kosárból etetik. Szemei hosszú ideig fürkészték a
sokaságot, mintha nem találna, akit keresett. S akkor meglátta. Az öregember éppen
leereszkedett a földre. Ahogy letelepedett. elörchajolt, arccal a kosár felé és türelmet
lenül figyelte közeledtét. A fiú is elörchajolt. Végre megtudta. mire éhezik s tudta.
hogy ugyanarra, amire az öregember, és hogy semmi ezen a földön le nem csillapít
hatja éhségét. Olyan éhes volt. hogy az összes kenyeret és halat megette volna. amit
megszaporítottak.

Ott állt. elörefeszülve, de a kép eltűnt a súrüsődö homályban. Leszállt az éjszaka.
már csak egy vékony vörös csík maradt közte és a föld fekete szegélye között. Ö még
mindig ott állt. Már nem fájt neki az éhség: megáradt benne. Ugy érezte az éhséget
önmagában, mint az áradó tengert. amely időn, éjszakán és századokon át egyre
emelkedik. Tudta, olyan emberek során át emelkedett, akiknek életét arra választot
ták ki, hogy ezt az éhséget fenntartsa. Vándorok voltak a földön. idegenek abból az
erőszakos országból, ahol a csöndet csak akkor törik meg, ha az igazságot kiáltják.
Érezte, hogy ez az éhség Ábel véréből árad az övébe, egyre magasabbra emelkedik és
elnyeli. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy magával ragadja és megfordítja. Az erdőszél

irányába perdült. Egyaranyvörös, tüzes fa szállt fel ott, magasra nyúlva és széttárulva
az éjszakában, mintha lángja egyetlen iszonyú robbanással föl akarná emészteni a
sötétséget. A fiú lelke kisurrant, hogy találkozzon vele. Tudta, hogy ez az a tűz, amely
körülfogta Dánielt és fölemelte Illést a földről, amely Mózeshez szólt és egy pillanat
múlva hozzá is szólni fog. Földre vetette magát s arcával a sír földjére borulva hal
lotta a parancsot: "MENJ ÉS FIGYELMEZTESD AZ ISTEN GYERMEKEIT: ISZONYÚ
SEBESSÉGGEL KÖZELEDIK AZ IRGALOM.« A szavak olyan hangtalanul hullottak
belé, mint a magvak, s egyik a másik után nyílt ki a vérében.

Mire fölkelt, már eltűnt az égő bokor. Az erdőszélen a tűz bágyadtan nyaldosta a
fákat. Itt-ott vékony lángtarajak nyúladoztak az erdő mélyén. ahol tompa vörös füst
felhő gyülekezett. A fiú lehajolt. fölvett egy földdarabot dédnagybátyja sírjáról és
homlokához dörzsölte. Majd gyorsan. anélkül, hogy visszanézett volna, elindult a tá
voli mezön át abban az irányban, amerre Buford ment.

Éjfélre már maga mögött hagyta az erdei utat és az égő erdőt, s ismét kiért az or
szágútra. A hold a mezö felett alacsonyan úszott mellcuc. Gyémántfényű ragyogással
hol kibukkant, hol eltűnt a sötét felhőfoltokközött. A fiú szaggatott árnyéka időnként

előrecsapódottaz útra. mintha ösvényt vágna a cél irányában. Megperzselt szemei fe
ketén ültek mély üregeikben s már látni vélték jövendő sorsát. De ő csak ment kitar
tóan, arcát a sötét városra szegezve, ahol lsten gyermekei aludtak."

*
Flannery O'Connor ars poeticá-járól azért írtam, mert müveinek olvasása nagy él
ményt jelentett és reméltern. hogy írásommal a magyar olvasót hasonló élményhez
segíthetem. De bevallom, egy merészebb remény is él bennem. Talán akad néhány
fiatal magyar író, akit Flannery O'Connor víziója megsegít saját legmélyebb sejtel
meinek a megfogalmazásában, fölszabadítja tehetséget. és utat mutat egyéni fejlő

désének.
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FLANNERY O'CONNOR

A műnéger

Mr. Head arra ébredt, hogy a szobát betölti a holdfény. Felült és a padlódeszkára
bámult - ezüst színe volt -, aztán párnája cihájára, ami most beillett volna brokátnak,
és a következö pillanatban meglátta a fele holdat a borotválkozó-tükrében: úgy várt
ott, öt lábnyi távolságban, mintha engedélyt kérne, hogy beléphessen. Előregördült

és méltóságos fénnyel öntött el mindent. A falnál az egyenes szék mintha feszülten fi
gyelve valami parancsra várt volna, és Mr. Head nadrágja, ami a hátán lógott, csak
nem elökelönek látszott, mint egy olyan ruhadarab, amit valami nagy ember éppen
most dobott oda szolgájának; de a hold arca komor volt. Keresztülnézett a szobán és
kibámult az ablakon, elárasztotta a lóistállót, miközben egy olyan ifjú tekintetével
mélázott, aki öregkorát pillantotta meg.

Mr. Head megmondhatta volna neki, hogy akor kivételes áldás, és az ember csak
évek során jut el az életnek ahhoz a higgadt megértéséhez, ami alkalmassá teszi az
ifjúság vezetésére. Az ö tapasztalata legalábbis ez volt.

Kinyújtotta karját, megmarkolta vaságya végén a tartóoszlopot és följebb húzódz
kodott, míg meg nem látta az ébresztöórát, ami egy fölfordított vödör tetején állt, a
szék mellett. Hajnali két óra volt. Az óra ébresztöszerkezete nem müködőtt, de neki
nem volt szűksége gépi segédletre ahhoz, hogy felébredjen. Hatvan év nem tompi
totta el az érzékeit: fizikai reakcióit, akár az erkölcsicker. akarata és szilárd jelleme
irányította, és ez világosan látszott a vonásain. Hosszú, csöszerü arca volt és hosszú,
csöszerü orra. Nyitott szája hosszúra nyúlt. A szeme éber volt, de nyugodt, és a cso
dás holdfény ben önfegyelem és ösi bölcsesség ült benne, mintha az emberiség egyik
nagy vezetőjének szeme lett volna. Lehetett volna ö az éj közepén Dantéhoz rendelt
Vergilius, vagy még inkább Ráfael, akit Isten fényének lobbanása ébresztett föl, hogy
Tóbiáshoz repüljön. A szobában az egyetlen sötét pont Nelson szalmazsákja volt, lent,
az ablak árnyékában.

Nelson összekuporodva feküdt az oldalán, térdével az álla, sarkával a feneke alatt.
Új öltönye és kalapja abban a két dobozban volt, amiben küldté k, a dobozok pedig a
földön, a szalmazsák lábánál, ahol azonnal elérhette öket, amint felébredt. A bili elö
bújt az árnyékból. és a holdfénytol hófehéren silbakolt Nelson mellett, mint egy kis
örangyal. Mr. Head visszafeküdt és teljes bizonyossággal érezte, hogy meg tud felelni
a közelgö nap erkölcsi küldetésének. Föl akart kelni Nelson előtt, hogy mire az föl
ébred, ö elkésztthesse a reggelit. A fiú mindig bosszús volt, ha Mr. Head volt fent
előbb. Négykor el kell indulniuk otthonról, hogy öt-harmincra odaérjenek a vasúti
kitérőhöz.A vonat öt-negyvenötkor áll meg, és nekik idoben ott kell lenniük, mivel ez
a vonat egyedül az ö kedvükért áll majd meg.

Ez lesz a fiú elso útja a városban, bár ö a másodiknak számítja, mert ott született.
Mr. Head próbálta megvilágítani elötte, hogy amikor született, még nem volt benne
értelem, amellyel meg tudta volna határozni hollétet. cz azonban a gyerekre teljesen
hatástalan volt, és továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy ez a második útja. Mr. Head
nek ez lesz a harmadik. Nelson azt mondta - Én má másoccó leszek ott és még csak
tíz éves vagyok.

Mr. Head ellentmondott neki.
- Ha nem vótá ott tizenöt éve, honnét tudod, hogy el tudsz majd igazodni? - kér

dezte Nelson. - Honnét tudod, hogy nem változott valami meg?
Mr. Head azt kérdezte ~ Láttál tc már engem eltéved ni?



Nelson ugyan nem látta, de olyan gyerek volt, aki addig nem nyugodott, amíg nem
adott hetyke választ, és azt felelte - Itten sehol se lehet eltéved ni.

- Eljön a nap - jövendölte Mr. Head -, amikor rájössz, hogy nem vagy olyan okos,
amilyennek hiszed magadat. - Hosszú hónapok óta gondolkodott az utazáson, de
képzeletét leginkább annak erkölcsi oldala foglalkoztatta. Olyan lecke lesz, amit a fiú
sose fog elfelejteni. Meg kell tudnia belöle. hogy semmi oka a büszkeségre csak azért,
mert a városban született. Meg kell tudnia, hogy a város nem nagy hely. Mr. Head
úgy tervezte, hogy a fiú mindent lásson, ami egy városban látható, és ígyelégedetten
maradjon majd otthon élete hátralévő részére. Azzal a gondolattal aludt el, hogya
gyerek végre majd rájön, nem olyan okos, amilyennek hiszi magát.

Három-harminckor sülö pörc szagára ébredt és leugrott a priccséről. A szalmazsák
üres volt, a ruhásdobozok felnyitva. Fölhúzta nadrágját és átsietett a másik szobába.
A fiú már megfőzte a kukoricakását és kisütötte a szalonnát. Ült az asztalnál, a fél
homályban, és hideg kávét ivott egy konzervdobozból. Rajta volt az új öltönye és az
új szürke kalapja; ez egészen a szemébe csúszott, mert egy számmal nagyobbat ren
deltek neki, gondolván, hogy még nó a feje. Nem szólt semmit, de egész alakja elege
dettséget árasztott, hogyelöbb kelt föl, mint Mr. Read.

Mr. Head a tűzhelyhez ment és a szalonnát a serpenyőben az asztalhoz vitte. - Nem
kell sietni - szólt. - Elég hamar odaérsz. és semmi biztosíték arra, hogy örülni is fogsz
neki - azzal leült szemben a fiúval, akinek a kalapja lassan hátrabillent és fölfedte
vadul kifejezéstelen arcát, melynek formája csaknem pontosan olyan volt, mint az
öregemberé. Nagyapa és unoka ült együtt, de annyira hasonlítottak egymásra, mint
fivér és fivér, akik között nem is túl nagy a korkülönbség, rnert Mr. Head arckifeje
zése nappal igen fiatalos volt, míg a fiúé öreges, olyan, mintha már mindent tudna és
szeretne elfelejteni.

Mr. Headnek valaha felesége volt meg egy lánya, s mikor a felesége meghalt, a
lánya elszökött, majd egy idö után visszatért, Nelsonnal. Aztán egy reggel, anélkül,
hogy fölkelt volna az ágyból, meghalt; így maradt Mr. Head az egyéves gyermek
egyetlen gondviselője.Elkövette azt a hibát, hogy megmondta Nelsonnak. Atlantában
született. Ha nem mondja meg neki, Nelson nem állíthatná, hogy ez a második útja
lesz.

- Lehet, hogy csöppet se fog tetszeni neked - folytatta Mr. Head. - Tele van né-
gerekkel.

A fiú olyan arcot vágott, mint aki el tud bánni egy négerrel.
- Márpedig - mondta Mr. Head - te még sose láttál négert.
- Nem keltél valami korán - szólt Nelson.
- Te még sose láttál négert - ismételte Mr. Head. - Ebbe a kerületbe nincs néger,

mióta elzavartuk azt az egyet, tizenkét évvel ezelott. és akkor te még meg se születtél.
- Ránézett a fiúra, mintha biztatná, mondja csak, ha meri, hogy látott már négert.

- Honnét tudod, hogy sose láttam négert. ha eccer ott születtem? - kérdezte Nel-
son. - Valószínű, hogy egy csomó négert láttam.

- Ha láttál is, nem tudtad, hogy néger - mondta Mr. Head egészen elkeseredve. 
Egy hathónapos gyerek nem tudja megkülönböztetni a négereket másoktól.

- Úgy vélem, én megismerem, melyik a néger, ha látom - mondta a fiú, azzal felállt,
megigazította keményre vasalt szürke kalapját és kiment a klozetra.

Valamivel a vonat jövetele elött megérkeztek a kitérőhöz és megálltak egy jó lépés
nyi távolságban az elsö sínpártól. Mr. Headnél papírzacskó volt, kétszersülttel és az
ebédjükre való szardíniakonzervvel. A keleti hegylánc mögött felkelö goromba képű,

narancsszínú nap tompa vörössé tette mögöttük az eget, mely elóttük még szűrke

volt, és a szűrke, áttetsző holdat mutatta, teljesen fénytelenül, alig erösebben, mint
egy hüvelykujj-nyomot. Egy kis bádog váltókar-doboz meg egy fekete olajtartály volt
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minden, ami jelezte, hogy kitérőnél vannak; két vágány volt, és ezek összefutását az
irtás mindkét végén egy-egy kanyar takarta el. Az áthaladó vonatok fák alagútjaiból
bukkantak elo, és miután egy pillanatra a hideg égbe ütköztek, rémülten tűntek el
újra az erdőben. Mr. Head jó előre különleges lépéseket tett a jegypénztárosnál, hogy
majd megálljon a vonatuk. de titokban félt, hogy nem fog megállni, mely esetben
Nelson azt fogja mondani - Sose is hittem, hogy egy vonat megáll neked. - A haszon
talan reggeli hold alatt a sínek fehérnek és törékenynek látszottak. Az öregember és
a gyerek egyaránt úgy bámult maga elé, mintha valami látomásra várna.

Hirtelen, mielött Mr. Head elhatározhatta volna, hogy visszafordul, mély figyelmez
tető füttyszó hallatszott, és a vonat megjelent, nagyon lassú siklással, majdnem hang
talanul a fák kőzött, körülbelül kétszáz yardnyi távolságra, egyetlen ragyogó sárga
lámpával az orrán. Mr. Head még mindig nem vette biztosra, hogy megáll, és úgy
érezte, még nagyobb bolondot csinál belöle. ha lassan halad tovább. Ö is, Nelson is
mindenesetre felkészült, hogy nem vesz tudomást a vonatról, ha ott hagyja őket.

A mozdony elhúzott előttük, miközben arcukba csapta a forró fém szagát, aztán
már ott is állt a második kocsi pontosan az orruk elött. A kalauz, akinek olyan volt az
arca, mint egy vén bulldogé, úgy állt a lépcsőn, mint aki várja őket, noha nem mu
tatta, hogy bármit is számítana neki, felszállnak-e vagy sem. - Jobbra! - mondta.

A másodperc egy törtrésze alatt fent voltak, és a vonat máris továbbment, amint
beléptek a csöndes kocsiba. A legtöbb utas még aludt, némelyikük feje az ülés tárnlá
ján himbálódzott, mások két ülést foglaltak el, és volt, aki lábával a közlekedötérbe
terpeszkedett. Mr. Head észrevett néhány üres helyet és Nelsont a kellő irányba tol
ta. - Gyerünk oda, az ablakho - mondta rendes hangján, ami ilyen kora reggel igen
erősnek bizonyult. - Senki se bánja, ha odaülsz. mer nincs ott senki. Ülj csak oda.

- Hallom - morgott a fiú. - Nem kell kiabálni - azzal leült és fejét az ablak felé for
dította. Fakó, szellemszerűarcot látott benne, mely egy fakó, szellemszerű kalap kari
mája alól nézett rá. Nagyapja, aki szintén gyorsan odanézett, más szellemet látott:
fakót, de vigyorgót, fekete kalap alatt.

Mr. Head leült, elhelyezkedett, elövette a jegyét és hangosan olvasni kezdett min
dent, ami rá volt nyomtatva. Az emberek mocorogni kezdtek. Többen felébredtek és
rájuk bámultak. - Vedd le akalapodat - szólt Nelsonnak az öreg, míg levette a ma
gáét és a térdére tette. Gyér fehér haja volt, ami az évek-során dohányszínüvé vált, és
most laposan simult a tarkójára. Homloka kopasz volt és ráncos. Nelson levette ka
lapját, rátette a térdére, és várták a kalauzt, hogy megmutassák neki a jegyeket.

A kocsi másik oldalán elhelyezkedőférfi mindkét ülést elfoglalta, lábát az ablakhoz
támasztotta, és feje belógott a közlekedötérbe. Világoskék öltöny volt rajta meg sárga
ing, amit a nyakán kigombolt. Felnyitotta szernét, és Mr. Head már éppen be akart
neki mutatkozni, amikor hátul bejött a kalauz és azt dörmögte - Jegyeket!

Amikor a kalauz elment, Mr. Head odaadta Nelsonnak a jegye visszaútra szóló felét
és azt mondta: - Tedd a zsebedbe és nehogy elveszítsd, mer akkor ott kell maradj a
városba.

- Talán ott maradok - mondta Nelson, mintha ez józan javaslat lett volna.
Mr. Head nem méltatta figyelemre. - Ez a fiú életében először utazik vonaton 

magyarázta az átelleni embernek, aki most az ülés peremén ült, mindkét lábával a
padlón.

Nelson visszacsapta fejébe a kalapját és mérgesen fordult az ablak felé.
- Eddig még semmit se látott - folytatta Mr. Head. - Olyan tudatlan, mint akkor

volt, amikor megszületett, de most aztán dugig jóllakatom egyszer és mindenkorra.
A fiú előrehajolt és nagyapján átnézve azt mondta az idegennek: - Én a városba

születtem. Ottan születtem. Ez a második utam. - Emelt, határozott hangon mondta,
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de az átelleni ember nem adta jeIét, hogy megértette volna. Szeme alatt vastag, bíbor
színü karikák voltak.

Mr. Head átnyúlt hozzá, és megérintette a karját. - Egy fiúgyerekkel azt kell tenni 
szólt bölcsen -, hogy megmutatunk neki minden látnivalót. Semmit se titkolunk el.

- Igen - mondta az ember. Lenézett a dagadt lábára és a balt vagy tíz hüvelyknyire
fölemelte. A következő percben visszatette a padlóra és a másikat emelte föl. Az em
berek az egész kocsiban felneszeltek. nw ,Indtak, ásítoztak és nyújtózkodtak. Innen
is, onnan is különbözö hangok, majd általános zsibongás hallal..ott. Mr. Head derűs

arckifejezése hirtelen megváltozott. Ajkai majdnem összezárultak és a szemében fény
jelent meg, egyszerre vad és óvatos. Végignézett a kocsin s anélkül, hogy megfordult
volna, karon ragadta Nelsont és elörehúzta. - Nézd! - szólt.

Óriási, kávébarna ember közeledett lassú léptekkel. Könnyu öltöny volt rajta és
sárga selyemnyakkendö, rubin tűvel. Egyik kezét a begombolt kabátja alatt méltóság
teljesen domborodó hasán nyugtatta, a másikban pedig egy fekete sétapálcát tartott,
amit minden lépésnél szándékosan széles mozdulattal emelt föl és tett le. Nagyon
lassan haladt, és közben nagy barna szeme elnézett az utasok feje fölött. Kis fehér
bajusza volt és fehér, kunkori haja. Mögötte két fiatal nó lépkedett, mind a kettő

kávébarna, egyikük sárga, másikuk szürke ruhában. A férfi tempójához igazedtak.
miközben mély torokhangon fecsegtek.

Mr. Head marka összeszorult Nelson karján. Amint a menet elhaladt mellettük, a
sétabotot emelgető barna kézről egy zafír gyűrű fénye tükrözött Mr. Head szemébe,
de ő nem nézett föl, és a hatalmas férfi se nézett örá. A csoport végighaladt a kocsin
és kiment. Mr. Head markának szorítása engedett. - Mi volt ez? - kérdezte.

- Egy ember - mondta Nelson és méltatlankodva nézett rá, mint aki már unja,
hogy fitymálják az értelmi képességeit.

- Miféle ember? - makacskodott Mr. Head kifejezéstelen hangon.
- Egy kövér ember - mondta a fiú. Kezdte érezni, hogy jobb, ha óvatos lesz.
- Nem tudod, miféle? - szólt Mr. Head megsemmisítőhangon.
- Egy öreg ember - mondta Nelson és olyan előérzete támadt, hogy ma nem lesz jó

napja.
- Ez egy néger volt - mondta Mr. Head és hanyatt dölt.
Nels .n felugrott az ülésre és ott állt, hátra, a kocsi vége felé nézve, de a néger már

elment.
- Aszittem, megismered, melyik a néger, hisz olyan sokat láttál az első utadon a

városba - folytatta Mr. Head. - Ez volt neki az első négerje - mondta az átelleni
embernek.

A fiú lecsúszott az ülésre, - Azt mondtad, feketék - szólt mérgesen -, nem azt, hogy
barnák. Hogy kívánhatod. hogy tudjak valamit, ha nem mondod meg rendesen?

- Egyszerűen tudatlan vagy - mondta Mr. Head, azzal fölkelt és átült a másik ol
dalra, az ember mellé.

Nelson megint hátrafordult és odanézett, ahol eltünt a néger. Úgy érezte, szánde
kosan ment végig a kocsin, azért, hogy belőle bolondot csináljon, és nyers, vad gyűlö

let támadt benne; már értette, miért nem szereti nagyapja a négereket. Az ablak felé
nézett, és a szellemszerű arca azt sugallta neki, hogy talán alkalmatlannak bizonyul
majd a nap viszontagságaira. Eltöprengett, hogy egyáltalán felismeri-e majd a várost,
ha sor kerül rá.

Miután több történetet elmesélt neki, Mr. Head észrevette, hogy az ember elaludt,
így hát felállt és azt ajánlotta Nelsonnak, sétáljanak végig a vonaton és nézzék meg
annak egyes részeit. Különösen a toalettet akarta megmutatni, ezért először a férfi
vécébe mentek és megvizsgálták a csövezetéket. Mr. Head úgy mutatta be a jeges-
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vizes hütöt, mintha ő találta volna föl, és megmutatta a nyomócsapos kagylót, ahol az
utasok fogat mosnak. Számos kocsin mentek végig, majd beléptek az étkezőkocsiba.

Ez volt a vonaton a legelegánsabb kocsi. Élénk tojássárgára volt festve, és borszínű

szönyeg volt a padlóján. Az asztalok mögött széles ablakok sorakoztak, és a kávéskan
csók meg a poharak oldalai a futó táj nagy szeleteit foglalták miniatür képekbe.
Fehér öltönyben és köténnyel három nagyon fekete néger sürgött-forgott az asztalok
mellett, tálcakat lóbálva, hajlongva és a reggeliző vendégek felé görnyedezve. Egyi
kük odaugrott Mr. Head és Nelson elé és két ujját feltartva azt mondta - Két teríté
ket! - de Mr. Head hangosan rávágta - Már ettünk, indulás elött.

A pincér jókora barna szemüveget viselt, ami megnagyította a szeme fehérjét. 
Akkor álljanak félre, jó? - mondta széles karmozdulattal, mintha legyeket söpörne el.

Nelson és Mr. Head tapodtat se mozdult. - Nézd! - mondta Mr. Head.
Az étkező innenső sarkát, ahol két asztal állott, sáfrányszínű függöny választotta el

a kocsi többi részétől. Az egyik asztalon volt ugyan teríték, de mellette nem ült senki,
a másiknál azonban. velük szemben, háttal a függönynek ott ült a hatalmas néger.
Lágy hangon beszélt a két asszonyhoz, miközben vajat kent a pirítósára. Megviselt,
szomorú arca volt, és a nyaka féloldalt kidudorodott fehér gallérján. - Elrekesztik
őket - magyarázta Mr. Head. Aztán így szólt - Gyerünk a konyhába! - és végigment az
étkezókocsin, de a fekete pincér szorosan a nyomukban volt.

- Utasok nem mehetnek be a konyhába! - mondta dölyfös hangon. - Utasok NEM
mehetnek be a konyhába!

Mr. Head megállt, ahol volt, és visszafordult. - És ennek jó oka van - kiáltotta a
néger arcába -, mert a csótányok kihajítanák az utasokat!

Minden utas nevetett, Mr. Head és Nelson pedig vigyorogva távozott. Mr. Head
odahaza híres volt tréfásan vágó eszéröl, és Nelson hirtelen heves büszkeséget érzett
iránta. Rádöbbent, hogy az öreg lesz egyetlen támasza azon az idegen helyen, amely
hez közelednek. Teljesen egyedül lenne a világban, ha nagyapja valaha elveszítené.
Szörnyú izgatottság vett rajta erőt, és legszívesebben belecsimpaszkodott volna Mr.
Head kabátjába, mint egy kisgyerek.

Amint mentek vissza a helyűkre, a szembejövő ablakokon át látták, hogy a vidéket
apró házak és vityillók tarkítják, és a vasúttal párhuzamosan országút húzódik. Autók
haladtak rajta, nagyon kicsik és gyorsak. Nelson érezte, hogy nehezebb a levegő, mint
fél órával azelőtt. Az átelleni ember elment, senki se volt hát a közelben, akivel Mr.
Head társaloghatott volna, ezért kinézett az ablakon, saját tükörképén át, és hango
san olvasta a feltűnő épületek nevét. - Dixie Vegyi Társ! - jelentette. - Duplanullás
Déli Liszt! Déli Ajtók! Déli Szépség Pamut Művek! Patty Mogyorókenöcsel Déli Dadus
Cukorlé, Melasz!

- Hallgass már! - sziszegte Nelson.
Szerte a kocsiban kezdtek fölállni az emberek, sorra szedték le csomagjaikat a

magas poggyásztartókról. A nők kabátjukba bújtak és föltették a kalapjukat. A kalauz
bedugta fejét és elvakkantotta magát - Elsőmegállllló! - mire Nelson reszketve pat
tant fel ültéből. Mr. Head vísszanyomta a vállánál fogva.

- Maradj a helyeden - szólt fennkölt hangon. - Az első állomás a város szélén van.
A föpályaudvar, az a második állomás. - Erre a tudásra az első útja alkalmával tett
szert, amikor leszállt az első állomáson és kénytelen volt tizenöt centet fizetni egy
embernek, hogy a város szívébe vigye. Nelson nagyon sápadtan ült vissza. Életében
először érezte, hogya nagyapja nélkülözhetetlen.

A vonat megállt, kibocsátott magából néhány utast és úgy siklott tovább, mintha
mozgásában nem is lett volna szünet. Odakint barna, rozoga házak sora mögött kék
épületek vonala húzódott, és fölötte a sápadt, szürkésrózsaszínű ég a semmibe ve
szett. A vonat befutott a pályaudvarra. Amint Nelson lenézett, ezüst vágányok valósá-
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gos hálóját pillantotta meg: egyre szaporodtak és keresztül-kasul szötték a pályát.
Aztán mielött még hozzáláthatott volna, hogy megszámolja őket, szeme elé tolakodott
az ablakbeli arca sápadtan, de határozottan, mire ő a másik irányba nézett. A vonat
az állomáson volt. Mr. Head meg ő egyszerre ugrott fcl. Az ajtóhoz rohantak. és egyi
kük se vette észre, hogy az ebéd a papírzacskóban ott maradt az ülésen.

Határozott léptekkel szelték át a kis állomás peronját, aztán egy jókora kapun ke
resztül a forgalom viharába kerültek. Az emberek tömegestől igvekeztek munkahe
lyük felé. Mr. Head az épület falának támaszkodott és maga elé bámult.

Végre megszólalt Nelson - Na, hogy lássak meg mindent, amit kell?
Mr. Head nem felelt. Aztán mintegy a járókelők látványától eleven választ kapva

így szólt - Sétálunk - és megindult a föutcán. Nelson megigazította kalapját és a
nyomába eredt. Olyan tömegü zajos látvány árasztotta el, hogy az első sarokig nem is
igen tudta, mit lát. A második saroknál Mr. Head megfordult és visszanézett kiinduló
pontjukra: az állomás épülete malterszürke volt és tetején cement-kupola állt. Úgy
gondolta, hogy ha ezt a kupolát nem veszíti szem elől, délután majd visszatalál, és
elérik a hazafelé induló vonatot.

Amint továbbsétáltak, Nelson kezdte megkülönböztetni a részleteket és felfogta,
mi mindent zsúfoltak itt össze a kirakatokban: fémet, textíliát, csirkeeledelt, alkoholt.
Elhaladtak egy üzlet előtt, amely különösen felkeltette Mr. Head figyeimét: aki be
ment, székre ülhetett, két lábát föltehette egy-egy támasztékra. és egy néger kifénye
sítette a cipőjét. Lassan mentek és meg-megálltak a bejáratoknal. úgy, hogya fiú lás
sa, mi folyik odabent, de sehová se mentek be. Mr. Head elhatározta, hogv nem lép
be egyetlen városi üzletbe se, mert amikor először járt itt, egy nagy áruházban elté
vedt, és mire megtalálta a kijáratot. nagyon sokan megsértették.

A következő háztömb közepe táján, az egyik üzlet előtt mérleg állt, arra egymás
után mind a ketten felléptek, bedobtak egy pennyt, amire a mérleg jegyet adott. Mr.
Head jegyén ez állt: "Az Ön súlya 120 font. Ön becsületes és bátor, Önt minden ba
rátja csodálja." Zsebébe tette a jegyet, meglepődve azon, hogya mérleg helyesen írta
le jellemét. súlyát azonban helytelenül, mert nemrég méredzkedett egy gabona
mázsán, és tudta, hogy 110 fontot nyom. Nelson jegye így szólt: "Az Ön súlya 98 font.
Ön elött nagy jövő áll, de óvakodjék a fekete nöktól." Nelson egyetlen nőt scm is
mert, és a súlya 68 font volt, de Mr. Head rámutatott, hogy a mérleg valószinülcg for
dítva írta az egyik számot, 9-et 6 helyett.

Továbbmentek, és az ötödik háztömb végén a pályaudvar kupolaja elsüllyedt, ezért
Mr. Head befordult balra. Nelson akár egy óra hosszat is elálldogált volna minden
kirakat elött, ha a következő nem lett volna még érdekesebb. Hirtelen így szólt - Itt
születtem! - Mr. Head megfordult és rémülten nézett rá. A fiú izzadt arca felragyo
gott. - Innét származok! - mondta.

Mr. Head meghökkent. Látta, hogy eljött az erőszakos tett pillanata. - Várj! Olyat
mutatok, amit még sose láttál - mondta, és a sarokra vitte a fiút, egy csatornanyílás
hoz. - Guggolj le - szólt - és dugd bele a fejedet! - Hátul megfogta a fiú kabátját, míg
az leereszkedett és bedugta a fejét a csatorna nyílásán. Gyorsan vissza is húzta, mert
mélyen a járda alól vízcsobogást hallott. Akkor Mr. Head elmagyarázta a csatorna
rendszert; hogy behálózza az egész város alatt a földet, hogy minden szennyvizet
összegyűjt, hogy tele van patkánnyal, hogy bármikor belepottyanhat valaki és meg is
fulladhat a vég nélküli, szurokfekete alagutakban. A városban bárki bármikor bele
fulladhat a csatornába, és többé nem is hallanak róla. Ezt olyan jól ecsetelte, hogy
Nelson percekig remegett. Gondolataiban a csatornanyílások csatlakoztak a pokol
kapuihoz, és elöszőr értette meg, hogyan vannak összerakva a világ mélyebb részei.
Elhúzódott a járda szélétől.
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Aztán így szólt - Jó, de a lyukakat ki lehet kerülni - és arcára visszatért az a ma
kacs kifejezés, ami úgy elkeserítette a nagyapját. - Én innen származok! - mondta.

Mr. Head kétségbeesett és azt morogta - Dugig jól fogsz lakni! - azzal továbbmen
tek. Újabb két háztömb után balra fordult, azzal az érzéssel, hogy a kupola felé kerül;
igaza is volt, mert fél óra múlva megint a vasútállomás előtt haladtak el. Nelson nem
vette észre azonnal, hogy másodszor látja ugyanazokat az üzleteket, de mikor azelött
mentek el, ahol az ember két lábát föltehette egy-egy támasztékra, és egy néger ki
fényesítette a cipőjét, rájött, hogy körben járnak.

- Itt má jártunk! - kiáltotta. - Nem hiszem, hogy tudod, hol vagy.
- Csak egy percre elvétettem az irányt - mondta Mr. Head, és befordultak egy má-

sik utcába. Még mindig nem akarta, hogy túl messze kerüljenek a kupolától, és két
háztömb után ismét balra fordult. Ebben az utcában két- és háromszintes faházak so
rakoztak. Aki végigment a járdán, beláthatott a szobákba, és Mr. Head, amint egy ab
lakon bekukkantott, egy vaságyon fekvő asszonyt látott; az asszony kifelé nézett, tes
tét lepedő takarta. Átható pillantásába az öreg beleborzongott. Egy vad külsejű fiú
hajtott elő kerékpáron a semmiből, és az öregnek félre kellett ugornia, nehogy el
üsse. - Nekik az semmi, ha fellöknek - mondta. - Jó lesz, ha itt maradsz a közelembe.

Még néhány hasonló utcán mentek végig, mielött Mr. Headnek eszébe jutott, hogy
újra be kellene fordulni. A házak itt már festetlenek voltak, fából készült falaikon
korhadás látszott; az utca összeszukült. Nelson egy színes börü férfit látott. Majd egy
másikat. Aztán még egyet. - Ezekbe a házakba négerek laknak - állapította meg.

- Gyere csak, megyünk még máshová is - mondta Mr. Head -, nem azér jöttünk,
hogy négereket nézzünk - és befordultak egy másik utcába, de ott is csupa négereket
láttak. Nelsonnak bizseregni kezdett a bőre, és gyorsabb iramban lépdeltek tovább,
hogy minél elöbb maguk mögött hagyják ezt a környéket. A kapukban atlétatrikós,
színes börü férfiak álltak, és a roskatag tornácokon színes börü asszonyok matattak.
Az útszéli árkokban színes börü gyerekek játszottak, de mulatságukat abbahagyva rá
juk néztek. Ök hamarosan üzletsorok mellett haladtak el, ahol színes börü vevőket lát
tak, de ezek ajtaja elótt nem álltak meg. Minden irányból fekete arcok fekete tekintetei
figyelték öket. - Igen - mondta Mr. Head - itt születtél- épp itt, ezeknél a négereknél.

Nelson összevonta a szcmőldőkét. - Azt hiszem, eltévedtünk - mondta ki a vádat.
Mr. Head nagy lendülettel megfordult, a kupolát kereste. Az sehol se látszott. -

Egyáltalán nem tévedtünk el- mondta. - Csak elfáradtál a járkálásba.
- Nem vagyok fáradt, éhes vagyok - felelte Nelson. - Adj egy kétszersültet.
Akkor fedezték fel, hogy az ebédet elvesztették.
- Te hoztad a zacskót - mondta Nelson -, magamhoz kellett vóna vennem.
- Ha te akarsz lenni a vezető, egyedül megyek tovább, téged meg itt hagylak -

mondta Mr. Head, és örömmel látta, hogya fiú elfehéredik. Azt persze ő is észrevette,
hogy eltévedtek és egyre távolabb kerülnek az állomástól. Maga is éhes volt és egyre
szomjasabb, és mivel a négerek közt jártak, mind a ketten izzadni kezdtek. Nelson
lábán cipó volt, amihez nem szokott hozzá. A betonjárdák nagyon kemények voltak.
Szerették volna, ha találnak egy helyet, aholleülhetnének, de ez lehetetlen volt, hát
csak mentek tovább, miközben a fiú azt motyogta maga elé - Elöszőr elveszted a
zacskót, aztán elveszted az utat. - Mr. Head viszont morogva ismételgette - Aki ebből
a néger mennyországból akar lenni, hát csak legyen is ebből.

A nap addigra már jócskán fent járt az égen. Készülö ebédek illata szállongott felé
jük. Minden néger a kapuja elött állt és öket nézte. - Miért nem kérdezed meg vala
melyik négertől az utat: - szólt Nelson. - Miattad tévedtünk el.

- Te itt születtél- felelte Mr. Head. - Te megkérdezheted, ha akarod.
Nelson félt a színes börü férfiaktól és nem akarta, hogya színes börü gyerekek ki

nevessék. Meglátott egy termetes néger asszonyt, amint kihajolt egy, a járdára nyíló
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ajtón. Haja körös-körül vagy négy hüvelyknyire szétállt a fején; barna lába csupasz
volt, és a lábfeje oldalt rózsaszín. Rózsaszín ruhája pontosan követte az alakját. Ami
kor mellé értek, fél kezét lustán a fejéhez emelte, és ujjai eltűntek a hajában.

Nelson megállt. Úgy érezte, lélegzetét felszívja az asszony sötét szeme. - Hogy kell
visszamenni a városba? - kérdezte olyan hangon, amelyben nem ismert a sajátjára.

Az asszony kisvártatva így szólt - A városba vagy; - olyan öblös, mély hangon be-
szélt, hogy Nelson úgy érezte, mintha hideg zuhanyt nyitottak volna rá.

- Hogy kell visszamenni a vonathoz? - kérdezte ugyanazon a citerázó hangon.
- Fogsz egy taxit - mondta a nő.

Nelson megértette, hogy gúnyolódik, de olyan dermedt volt, hogy még csak morcos
arcot se vágott. Álltában apróra megnézte magának az asszonyt. Tekintete felkúszott
annak jókora térdétöl egészen a homlokáig, aztán egy háromszögletű útvonalat járt
be az asszony csillogóan izzadt nyakátóI temérdek mellén és csupasz karján keresztül
föl egészen addig, ahol az ujjai eltűntek a hajában. Hirtelen vágy támadt benne, hogy
az asszony lenyúljon érte, fölkapja, magához húzza, és szerette volna leheletét érezni
az arcán. Egyre mélyebben és mélyebben nézne a szemébe, míg az asszony egyre szo
rosabban és szorosabban tartaná őt. Soha életében nem érzett még ilyent. Úgy érez
te, mintha egy szurokfekete alagút húzná maga felé.

- Eriggy amarra a sarokig és csípj el egy taxit, ami kivisz a vasútállomásra, cukor
falat - mondta az asszony.

Nelson összecsuklott volna a lába előtt, ha Mr. Head gorombán el nem rántja. 
Úgy viselkedsz, mintha semmi eszed se vóna! - dörmögte.

Tovább siettek, és Nelson nem nézett vissza az asszonyra. Kalapját mélyen behúzta
az arcába, mert az már égett a szégyentől. A vonatablakban látott gunyoros szellem
és az utazás alatt érzett minden balsejtelem visszatért hozzá, és eszébe jutott, hogy az
ő mérlcg-cédulája megmondta, óvakodjék a fekete nöktöl, a nagyapjáé pedig azt,
hogy ő becsületes és bátor. Megfogta az öreg kezét; ez a függőség olyan jele volt, amit
ritkán mutatott ki.

A keréknyomok felé igyekeztek, ahol éppen egy hosszú sárga troli közeledett. Mr.
Head még sose ült efféle alkalmatosságon. és a trolit elengedte. Nelson hallgatott.
Időnként kissé megremegett a szája, de nagyapja saját gondjaival volt elfoglalva és
nem hederített rá. Ott álltak a sarkon, és egyikük se nézett az arra járó négerekre.
akik mentek a saját dolgaik után, éppen úgy, mintha fehérek lettek volna; az egyetlen
különbség az volt, hogy legtöbbjük megállt és szemügyre vette Mr. Headet meg Nel
sont. Az öregnek az az ötlete támadt, hogy mivel a troli kerekei nyomot hagynak, ők
mehetnek egyszerűen a keréknyomon. Enyhén megbökte Nclsont, és elmagyarázta,
hogy a nyomok után mennek el a vasútig, gyalog. Nekiindultak.

Egyszer csak nagy megkönnyebbüléssel vették észre, hogy újra fehér emberek kö
zött vannak, és Nelson mindjárt le is ült a járdára, háttal a falnak. - Nekem pihenni
kell egy kicsit - mondta. - Elvesztetted a zacskót is, meg az utat is. Hát megvárhatod.
hogy kipihenjem magam.

- Itt vannak előttünk 'a keréknyomok .- mondta Mr. Head. - Nincs más dolgunk,
mint azokat szem előtt tartani; és a zacskóra tc éppúgy gondolhattál volna, mint én.
Te itt születtél. Ez a te szülövárosod. Ez a második utad. Ismerned kéne a dörgést 
és leguggolva folytatta hasonló hangnemben, de a fiú, égő lábát kiszabadítva cipöjé
ből, csak hallgatott.

- Megáll és vigyorog, akár egy csimpppánz, úgy hallgat egy néger nőt, hogy útba
igazítsa. Teremtő Atyaisten! - mondta Mr. Head.

- Sose mondtam én semmit, csak hogy itt születtern - felelt a fiú remegő hangon. 
Sose mondtam, hogy fog-e tetszeni vagy nem fog-e tetszeni. Sose mondtam, hogy ide
akarok jönni. Én csak azt mondtam, hogy itt születtem, különben semmi közöm az
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egészhez. Haza akarok menni. Azon kezdem, hogy nem is akartam ide jönni. Ez a
nagy ötlet a tiéd volt. Honnét tudod, hogyakeréknyomok után nem rossz irányba
megyünk?

Ez utóbbi Mr. Headnek is eszébe jutott. - Itt minden ember fehér - mondta.
- Eddig nem jártunk erre - mondta Nelson. A környéken téglaépületek álltak;

lakhattak is bennük, nem is. A járda mellett néhány üres gépkocsi parkolt, és nagyon
kevés járókelő mutatkozott. Az útburkolat forrósága áthatolt Nelson vékony öltö
nyén. Szemhéja egyre nehezebb lett, és néhány perc múlva előrebillenta feje. A válla
egyet-kettőt rándult, aztán a fiú oldalt dőlve elterült a járdán és a kimerültségtől

mély álomba zuhant.
Mr. Head csöndesen figyelte. Maga is nagyon fáradt volt, de nem alhattak mind a

ketten egyszerre, és ö egyáltalán nem alhatott. mert nem tudta, hol van. Lehet, hogy
Nelson perceken belül fölébred, s akkor frissen és nagyon pimaszul folytatja a szem
rehányást, hogy elveszítette a zacskót és az utat. - Nagyon cudar lenne a helyzeted,
ha én nem volnék itt - gondolta Mr. Head. Aztán más jutott eszébe. Sokáig nézte az
elterült alakot; egyszer csak felállt. Elvi elhatározás született benne a bánásmódról.
ami néha szükséges, hogy olyan leckét kapjon a gyerek, amit nem felejt el, különö
sen, ha helyzetét mindig megszilárdítja valami új tiszteletlenséggel. Hang nélkül el
ment a mintegy tíz lépésnyi távolságban lévő sarokra, leült egy fedett szemeteskan
nára, ahonnan látta Nelsont és rnegfigyclhette, amint fölébred, egyedül.

A fiú nyugtalanul bóbiskolt, lelkének valamely sötét zugából határozatlan zajok és
fekete alakok tolultak öntudatának félhomályába. Álmában meg-megrándult az arca,
és térdét felhúzta az álla alá. A nap tompa, száraz fénnyel árasztotta el a keskeny
utcát; minden pontosan olyannak látszott, amilyen. Egy idő után Mr. Head, aki úgy
kuporgott a szemeteskanna tetején, mint egy vén majom, elhatározta, hogy ha Nelson
hamar föl nem ébred, hangos zajt csap lábával a kanna oldalán. Órájára nézett és
megállapította, hogy két óra van. A vonat hatkor indult, és azt, hogy lekésik, olyan
szörnyü eshetőségnek vélte. hogy nem is gondolt rá. Sarkával belerúgott a kannába,
mire süket dörrenés hangzott föl utcahosszat.

Nelson nyikkanás nélkül a talpán termett. Arra nézett, ahol a nagyapjának lennie
kellett volna, és szeme kimeredt. Többször megperdült maga körül. aztán nyaka közé
szedte a lábát s nekiiramodott. mint egy megbokrosodott póniló. Mr. Head leugrott a
szemeteskannáról és utánaügetett. de a gyerek már alig látszott. Egy szürke csík hú
zott el átlósan az utcasarkon. Az öreg olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt, közben
minden kereszteződésnélelnézett mindkét irányba, de a fiút nem látta sehol. Amint
aztán maga mögött hagyta a harmadik keresztezödést, és már teljesen kifulladt,
olyan jelenet tárult a szeme elé, ami végleg megállította. Egy szeméttároló mögött
lehajolt, hogy onnan kémlelje ki, mihez tartsa magát.

Nelson a földön ült szétterpesztett lábbal. és mellette egy idős asszony feküdt. Az
asszony sírt. A járdán füszeráru szóródott szét. Egy csomó nő már össze is gyült, hogy
lássa az igazságtételt. és Mr. Head messziröl hallotta, amint az öregasszony kiabál a
kövezeten - Eltörted a bokámat és a papád meg fogja fizetni! Az utolsó centig! Rend
őr! Rendőr! - Nelson vállát több nő is ráncigálta, de ő túl kábultnak látszott ahhoz,
hogy felálljon.

Valami arra kényszerítette Mr. Headet, hogy előbújjon a szeméttároló mögül és
közelebb lépjen, de csigalassúsággal. Soha életében nem beszélt rendőrrel.A nők úgy
nyüzsögtek Nelson körül, mintha hirtelen egyszerre akarnának lecsapni rá, hogy da
rabokra tépjék. míg az öregasszony tovább sírt, hogy eltört a bokája és rendőrt kell
hívni. Mr. Head olyan lassan közeledett, mintha minden előre tett lépés után hátra
felé is lépett volna egyet, de mikor öt lépésnyi távolságba ért, Nelson meglátta és fel
ugrott. Belekapaszkodott a derekába. és zihálva tapadt a combjához.
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A nők mind Mr. Head felé fordultak. A sebesült felült és így kiáltott - Hé, maga! Az
utolsó centig ki fogja fizetni azt az orvosi költséget, amit ez a fiú okozott! Ez a fiatal
korú bű-nö-ző! Hol egy rendőr? Írja fel valaki ennek az embernek a nevét és eimét!

Mr. Head megpróbálta lefejteni derekáról Nelson ujjait; az öregembernek gallér
jába süllyedt a feje, mint egy pulykáé; szemét elhomályosította a félelem és az óva
tosság.

- A fia eltörte a bokámat! - kiáltotta az öregasszony. - Rendőr!

Mr. Head már a hátában érezte a rendőr tekintetét. Egyenesen a nökre nézett, akik
haragjukban eleven gáttá tömörültek előtte, és így szólt - Ez nem az én fiam. Sose
láttam.

Érezte, hogy Nelson ujjai lehullanak a .derekáról.
A nők döbbenten hőköltek hátra, és olyan irtózattal nézték azt az embert, aki meg

tagadta saját képét és hasonlatosságát, hogy nem tudtak volna kezet emelni rá. Mr.
Head otthagyta Nelsont és továbbment a folyosón, amit némán megnyitottak előtte.

Csak egy üres alagutat látott maga előtt ott, ahol valaha utca volt.
A fiú ott maradt, kinyújtott nyakkal állt, keze kétoldalt lecsüngött. Fejébe nyomott,

gyűrött kalapján már nyoma se látszott a vasalásnak. A sebesült asszony felállt, meg
rázta felé az öklét, a többiek pedig szánakozó pillantásokat vetettek rá, de ő mind
ebből semmit se látott. A környéken nem mutatkozott rendőr.

Egy perc múltán gépiesen megindult, de nem igyekezett, hogy utolérje nagyapját;
körülbelül húsz lépésnyirőlkövette. Így mentek el öt háztömb rnellett.

Mr. Head válla megereszkedett és feje úgy lehorgadt, hogy hátulról nem is lehetett
látni. Nem merte visszafordítani a fejét. Végül mégis vetett hátra egy rövid, remény
kedő pillantást a válla fölött. Tíz lépésnyire maga mögött keskeny szempárt látott,
ami vasvillaként fúródott a hátába.

A fiú nem volt megbocsátó természetű, de ez volt az első eset, hogy meg kellett
volna bocsátania valamit. Mr. Head még sohasem szégyenült meg előtte. Két újabb
háztömb után újra hátranézett és válla fölött kétségbeesetten vidám hangon odakiál
tott - Na, megnézzük, hol ihatunk egy kólát!

Nelson addig még sose tanúsított méltósággal megfordult és a nagyapjának háttal
megállt.

Mr. Head érezni kezdte árulása súlyát. Miközben továbbmentek, arca csupa mély
horpadás és kopár barázda lett. Semmit se látott maga körül, de azt észrevette, hogy
a keréknyomok eltűntek. A láthatáron sehol se volt kupola, és már jól benne jártak a
délutánban. Tudta, hogy ha sötétedés után még a városban lesznek, akkor megverik
és kirabolják őket. Önmaga számára csupán Isten ítéletének gyorsaságát várta, dc
"akaratlanul is az a gondolat járt a fejében, hogy az ő vétkeiért Nelson fog bűnhődni,

és hogy a fiút még most is a romlás felé viszi.
Saroktól sarokig mentek tovább a kis téglaházak vég nélküli sorai közott. míg Mr.

Head majdnem orra bukott egy vízcsapban, ami vagy hat hüvelyknyire állt ki a föld
ből az egyik gyepsáv szélén. Kora reggel óta egy korty vizet sem ivott, de úgy érezte,
most nem érdemli meg. Aztán arra gondolt, hogy bizonyára Nelson is szomjas, és ha
mind a ketten isznak, az összehozza őket. Leguggolt, száját a cső végéhez illesztette és
a hideg vízsugarat a torkába irányította. Aztán odakiáltott azon a kétségbeesett han
gon - Gyere, igyál egy kis vizet!

A fiú ezúttal majd egy percig bámult keresztül rajta. Mr. Head felállt és úgy ment
tovább, mintha mérget ivott volna. Nelson, bár utoljára a vonaton kapott vizet egy
papírpohárban, megvetőenment el a csap mellett, melyből a nagyapja ivott. Amikor
ezt Mr. Head látta, minden reményét elveszítette. Arca a halványuló délutáni fényben
feldúltnak és elhagyatottnak látszott. Érezte a háta mögött egyenletes léptekkel ha
ladó fiú konok gyűlöletét, és tudta, hogy (ha valami csoda révén megmenekülnek at-
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tól, hogy a városban megöljék őket) így tart majd ez élete végéig. Tudta, hogy egy
fekete, idegen táj felé tart, ahol semmi sem olyan, mint amilyen addig volt; a hosszú,
tisztesség nélküli öregkorba és a véghez, aminek majd megörül, mert az lesz a vég.

Ami Nelsont illeti, emlékezete ráfagyott a nagyapja árulására, mintha érintetlenül
meg akarná őrizni azt az utolsó ítéletig. Ment, anélkül, hogy jobbra vagy balra nézett
volna, de a szája meg-megrándult, mert időnként úgy érezte, hogy a lelke mélyén egy
titokzatos fekete alak nyújtózik fölfelé, mintha egyetlen forró öleléssel föl akarná ol
vasztani a fagyos látomást.

Egy házsor mögött lebukott a nap, és ők szinte észrevétlenül elegáns elővárosi ne
gyedbe érkeztek, ahol a bérpaloták és az út között gyepágyak húzódtak, madárúsz
tatókkal. Itt aztán teljesen kihalt volt minden. Sokáig még egy kutyával se találkoz
tak. A nagy fehér házak olyanok voltak, mint a távolban javarészt elmerült jéghegyek.
Járda nem volt, csupán kocsiutak, amelyek körbe-körbe kanyarogtak mint végtelen,
nevetséges karikák. Nelson egy lépéssel se közelített nagyapjához. Az öreg úgy érezte,
hogy ha meglátna egy csatornanyílást, belehullana és hagyná magát elsodortatni; el
képzelte a fiút, amint ott áll és csekély érdeklődésselfigyeli, hogyan tűnik el ő.

Hangos ugatás térítette magához, s ahogy felnézett, egy kövér férfit látott, aki két
bulldoggal közeledett. Úgy emelte föl mindkét karját, mint hajótörött egy puszta szi
geten. - Eltévedtem! - kiáltotta. - Eltévedtem, nem tudom hol vagyok és ezzel a fiú
val el kell érjem a vonatot, és nem találom a pályaudvart. Istenem, eltévedtem! Iste
nem, segítsen rajtam, eltévedtem!

A férfi, aki kopasz volt és golfnadrágot viselt, megkérdezte, milyen vonatot akar
elérni, és Mr. Head elővette a jegyét, de olyan erősen reszketett, hogy alig bírta oda
nyújtani. Nelson tisztes távolban megállt és figyelt.

- Nos - szólt a kövér férfi, amint visszaadta a jegyet - arra már nincs idejük, hogy
visszaérjenek a városba, de a külső állomáson még elérhetik a vonatot. Innen a har
madik sarok - és kezdte magyarázni, hogyan találják meg.

Mr. Head úgy bámult, mint aki lassanként a halálból tér vissza, és mikor a férfi
befejezte s elment a sarka körül ugrándozó kutyákkal, Nelsonhoz fordult és lélek
szakadva mondta - Hazamegyünk!

A gyerek vagy öt lépésnyire állt, arca vértelen volt a szürke kalap alatt. Szeme győ

zelmesen hideg. Benne se fény, se érzés, se érdeklődés. Egyszerűen csak ott volt kis
alakja, és várt. Az otthon semmit sem jelentett neki.

Mr. Head lassan megfordult. Úgy érezte, már tudja, milyen az idő évszakok nélkül
és milyen a hőség világosság nélkül és milyen az ember megváltás nélkül. Nem bánta
volna, ha nem éri el a vonatot, és ha valami - mint egy kiáltás a sűrüsödö homályból
- meg nem ragadja figyelmét, akkor azt is elfelejtette volna, hogy van állomás, ahová
mennie kell.

Még ötszáz yardot se tett meg az úton, mikor karnyújtásnyira meglátta egy néger
gipsz-figuráját, amely ott ült egy széles gyepágyat övező, alacsony, sárga téglakerí
tésen. A néger körülbelül akkora volt, mint Nelson, és bizonytalan szögben előre

dőlt, mert a gitt, ami tartotta, megrepedt. Fél szeme teljesen fehér volt, és kezében
egy szelet barna görögdinnyét tartott.

Mr. Head megállt és csöndesen nézte a négert, míg Nelson a közelébe nem ért.
Akkor, amint mind a ketten ott álltak, Mr. Head felsóhajtott - Egy műnéger!

Lehetetlen volt megállapítani, hogya műnégernek fiatalt kellett volna ábrázolnia,
vagy öreget; mindkettőnekegyaránt túl szerencsétlen volt. Az eredeti szándék szerint
boldognak kellett volna látszania, mert a szája két sarka fölfelé görbült, ám a bogara
vesztett szemgolyó és a ferde testtartás következtében megjelenése nyomorúságos
volt.

- Egy műnéger! - ismételte meg Nelson pontosan a nagyapja hangján.
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Ott álltak ketten, a nyakuk csaknem egyenlő szögben nyúlt előre, a válluk csaknem
pontosan egyformán görbült meg, és a kezük azonos módon reszketett a zsebükben.
Mr. Head olyan volt, mint egy régi gyermek, és Nelson olyan, mint egy miniatür öreg
ember. Mozdulatlanul bámulták a műnégert, mintha valami nagy titokkal álltak vol
na szemben, másvalaki győzelmének egyemlékművével,ami összehozta őket közös
vereségükben. Mind a ketten érezték, hogy ez a látvány úgy oldja föl ellentétüket,
mint a kegyelem közbelépése. Mr. Head addig nem ismerte a kegyelem érzését, mert
túl jó volt ahhoz, hogy rászolgáljon, de most érezte, hogy megismeri. Nelsonra nézett
és tudta, mondania kell valamit a gyereknek, hogy megmutassa, még mindig bölcs, és
a piIlantásban, mellyel a fiú viszonozta az övét, látta, hogy annak égetően szüksége
van erre a megnyugtatásra. Nelson tekintete könyörgött, hogy magyarázza meg egy
szer és mindenkorra a létezés titkát.

Mr. Head fölnyitotta száját, hogy fennkölt nyilatkozatot tegyen, aztán meghallotta
önmagát, amint így szól- Itten nincs elég. Muszáj volt nekik csinálni egyet.

Egy másodperc múlva a fiú, szája körül furcsa remegéssel bólintott és azt mondta 
Menjünk haza, mielött megint eltévedünk.

Amínt odaértek a külsö állomásra, besiklott a vonat, ők felszálltak rá, és tíz perccel
azelőtt, hogya kitéröhőz kellett érniük, az ajtóhoz mentek, és ott álltak, készen arra,
hogy leugorjanak, ha a vonat nem állna meg; de megállt, éppen akkor, mikor a hold,
visszanyerve teljes ragyogását, elöszökőtt egy felhő mögül és elárasztotta fénnyel a
tisztást. Amikor leszálltak, a fű finoman borzongott az ezüst színárnyalataiban, és
lábuk alatt a keramit friss fekete fényben ragyogott. A fakoronák, melyek úgy oltal
mazták a kitérőt, mint falkerítés egy kertet, sötétebbek voltak az égnél, melyen mint
hatalmas lámpák, fehér felhők világítottak.

Mr. Head nagyon csöndesen állt és érezte, hogya kegyelem újra megérinti, ám ez
úttal tudta, hogy nincs szó a világon, amely a nevén tudná nevezni. Tudta, hogy
abból a lelki gyötrelemből támadt, ami minden embernek megadatik, és a gyerme
keknek különös módon. Megértette, hogy ez az egyetlen, amit az ember a halálba tud
vinni, hogy Teremtőjénekadja, és hirtelen elöntötte a szégyen, hogy neki olyan kevés
van belőle. Rémülten állt, Isten átható szemével ítélve meg önmagát; míg büszkesé
gét a kegyelem betakarta és lángként elemésztette. Sose tartotta magát nagy bűnös

nek, de most látta, hogy valódi gonoszsága el volt rejtve előle, nehogy kétségbe ejtse.
Felfogta, hogy bűnei megbocsáttattak az idők kezdetétől, amikor megfogant önnön
szívében az Ádám bűne, egészen a mai napig, amikor megtagadta szegény Nelsont.
Átlátta, hogy nincs olyan borzalmas bűn, amit ne vallhatna a magáénak, és mivel
Isten szeretete az Ő megbocsátásával áll arányban, késznek érezte magát, hogy azon
nal belépjen a mennyországba.

Nelson, arcvonásaít elrendezve kalapkarimája árnyékában, a fáradtság és gyanak
vás keverékével figyelte nagyapját, de amint a vonat elhagyta őket és akár egy ijedt
kígyó tűnt el az erdőben, még az arca is felderült és azt dünnyögte - Örülök, hogy
eccer ott vótarn, de többet nem megyek!

Vojnits Imre fordítása

Következő számunkból

Rózsa Huba: Prófétaság és tradíció
Unger Emil: Szüz Mária alakja magyar pénzeken
Szili Leontin és Rubin Szilárd elbeszélése
Írások az alkoholizmusról és a narkózisról
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MAI MEDITÁCIÓK

BALASSA PÉTER

Hajónapló-töredék*

A hajó, közkeletű értelmében, úton van két part között, eleme, a víz, egyben az idöé.
A hajó életében éppen a kikötő az átmeneti, állandósága pedig az, amit a számunkra
mélyen időszerű Fellini-film címe mondott: e la nave va, és a hajó megy. A hajó ez
úttal irodalmi jármű, mely az idővel áll kapcsolatban, ezért értelmezési tartományá
ba fölveszi a történelmi emlékezet fenntartásán túl az emlékezet értelmezésének a
jelentését is. Ugyanakkor az idő tagoló erejét ugyanezen idő másik aspektusa: a visz
szafordíthatatlanság - és most éppen ez a láthatóbb - keresztezi. A gyorsuló, halá
losnak érzett irreverzibilitás az emlékezetnek nemcsak a fenntartását, hanem a tű

nődő, szemlélödö értelmezését is elmossa. A Kierkegaard emlegette nivellálódás már
nem tengert, hanem özönvizet idéz. Ez tönkreteszi az értelmezés legfontosabb mozza
natát, a felismerést. Furcsa módon egy 20. századi zeneszerző, Igor Stravinsky mond
ta, hogy az új, az eredendő bűn a fel nem ismerés bűne.

Hajónapló az, amelybe pontosan, aprólékosan följegyzik, mi történik a hajón, hol
tart az útján, mi az iránya stb. Minderre nem vállalkozhat az én hajónaplóm. Több
okból. Nem tudok semmi többet, mint amit mi itt mindnyájan tudunk, ki-ki a maga
természete szerint. Nem vagyok senkitől, sehonnan fölhatalmazva semmire, és nem is
hiszek magamról ilyesmit. Gyakorlati és elvi tanácsaim nincsenek, nem lehetnek;
nincs honnan, kitől jönnie a tanácsnak. Tehát nem elemzem a helyzetet, hiszen nem
tudom, mi a helyzet. Nem tudok semmit, és nem hiszem, hogy ez pusztán személyes
közlés lenne. A fáradtságom, a fáradtságunk, a fáradtságotok sem személyes. Inkább
egy messze a személyeken túli helyzetről van szó, amely azonban aligha leírható, és
amelyben egyre többen érezhetik, magam is, hogy semmi értelmeset nem tudnak
mondani. Nem lehet beszélni. Ám azért beszélünk. Hogy van ez, ha nincsenek már
fennkölt érvek, nincs kacifántos mégis-ideológia? A beszéd mindössze természetünk
egyszerű működése marad. Egyedül talán ahhoz lehet ragaszkodni, hogy világos ma
radjon ez a beszéd. Azért nem lehet beszélni, mert már minden mondható. Ha min
denki mindent mondhat, "amit akar", akkor, sokáig így gondolta az ember, eljött az
ideális párbeszéd kora. Csakhogy ez nem így van; azt tapasztalja az ember, hogy itt és
most a "minden rnondható" egészen mást jelent. Rosszat. Hazugságot. Bármit. A sza
vak promiszkuitását. Nem a párbeszéd artikuláló ereje ez, hanem a "bármi, akármi"
pusztító hatalma. Az idő ama másik arca. Ha minden mondható - és eközben semmit
sem tud az ember -, akkor minden igaz és/vagy semmi sem igaz. Ez nem helyzet. Ez
káosz.

Mindaz, amit eddig mondtam, nem vonatkozik közvetlenül az irodalomra, amely
nek a jegyében ez a vitahajó úszik a vízen. Mégis szükséges volt jelezni, hogy miféle
partok szegélyezik a vizet, amelybe hajótestünk lemerül. Abban az irodalomban

* Elhangzott az lrószövetség Örley István Körének dunai hajókirándulásán 1986 júniusában.
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ugyanis, amelyben valamennyire járatos volnék, amelyet valamennyire ismerek,
müvek, olykor jó müvek vannak, igenis belső stimulusok müködnek, van jó értelem
ben vett szakmai versengés, sőt egy-egy jelentős, vagy - megkockáztatom - nagy mű

is születik. Az is rendben van, hogy az irodalom sok tekintetben eljutott az áhitott 
áhítottam - szakmai szolidság állapotába. Igen: ne mutassunk utat, igen: ne valósít
suk meg a filozófiát, igen: ne hóditsuk meg a természetet, és egyáltalán semmit.
Magam is ezt mondtam és mondom. Abban az irodalomban, amelyre most közmeg
egyezésszerúen gondolok, az utóbbi időben egész jól, gyanúsan jól mennek a dolgok,
és minde: jó; ami azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden jól van. Mert bi
zony jó, hogy: müvek, müvek és múvek, Néhány kiemelkedő kivételtől eltekintve
azonban mélységesen hiányolom a tragikus embert, a válságát megnevező, tudato
sító, a néma végzetét szóra bíró ember jélenlétét, egyszóval a kisszerű, áttekinthetet
len hanyatlásunk komédiája mélyén rejtőző elképesztő jelentőséget, azt, hogy idők

ben élünk, a nagyságot, amely nem személyes tulajdon, sőt személyes megvalósításá
nak programja most és régóta agyrém, groteszk kísérlet, ellenszenves stb. Mégis van
nagyság, mintegy minket meghaladó értelemben. Hiányolom tehát a méItatlan körül
mények és saját méltatlanságunk méltósággal való felismerését. A méltóság vissza
szerzését mint müvészi problérnát, a tragikum tudatát. Ez nem kornolykodás, hanem
komolyság, vagyis nem kedély, nem vérmérséklet, nem izlés és nem modor dolga.
Fontosnak tartom a méltóság visszanyeréset. a csöndes halálraszántságot a remény
vesztettségben, a tragikus világkép restitúcióját, amikor nincs remény; legalább a fo
gékonyságot minderre. A tartást s a jelentőség tudatát igényelern akkor is, amikor en
nek szinte semmi alapja sincs. Mert a körülmények valóban megehetik az embert, de
az már belső szuverenitás dolga, hogy ezt a fejleményt milyen módon éli meg, miként
tekint rá. És ha ezt mondom: "hogyan", illetve "mód", akkor szakmai-esztétikai kér
déssé válnak a fentiek. Azért mondom folyton, hogy "kérdés", mert nincsenek vála
szaim; fogalmam sincs, milyen technikai-poétikai eljárások segithetik hozzá az irodal
mat ahhoz, hogy visszataláljon a tragédiához. vagyis a remény és a pozitivitás múfajá
hoz, a bukásban való feItápászkodáshoz. A tragikus szempont a müvészetben függet
len nézőpont jele, épp ezért nehezebb, mint bármikor. A független nézőpont megőr

zését éppen a .mínden mondható" furcsán romboló állapota nehezíti. Én csupán
annyit mondok, hogya .minden mondható"-tól se tisztább, se könnyebb nem lett
semmi, viszont komolytalanabb, súlytalanabb, tét nélküli, jelentéktelenebb az lett.
Minden hellenisztikusabb, mint valaha. A súlytalanodás tanácstalanná teszi a müvet

mint a szabadság helyét, azt, ami relatíve független autonóm rnatéria, amelynek a
léte olyan tény, hogy menekülésre való szigetet alkothat, akkor is, ha e sziget a sza
badság zárkája, nem pedig a birodalma. A nagyságnak, a névtelen formátumosságnak
a'tétjére, a tragikus, de nem tételes pozitivitásra gondolok, mintegy a nevetséges szét
hullás, az elégikusan regisztrált káosz mélyén, Nem túl, nem kívül, hanem a mélyén,
A benne levő, a belül lappangó, a tapasztaltak esetleges-komikus szörnyüségében
levő, alig megnevezhető anonim nagyságra gondolok. Egyetlen állításom van tehát a
mai alkalommal, a lehető legfélszegebb formában: ahhoz, hogy az irodalmi müvek
legalább részlegesen és szükségképpen csak részlegesen megbirkózzanak az őket kö
rülvevő világ teljes áttekinthetetlenségével és jelentéskáoszával. ahhoz nékik maguk
nak kell újra felvenniük a tragikus szernlélet, vagyis a távolság szempontját. Úgy füg
getlenedni az empíriától. hogy egyre mélyebben csak arra figyelünk, úgy merülni
úszóként a folyóba, hogy egy hegyet is képzelünk magunknak, ahonnan nézzük ezt az
úszót meg a folyóját.

A tragikus művészet egyik feltétele bizonyára voluntarisztikus: elhatározás arról,
hogy az értékvilág kiürülése és hazuggá züllesztése, a "minden mondható" egy sem
miféle tapasztalatira nem alapozható mozdulattal, a felismerés szabadító tragikumá-
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val és távolságával felülbírálható. A felülbírálat nem jelenti azt, hogy bármi tételesen
szembe is állítható volna mindezzel. Állítania kell valamit ennek a művészetnek, vala
mit, ami nincs, a sorsnak mintegy kimondhatatlan nevet kelJ adnia, a pusztulás szem
léltetésében el kell jutnia valami irreális pozitivitásig, ami talán nem más, mint egy
fajta animális állva maradás, emelt fejtartás (mely olyan messze van a gőgös kiválasz
tottságtudattól, mint emez a szabadságvágytól). A halálraszántan éles és tárgyilagos
tekintet eljárása ez.

Az "ez van, nincsen más" megelégelésérőlbeszélek, az elégikus-parodikus módszer
egyeduralmának a végéről, a tragikum "kicsikarásáróI" a vert helyzetből. a tragikum
különös vitalitásáról. amely túlvezethet az individuum rosszkedvén, az elégikus
parodikus negativizmus mindenhatóságán, és amely az egyetemes kisemmizettséget
ismeri föl a dolgokban. Azt, hogy a .rninden mondható" valójában a legteljesebb
nyelvi kifosztással egyértelmű. Ez az egyetemes kisemmizettség, ez a belső szegény
ség és elsivárosodás, amelyben egyenlöek vagyunk, a müvészetben az artikuláció tra
gédiájaként, a nyelvi kifejezés drámájaként jelentkezik, de nem az elit nyelveIméIetek
tanulmányozása, hanem az emberek beszédromlása, kifejezésképtelensége: igazság
képtelensége útján. Egyetlen, szándékosan nem irodalmi példával élnék: Jeles András
Drámai események círnü előadását azért tartom kultúránk utóbbi idejében az egyik
legjelentősebb történésnek, mert az ember léthelyzetének a tragédiáját egy beszéd
képtelen, elemi artikulációs nehézségekkel megvert, hazugságokat szajkózó, kisem
mizett tömegben jelenítette meg, újra nevet s formát adott a szociális és szellemi lel
kiismeretnek, ennek a kétezer éves európai alapgondolatnak. Távolságot, dimenziót
teremtett az elementáris szenvedésben, a magát megfogalmazni képtelen leromlott
ságban. Tragikumábrázolása ugyanakkor nem-individuális, nem kiválasztottságra,
hanem a közös végzetre épül: a Drámai események - tetszik, nem tetszik - népdráma.
Az artikulációs zavarban materiális és nem-materiális éhezés mutatkozik meg, és
mindezt amatőrök előadása nyújtja, ami külön elmélyíti a produkció jelentését és je
lentöségét, Amikor a tragikum visszaszerzésérőlbeszélek, akkor Pilinszky kifejezésé
vel élve a létezés dilettánsai felé hajlok, a birtokló, kaján, kisajátító profizmus világá
val szemben. Jeles rendezése, amelyet példaként, de nem normatív példaképként
emlegetek, egyszerűen nagyszabású megoldásaival a nagy tragikusok "félelem és
részvét't-vilagára emlékeztet: az ember szenvedését és értetlen-értelmetlen elveszej
tését, pusztulását a hatalmasok által, mint nyelvi tragédiát, mint dadogást és koordi
nálatlan mozgást ábrázolja, egy betlehemes játék keretében, amelyre gunyoros-fity
máló-züllött ún. "külső" nézőpont is vetül, a színpad szélén narcisztikusan konferáló
snack girlé, azé a figuráé, aki a mából, a "minden mondható" világából nézi le mind
ezt. Ez a megoldás csak fokozza az elöadás csúcspontjának a hatását, ami nem más,
mint a Máté passió .Erbarme dich" kezdetu áriáját éneklő tündöklő nő és a topron
gyos elesettek emlékezetes találkozása. Itt beteljesedik egy tragédia mint megnevez
hetetlen pozitivitás a bukásban, anélkül, hogy bármiféle vigaszról lenne szó, A lehető

legmagasabban szervezett müalkotás: egy Bach-ária és ugyanennek a kultúrának a
mélye-alja: a megalázottak és megszomorítottak, akik maguk sem tehetnek mást,
mint oktrojált hazugságokban dezartikulálják létüket, újratermelve a kisemmizett
séget, nos e két szféra pillanatnyi egymást érintése a legtöbb, ami elérhető talán.
Semmiféle állítást, utat stb. nem tartalmaz, nem is tartalmazhat, csupán egy történést
reprezentál, amelyben legalább a felismerést birtokolhatjuk.

Mindössze tehát annyit akartam mondani, hogy talán kísérletet kellene tenni a
tragikus érzékelés visszaszerzésére; szakmai kérdéssé tenni azt, hogy kicsit szegényeb
bek, vagyis egyszerűbbek legyünk, a félelem és részvét fejtartásával. Kicsit öregebben
látni. Jó előre.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Hans-Georg Gadamerrel

- Nemrégiben magyarul is megjelent Igazság és mádszer cimú könyve. Mit ért ön igar
ságon és mádszeren? Miért tulajdonítanak ennek oly nagy jelentőséget a mai iilozáiiá
ban?

- A könyvek legtöbbjéhez hasonlóan, melyeket meghatározott elgondolással írtak,
az Igazság és mádszer kötet címe is utólag született. Nekem mégis úgy tűnik, hogy sze
rencsésen fejezi ki a filozófia problémáját a tudomány korszakában. Ugyanis a mód
szer fogalma nyilvánvalóan elválaszthatatlanul kötödik a "tudomány" fogalmához,
noha ez antik fogalom: ennek alapján a modern tapasztalati tudományokat nem is
nevezték volna tudománynak. A módszer Descartes és Galilei, valamint a XVII. szá
zad óta bevett fogalom. Az igazság és a módszer összefüggése egyértelmű: csak ami
módszeres feldolgozásra került, az formálhat jogot az igazságra. A filozófia kérdése
ez: vajon csak az lehet igaz, ami a matematizált természettudomány módszereivel ob
jektiválható? Könyvem címe így egy kérdést is tartalmaz. Azt kérdezem, hogy csak a
módszeres bizonyítás övezetében lelhető-e az igazság, avagy a módszeres bizonyítás
is csak az elszegényedés jele, me ly megnehezíti más belátások legitim elgondolását?

- Mi a véleménye a hermeneutikárál? Miért fontos ma a hermeneutika?
- Azt hiszem, hogy most vált igazán fontossá, mióta már nem a görögökkel kez-

dődő, a keresztény korszakon át az újkorig érő, egységes európai filozófiai tradíció
ban élünk, hanem más európai, valamint Európán kívüli kultúrákkal is párbeszédet
kezdtünk. A hermeneutika az a müvészet, mely az érintkezési nehézségeket párbe
szédben oldja föl. A hermeneutika a megértés művészete, egyúttal a félreértések el
kerülésének és az egyetértés megtalálásának művészete is. Ez a mai világhelyzetben
különösen sürgető feladat. Az európai civilizáció lassanként az egész földgolyóra ki
terjeszti technikai és ipari formáit. Azonban az az életháttér, ami ezt a roppant em
beri képességet hordozza, nagyon is különbözö az eltérő kultúrákban, és talán ezért
is lehet a hermeneutika nagyon tanulságos mindenki számára. Ezért tartom én a pár
beszédet, amire a hermeneutika törekszik, a filozófia tulajdonképpeni feladatának.

A hermeneutika név régtől fogva ismeretes a teológiában és a jogtudományban is.
Azt az eljárást jelenti, melynek révén az általános kijelentéseket konkrétan azokra a
helyzetekre alkalmazzák, melyekben használatukra sor kerül. Tehát arra, amit Kant
óta ítélöerönek neveznek. Kant közismert megállapítása szerint nincs olyan szabály,
mely megtanítaná a szabályok ésszerű alkalmazását.

- Mit ért ön transzcendentális filozófián és miért tartja ma is fontosnak?
- Az is kérdés, hogya lényegében Kanttól kiinduló transzcendentális filozófiai

tradíció ma mennyiben vitatandó gondolkodásforma. Ez a filozófia ugyanis a nagy
metafizikai hagyomány örököse, maga a szó is visszavezet az antik hagyomány transz
cendentáliáira. Ezek a gondolkodásnak azon alapfogalmait jelentik, amelyek nem
korlátozódnak meghatározott valóságövezetekre (például a jó, az igaz, a szép, az egy,
a létező, vagy akár a középkor más transzcendentáliái). Kant a modern tudomány ál-
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láspontjáról mutatta ki, hogy még az úgynevezett tapasztalati tudományoknál is van
nak ilyen átfogó, közös alapfogalmak. Ez volt az ő transzcendentálfilozófiai világa, és
nekem úgy tűnik, hogya régebbi metafizikai örökséget ennek révén sikerült a tu
domány korszakába ·átmentenie. Ez a magyarázata annak, hogy a transzcendentális
filozófia felhasználásával olyan helyzeteket is megkísérlünk leírni, amelyek túl van
nak a kanti transzcendentálfilozófia horizontján.

- Fontos-e ma a fenomenológia, avagy már meghaladottnak tekinthető?

- Nem, nem hiszem, hogy a fenomenológia meghaladott lenne. Csak arról van szó,
hogy a logikai hagyomány és a fenomenológia lehetöségei közti feszültség erőterében

élünk. A fenomenológia éppen az az eljárás, mely sikeresen alkalmazható a tudomá
nyokkal szemben; ezért a legelevenebb diszciplína. A filozófia ma tudományelméletté
vált. De a tudomány nem minden; éppoly kevéssé, mint ahogy a módszer sem az igaz
ság. Ezért azt gondolom, hogy a fenomenológia, ez a Husserl, Scheler és mások által
elsőként alkalmazott irányzat ma is igen aktuális: segít abban, hogy túllépjünk a tu
dományos szemlélet szükösségén. Valójában - hogy nagyon népszerűen fejezzem ki
magam - az antidogmatikus gondolkodást jelenti. A beszéd közben látottak leírására
törekszünk, miközben tudjuk, hogy minden beszéd, az összes kijelentés csak a tisz
tánlátást elösegítö jelzés.

- Időszerű-e ma a metaiizika és a spekulatív gondolkodás?
- Én úgy vélem, hogy ez a gondolkodás nem tegnapi keletű; az emberiség vala-

mennyi nagy alkotása metafizikai kérdéseket vetett fel. Ezek nagy részét a vallások,
továbbá a művészetek és az emberi civilizáció más alkotásai válaszolták meg. Szerin
tem az európai civilizáció különleges érdeme, hogy a filozófia ebben sajátos szerepet
játszott. A görögök törekedtek először a vallás és a filozófia, a költészet és a filozófia
szétválasztására. A mai világkultúra egyrészt görög kezdeteken alapuló tudományra,
másrészt az emberiség másfajta válaszainak gazdag örökségére támaszkodhat. Ezért
hiszem azt, hogy a filozófia nem korlátozódhat a tudományelméletre. A vallás, a köl
tészet, a művészet olyan válasznak tekintendő, melyet a saját egzisztenciájához inté
zett alapkérdéseire kapott válaszu I az ember. Az idő és az örökkévalóság, a vég és a
halál, a születés és az eredet, a szabadság és a kötöttség olyan kérdések, melyek nem
kötődnek az emberiség történetének egy meghatározott pillanatához. Ma is éppúgy
érvényes kérdések, mint korábban bármikor voltak.

- Mi a véleménye a filozófiai Isten-kérdésről? Beszélhetünk-e (l filozófiában a Biblia és
az egyház Istenéről, avagy csak mint logikai szűkségszerüségrdl?

- Azt hiszem, nem fogadhatom el az ön által felállított alternativát. Úgy vélem, nem
logikai szűkségszerűség késztet bennünket arra, hogy emberként Istenről szóljunk.
Ez alól én sem vagyok kivétel. De azt sem hiszem, hogy az ateisták kivételt jelentené
nek. Ők úgy beszélnek erről, mintha tudnák, hogy nincs, de nem tudják, hogy mit be
szélnek. .. Kérdésére azt tudom felelni, hogy bizonyos értelemben - melyben azt
hisszük. hogy tudatában vagyunk annak, amit a tudás jelent - nem tudjuk. hogy is
meri-e a filozófia az Isten-kérdést, avagy nem. (Az, hogy lehetséges-e teológia, nem
ide tartozik.) Számunkra az a fontos, hogy ez a kérdés van; nem logikai szűkségszerü

ségként, hanem az alapvető emberi tapasztalatok révén mindig újra felvetődő kér
désként.

- Az imént már említette a költészetet. Mi a véleménye az ego és a szuper-ego szerepérol
a költészetben? Úgy tűnik, hogy az én a filozófiában is meghatározó szerepet játszik.
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- Az én és a felettes én kifejezések, ha jól tudom, a pszichoanalízisböl erednek. A
felettes én kifejezést ott használták elöször. Bár nem vagyok teljesen biztos ebben,
mert természetesen a filozófiában is régóta használatos az empirikus én és a transz
cendentális ego megkülönböztetése. A transzcendentális én-fogalmat olyan szubjek
tivitásfogalomként értjük, amelyre az objektivitások mindegyike vonatkozik. A görö
göknek nem volt én-fogalmuk, ezért felettes én-fogalmuk sem. A filozó
fiában az én azóta játszik szerepet, amióta a modern tudomány kialakult. Egyéb bizo
nyosság hiányában és az öntudatról való megbizonyosodása miatt vált Descartes-nál
az én kitüntetetté. Bizonyára ön elött is ismeretes Nietzsche mondása: Descartes ké
telkedésénél alaposabban kell kételkedni! E magabiztos öntudat meglétében nem
csak Nietzsche, hanem Freud és az ideológiakritika is kételkedett. És az a filozófia is,
amelyet Heidegger fejlesztett tovább. Az egyénre nem épülhetnek rá többé filozófiák.
Ez az oka annak, hogy a költészetet éppoly fontosnak tartjuk, mint magát a filozófiát.
Egyszer írtam egy könyvet arról a német-zsidó költöröl, akit ma az egész világon nagy
figyelemben részesítenek. Ki vagyok én, és ki vagy te? - ez a címe. Erre a kérdésre azt
a választ adtam, hogy egy költeményböl ez nem tudható meg. Én és te vagyunk min
denkor; a beszélö is és a kérdezett is. Ez a költészet igazi küldetése; annak a kinyilvá
nítása, hogy a velünk beszélök közül senkit sem értünk oly jól, mint önmagunkat,
amikor saját magunkkal állunk párbeszédben.

- Heidegger és ön is megkülönböztetett figyelemben részesítette Holderlint. Minek kö
szönhető ez az érdeklődés?

- Hölderlin e századi újrafelfedezése - ami kiemelte öt a romantikus költészet
egyébként jelentös korszakából - a század legnagyobb meglepetéseinek egyike. Mi
óta Hölderlin ilyen megkülönböztetett figyelemben részesül, azóta a legnagyobb né
met költökkel. Goethével és SchiJIerrel kell öt egyenrangúnak tekintenünk. Annak el
lenére, hogy egy kisebb terjedelmű életművel ajándékozott meg bennünket, amely
azonban az említettekével egyezö intenzitású.

A nagy koltök a kedveltség mindenkori hullámverésén túlmenö, állandó jelenlétet
alapoznak meg. Így van ez Hölderlinnél is, amióta ez a rang illeti meg. E pillanatban
Hölderlin jelenlétének hullámvölgyében vagyunk. Más nagy koltök - gondoljunk
Dantéra - utóéletében is vannak irányukba nyitott korszakok, és vannak aztán olyan
korszakok, melyekben nehéz velük kapcsolatot teremteni. Hölderlin olyasmiket szó
laltatott és szólított meg, amire mások nem találtak megnevezést. Azt hiszem, ezzel
biztosítva van helye az emberiség nagy költöi közt.

- Hegel az abszolút szellemre alapozta filozófiáját. Van-e még ennek jelentősége a filo
zófiában? Van-e még abszolút filozófia?

- Az abszolútum fogalma annyira mesterkélt, hogy bizonyos értelemben már ítéle
tet mond önmaga fölött. Hegel jelentős kísérletet tett arra, hogya felvilágosodás
hagyományát összebékítse a régebbi metafizikai tradícióval és a keresztény hagyo
mánnyal. Ez vezette öt az abszolút szellem fogalmára - ami sem keresztény oldalról
nem nyert tartós elfogadást, sem a filozófiát nem volt képes kielégíteni a felvilágo
sodás és a metafizika ilyen spekulatív megbékítésével. Többé már senki sem hegeliá
nus, noha természetesen mindenki csodálja Hegel közvetítő és megbékítő erejét. Ám
Kierkegaard sem élt hiába.

- Hadd térjünk vissza Heideggerre. Milyen emlékei vannak róla?
- Ez elég nehéz kérdés olyanvalaki számára, aki huszonhárom éves korában is-

merte meg öt, és ha változó távolságban is, de mindig közel állt hozzá. Öt éven át vol
tam a tanítványa - akkor már a filozófia doktora voltam -, és ezeknek az éveknek sa-
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ját kérdésfeltevéseim szempontjából döntő jelentőségükvolt. Saját gondolkodói uta
mat nem tudom teljesen elkülöníteni azoktól a hatásoktól, amelyek Heidegger köny
vei és gondolatai révén értek. Azt hiszem, más irányokban haladtam, mint amiket ő

követett. Talán bennem inkább megvolt az adottság a párbeszédre, a másként gon
dolkodókkal való dialogikus kapcsolatra. De Heidegger gondolkodói erejét nehéz jel
lemezni. Bizonyos értelemben önmaga karikatúráját is adta, annyira egyedülálló volt
gondolkodás- és beszédmódja. Diákként jutott eszembe, hogyakarneválokra jól
odaillene egy Heidegger-figura. A Günter Grass regényében festett karikatúra mu
tatja, hogy ez mennyire nem a véletlen müve: ez ugyanis Heidegger gondolkodásának
hihetetlen merészségét és zsenialitását mutatja.

Akinek a gondolkodása erős kapcsolatban áll másokkal, az a másik nyelvét beszéli.
Heideggernek vannak követői, akik bizonyos fokig arra kényszerülnek, hogy az ő

nyelvét beszéljék. Nekünk újra meg kellett találnunk a saját hangunkat. A heideggeri
esen beszélő ember nem gondolkodik önállóan. De ahhoz, hogy valaki megtapasztal
hassa saját gondolkodói lehetőségeit,meg kell kísérelnie a Heideggerrel való együtt
gondolkodást.

- Az igazság Heideggernél a feltárulkozás. Ez közel áll a parmenidésri pisztisz aléthész;
illetőleg a piszton logon fogalmához. Mit jelent az aléthész Parmenidésznél és a feltárulás
Heideggernél?

- Parmenidész és a görögök tette volt, hogy az alétheia fogalmát nemcsak feltáru
lásként értelmezték. Ez az, amit ma úgy neveznek: philosophie de la présence. A nagy
jelenlét? Nem! Heidegger alétheiáról és feltárulásról beszélt, hogy megmutassa: elzá
rulás és feltárulás is. Ez számunkra azt jelenti, hogy az igazság feltárulás. Heidegger
azt mutatja meg, hogya feltárulás olyan esemény, mely újra elhomályosul. A fiatal
Heideggernek van egy csodálatosan szép mondata, mely így hangzik: "Az élet homá
lyos, a homály ködöt jelent; újra és újra elködösíti magát."

A filozofálás és a gondolkodás a feltárulásra tesz kísérletet, de ezt elkerülhetetlenül
az elzárulás követi. Heidegger gondolkodása ezért nem a feltárulásra irányult, hanem
arra az aktusra, melynek során valamit jelenvalóságába szólít, annak megragadására
törekszik; megkísérli, hogy közölhetövé tegye és szóba foglalja. Ezért is áll közel
olyan költőhöz, mint amilyen Hölderlin és általában a rnüvészethez. A művészet

ugyanis nemcsak Icltarultság, hanem elzárultság is. Általa valami olyan van jelen, ami
nemcsak egy hang tünékeny sugallata, hanem ami belső lényegével és igazságával
tölti be a teret.

- Heidegger srivesen nyúlt vissza Parmenidészher: Ugyanakkor Levél a humanizmus
rói cimü írásában mintha a [eltárulkozást magát hozna kapcsolatba a léttel.

- Heidegger a korai görög gondolkodásban a saját kérdezésének megfelelő kér
désre vagy válaszra szeretett volna rátalálni. Azt remélte és hitte, hogy a görögöknek
gazdagabb léttapasztalatra volt lehetöségük, mielött az arisztotelészi értelemben vett
metafizikát és annak folyományát, a modern tudományt feltárták. Hitt a nyugati világ
e sorsfordulóját megelőző léttapasztalatban, amelyben - mondhatni - az elzárulás és
feltárulás állandó összjátéka volt jelenvaló. Ez a várakozás vezette vissza őt mind
annyiszor a preszókratikusokhoz, és ugyancsak ez vezette a japánokkal folytatott pár
beszédre, majd az olyan nagy kultúrák felé, amelyekre nem az indo-árja nyelvek
grammatikája ütötte rá a bélyegét. Gondolkodásának zsenialitása abban állt, hogy 
HegeIt is felülmúlva - az emberi östapasztalat olyan közös alapzatát kereste, amely
ben a metafizika éppúgy részlegesnek bizonyul, mint a modern tudomány. Ilyen vála
szokat a vallások és a rnüvészetek is gazdagon kínálnak; ezek gondolkodó megraga
dása a feladatunk.
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- Heidegger a halál kérdésével való szembesülést is ilyen tapasztalatnak tekintette.
- Számos filozófushoz hasonlóan Heidegger is központi problémának tekintette a

halál kérdését. Tudatában volt annak, hogy erre a kérdésre főként a vallás tud felele
tet adni. Azt is tudta, hogy valamennyi modern emberhez hasonlóan ő is a tudomány
korszakában, a kérdésnek és a válaszlehetőségeknek - gondolkodóképességünk tu
dományos iskolázottsága folytán adódó - állandó feszültségében él. És azt is tudta,
hogy a halál az emberi léttapasztalat lényege felől a nagy talánynak, a nagy titoknak
látszik. Ez azonban nem zárhatja ki annak lehetöségét, hogy - mint gondolkodó lé
nyek - valamiképpen túllépjünk a gondolkodásunkra szabott időhatárokon.A vallá
sok nyilatkozhatnak arról, hogy mi ez a túlnani, a filozófia azonban nem. Ezért állunk
- Heidegger megragadó kétértelműségével szólva - végességünk roppantul mere
dezö, megjárhatatlan és megalapozhatatlan titkának magaslata előtt. Ez a halál jelen
tése egy olyan gondolkodó számára, aki tisztában van a vallások üzenetével, ám
ugyanakkor a görögöktől sorsszerüen örökölt gondolkodói útját kell járnia.

- Miért nevezi ezt Heidegger halálra szánt létnek?
- Nos, ez egyike Heidegger megfogalmazásainak, de nem az egyetlen. A halálra

szánt lét azt hivatott jelezni, hogy saját létünk megértését alapjában a halállal való
viszonyunk határozza meg. Ezért van ennek a szónak, ennek a megfogalmazásnak
ilyen rendkívüli ereje. Azt mondja ki, hogy létünk halálra szánt lét. Ezért is nem te
kinthetjük gondolkodásunk alkalmi tárgyának, hanem be kell látnunk: amennyiben
jelenvalónak tudjuk magunkat, annyiban ezzel együtt kell gondolnunk arra is, hogy
jelen és már nem jelen. Heidegger a későbbiekben más kifejezéseket is talált; a már
említett magaslatot, melyben a titok rejlik; nevezte aztán ereklyetartónak is, melyben
a titok el van zárva előlünk. Ebből is láthatja, hogy a hívők vallásüzenetének az ellen
képe is mindig újra megjelenik. Ebben - mondhatni - gondolkodásunk életfolyamatá
nak feszültségei nyilatkoznak meg.

- Mennyire hihetünk a filozófiának?
- A filozófia kétségtelenül nem vallás, különben feleslegesek lennének a vallások.

És a filozófia nem is tudás, hanem kérdezés. Valami olyanra irányuló kérdezés, ami
ről még az is tudható, hogy nem felelet, és ahol mégsem szünhetünk meg tovább kér
dezni. Ez a filozófia.

- Mire hivatott ma a filozófia?
- Mint már beszélgetésünk elején is utaltam rá, ma az az óriási feladat hárul ránk,

hogy lehetövé tegyük az emberek közti alkotó és a túlélést biztosító párbeszédet.
Ennek még csak a kezdetén járunk, és nem tudhatjuk, hogyan folytatódhat. De való
színűleg mindenki tisztában van azzal, hogy e párbeszéd jövőbeli sikerén áll az embe
riség sorsa. Ezért gondolom azt, hogy a filozófiai nézőpont ma talán fontosabb, mint
olyan korokban, melyekben az emberi társadalom a vallás köré, egyházi formában
szerveződött, vagyis olyan közösségben, amely kijelölte az emberiség útját. A társa
dalmak, amelyekkel párbeszédre kell lépnünk, ma vallási és kulturális sokféleségben
élnek. Ezért meg kell tanulnunk odafigyelni a másikra, szót értenünk egymással; me
legséget adni egymásnak. Erre taníthat a filozófia.

Illés Róbert

(Tillmann J. A. fordítása)
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ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

ANTOINE GEMAYEL

Levél Libanonból
"Gyere le, mátkám, a Libanonrál,
gyere le a Libanonrál, ide le!"

(Én 4, 8)

Mindnyájan ismerjük Libanon csodálatos képét, amelyet az Énekek Éneke idéz föl.
Csakhogy ezt a Krisztusnak fölékesített gyönyörű menyasszonyt most elcsúfította a
12 éve tartó háború, a vérengzés és a menekültek ezreinek szenvedése, akik minde
nüket elvesztették - csak Istenbe és hazájukba vetett hitüket nem.

Ennek a 10 400 km--es kicsiny országnak 3 millió lakosa van. Ebböl 51 százalék
keresztény, 49 százalék muzulmán és egy kis közösség zsidó. A keresztények 67 száza
léka maronita katolikus. A libanoni katolikus egyház az apostoli időkre, pontosabban
Szent Péter antiochiai térítésére vezeti vissza eredetét.

A történelem folyamán a Közel-Kelet üldözött keresztényei Libanonba menekül
tek, mert ez a kis ország híres volt vendégszeretetéről.A 23 arab ország között egye
dül itt jött létre liberális társadalmi berendezkedés. - Libanon adta az emberiségnek
az ábécét, megszentelt földjén Krisztus is többször járt, több csodát is tett itt (gondol
junk például a kánaáni asszony lányának meggyógyítására: Mt IS, 21-28), az aposto
lok itt kezdték térítő munkájukat.

A katolikus egyházhoz a következő vallási csoportok tartoznak:

maroniták
görög katolikusok
örmény katolikusok
szírek
káldeusok
latin szertartású

összesen:

800 OOO, a katolikusok 75 ~ százaléka
225 OOO, a katolikusok 21,10 százaléka

25 OOO, a katolikusok 2,34 százaléka
7 OOO, a katolikusok 0,65 százaléka
5 OOO, a katolikusok 0,46 százaléka
4 OOO, a katolikusok 0,37 százaléka

1066 OOO

A nem katolikus keresztények vallási csoportjai Libanonban:

görög ortodoxok
örmény ortodoxok
szír ortodoxok
asszírok
protestánsok

összesen:

300 OOO, a katolikusok 28,14 százaléka
170 OOO, a katolikusok 15,95 százaléka
20 OOO, a katolikusok 1,88 százaléka
15 OOO, a katolikusok 1,40 százaléka
25 OOO, a katolikusok 2,35 százaléka

530 OOO, a katolikusok 50 százaléka

301



A muzulmánok vallási csoportjai Libanonban:

síiták
szunniták
drúzok

Összesen:

680 OOO, a népesség 22,62 százaléka
580 OOO, a népesség 19,29 százaléka
200 OOO, a népesség 6,65 százaléka

1 460 OOO, a népesség 49 százaléka

Az egyes katolikus közösségek élén álló pátriárkák és püspökök alkotják a libanoni
katolikus püspökkari konferenciát. Ehhez a konferenciához tartozik a kommuniká
ciós eszközök püspöki bizottsága is.

Az országban négy libanoni férfiszerzet és öt libanoni női szerzet müködik. Mellet
tük 80 külföldi szerzetesrend misszionáriusai dolgoznak kórházakban, iskolákban,
szociális intézményekben. Összesen 3200 pap és szerzetes, valamint 3500 szerzetesnö
müködik Libanonban. Ez igen nagy szám az ország népességéhez viszonyítva. (Olyan,
mintha Franciaországban például 112 OOO pap és szerzetes, illetve 122 OOO szerzetes
nő élne, pedig számuk jelenleg csupán 36 OOO, illetve 65 OOO.)

A libanoni egyház egyedülálló helyzetben van: a szír, görög, latin és arab kultúra
egymásra hatásában él, és az egyház maga is gazdagítja és elösegíti ezt a kölcsönha
tást. Az országban négy élő nyelvet (arab, francia, angol, örmény) és három liturgikus
nyelvet (szír, latin, görög) használnak.

Mindez igen kedvező az ökumenizmus szempontjából. Az országban az ökumeniz
mus nem terv, hanem megvalósult gyakorlat. A különbözö vallási közösségek között
jóindulatú tolerancia van. Gyakoriak a lelki és teológiai találkozók. A katolikusok és
az ortodoxok minden fenntartás nélkül vesznek részt egymás szertartásain: külőnö

sen a kcresztelökon, az esküvökön és a temetéseken.
A keresztények mindig a békességre törekszenek. Libanon kulturális és vallási plu

ralizmusa egyedülálló a Közel-Keleten. A kommunikációs eszközök püspöki bizott
sága valamennyi libanoni vallási csoporttal együttműködik.

A háború tragikus következményei

A 12 éve tartó háború rettenetes erkölcsi és anyagi károkat okozott. Kb. 500 OOO ke
resztény él menekültként saját hazájában. Elsősorban északon, délen és keleten űz

ték ki öket a betörő idegen erők: palesztinok és muzulmánok, akiket vallási fanatiz
mus vezetett. A menekültek rettenetes nyomorban élnek Kelet-Bejrútban: elhagyott
iskolákban, templomokban, félig befejezett épületekben. Sokan az éhhalállal küzde
nek. A keresztények 70 százaléka él az ország területének 18 százalékán! Libanon terü
letének 70 százalékát megszállták a szíriai csapatok, 18 százalékát az izraeli erők.

125 OOO keresztény lelte halálát a harcok következtében, köztük 34 pap és apáca.
Csupán néhány példát említek: vértanúságot szenvedett a holland jezsuita atya, Nico
las Cluiters, aki három plébánia papi teendőit látta el síita területen. Többek között
árvaházat alapított, amelyben a gyerekek 90 százaléka muzulmán volt. 1985. március
14-én elrabolták; két hét múlva találták meg a holttestét egy kútba dobva. Szörnyü
kínzások nyomait mutatta. Az idős, 93 éves Boutros Sassine atyát pedig felfegyverzett
elemek megrohanták, és ereit felvágva ölték meg 1975-ben. Legutóbb, 1986. május
25-én gyilkolták meg Pierre Abi-Aki atyát a síita milicisták.

Idáig 200 OOO sebesültje van a háborúnak, és mintegy 25 OOO-re tehető a 16 év alatt
elárvult gyermekek száma. 202 keresztény várost dúltak föl, ebből 40-et buldózerrel

302



teljesen eltüntettek a föld színéröl. 378 templomot, iskolát, vallási intézménynek ott
hont adó épületet romboltak le. Ezek a számok igen nagyok, ha a kicsiny ország la
kosságához viszonyítjuk őket. A világegyház szociális intézményei és a Nemzetközi
Vöröskereszt együttesen sem tudják ellátni a szerencsétlen menekülteket, akiknek a
legalapvetőbb megélhetési cikkeket is nélkülözniük kell.

Libanon katolikus püspökei a világhoz fordulnak a szenvedö libanoni nép nevé
ben. Elsősorban leszögezik, hogy Libanon nem a terrorizmus földje - bármennyire is
ez van elterjedve a sajtóban -, hanem a terrorizmus rabja. A terrorista cselekménye
ket az országon belül és kívül nem a libanoniak készítik elő és hajtják végre, hanem
idegen kezek: szírek, irániak, líbiaiak, izraeliek.

A libanoni keresztények segítséget kérnek, hogy felszabaduljanak az idegen el
nyomás alól. Ez a háború ugyanis nem polgárháború, sem nem vallási háború a ke
resztények és a muzulmánok között. Ez a háború a libanoniak háborúja a betörő fa
natikus (komeinista) erők ellen. A mérsékelt libanoni muzulmánok is szenvednek tő

le, de ők sem cselekedhetnek szabadon.
A libanoni egyház létében van fenyegetve. Ha a libanoni keresztények nem kapnak

segítséget függetlenségükért folytatott harcukban, az egyház is elveszti libanoni kö
zösségeit, ennek pedig beláthatatlan következményei lennének az egész Közel-Kele
ten.

Vallásháború? - Libanon!

"Továbbmenve Jézus Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza" . .. Ma úgy monda
nánk: Tyr és Szaida vidékére - Libanonba. Az akkori arámok és föníciaiak az évszáza
dok során elarabosodtak. A kereszténység ellenben már az első évtizedekben itt is
gyökeret vert. "Akik az István miatt kitört üldözés elől szétszéledtek, eljutottak egé
szen Föníciáig, Ciprusig és [a mai Libanon északi határán is túl eső] Antiochiáig" 
számol be az Apostolok Cselekedetei (ll, 19). S Libanon az egyedüli arab ország,
melynek többsége mindmáig meg is őrizte kereszténységét.
Száműzöttekotthona, üldözöttek rnenedéke volt Libanon másfél évezreden át - és

különbözö népek és különbözö vallások találkozóhelye. Az iszlám terjeszkedése elől

sokféle keresztény keresett oltalmat Libanon hegyei közt: görög ortodoxok, szír
jakobiták, később örmények. Mindenekelőttpedig a szír-antiochiai egyházból még a
4. században kivált és Rómához hű maroniták találtak itt új hazára. A keresztények
után mohamedánok is jöttek: az iszlám többségi, szunnita ágával szemben álló síiták
vagy az utóbbiból kivált drúzok. A hegyek védelmet nyújtottak. Az itt lakók teljes
vagy adózásra kötelezett félfüggetlenségben élhettek, nagyjából olyan gazdasági fej
lettségben és társadalmi rendben, mint a középkor egyéb európai államai. Kereske
döik - a levantei kalmárok - a Földközi-tengeren mindenütt otthon voltak. Az euró
pai udvarokkal rendszeres kapcsolatot ápoltak. A keresztes háborúk kora óta az egy
házi összeköttetések is állandósultak. Az újkor kezdetétől pedig megerősödötta kul
turális csere. 1554-ben megalakult a római Maronita Kollégium. Az 1736. évi reform
zsinat minden plébániát egy-egy iskola felállítására kötelezett. 1798-ban megnyitotta
kapuit az első maronita egyetem. Az analfabetizmust a 19. század végére gyakorlati
lag teljesen felszámol ták.

Az európai kapcsolatok haszonélvezol elsősorban a mai Libanon középsö részén
élő keresztények voltak. Jómódú, polgárosult, főleg középosztályból álló társadal-
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mukban az ellentétek csekélyek voltak, különösen miután az 1854. évi parasztfelkelés
a nagybirtok felosztásával végződött. A síita és drúz országrészekben maradandóbb
volt a feudális rendszer. Amikor a keresztény napszámosok mozgalma ide is átcsa
pott, a földesuraknak sikerült a forradalmat vallásháborúvá alakítani. Ehhez a meg
szálló török katonaság segítségét is megnyerték. Az addigi békés nemzeti és vallási
együttélés ádáz gyülölködésbe csapott át. 1860 nyarán, két hónap alatt több mint
15 OOO keresztényt gyilkoltak le, miközben a drúzok 1300 főt vesztett ek. A népirtás
nak francia intervenció vetett véget.

A Magas Portával folytatott tárgyalások a megoldást a területi elkülönítésben ke
resték. Az ország közepe, a maroniták által lakott hegyvidék egy keresztény kormány
zó és egy reprezentatív parlament irányításával autonómiát kapott. A drúzok közvet
lenül török uralom alatt maradtak. "Kis-Libanon" mintegy 300 OOO lakosának 89 szá
zaléka maronita volt. Itt a társadalmi forradalom eredményeit törvénybe iktatták.
Ezzel olyan szabad parasztság keletkezett, ami a Közel-Keleten egyébként elképzel
hetetlen volt. A polgári szabadságjogok mindenhonnan ide vonzották az értelmiséget.
Nem véletlen, hogy az arab nyelv és irodalom újjászületésc, a .na'da" Libanonban
kezdódött, A kialakuló parlamenti tradíció és liberális demokrácia az oszmán biroda
lom iszlám teokráciájának éles ellentéte volt.

A török birodalom széthullásakor (1920) a mai Libanon és Szíria területe francia
mandátum lett. Franciaország ~ a maival nagyjából azonos - "Nagy-Libanon" megal
kotásával új helyzetet teremtett. Az ország többféle vallási és törzsi csoportja kezdet
től fogva két nagy blokkba tömörült. A muzulmánok az arab nacionalizmust átvéve
elutasították Libanon önállóságát, magukat az arab világ részének tekintették. A cse
kély többséget alkotó keresztények a föníciai eredetre és a földközi-tengeri kulturális
kapcsolatokra hivatkozva függetlenségre törekedtek. Ez egyúttal a fejlettebb, polgá
rosultabb és demokratikusabb társadalmi formák megőrzését és a kisebbségek vé
delmének igényét is jelentette'.

Az ellentétes elképzelések figyelemre méltó kompromisszumban találkoztak. A tár
sadalom addig kétféleképpen tagolódott: felekezetek és ezen belül "klánok", azaz
rokonsági kapcsolatok, a "nagy családok" és azok familiárisi köre szerint. A felekezeti
közösségeknek saját történetük, kultúrájuk, öntudatuk van, saját iskoláik, vezetőik,

jogszolgáltatásuk. Ezt megőrizve alakult ki a "képviseleti demokrácia". Ennek előnye

a vallási és a családi erőviszonyok figyelembevétele s így egy konfliktuslehetőségki
zárása volt. Hátránya viszont az, hogy konzerválta a feudális-patriarchális függőségi

rendszert. A hatalmi osztozkodás alapja az 1932. évi népszámlálás lett. Eszerint az or
szág lakosságának 53,7 százaléka keresztény, 39,0 százaléka szunnita vagy síita muzul
mán, 6,3 százaléka drúz. Erre hivatkozva egy íratlan megegyezés szerint az államel
nök mindig maronita, a miniszterelnök szunnita, a parlament elnökhelyettese görög
keleti vallású, s a parlamentben is érvényesül a felekezeti arány. Sokféle nehézség
ellenére ez a megegyezés három évtizednyi békét biztosított. Libanon a Közel-Kelet
legstabilabb s legliberálisabb demokráciájává vált, s a "Kelet Svájca" nevet kapta.

Az egyensúlyt elsősorban a palesztin menekültek megjelenése borította fel. Palesz
tin menekültek Izrael állam megalakulása (1948) óta, de viszonylag kis számban jöt
tek Libanonba. Igazi bázisuk Jordánia volt. Csak amikor ott szembekerültek az ural
kodóval és katonaságával - és alulmaradtak (1970), akkor választották Libanont új
lakóhelyül és támaszpontul. 1975-re a palesztinok itteni létszáma meghaladta a fél
milliót. Táboraikba ekkorra libanoni rendőrt, katonát már nem engedtek. Állammá
váltak az államban. Müködésük nyomán megszaporodtak az összeütközések Izraellel.
A déli országrészből menekűlök növelték a városok proletariátusát, Amikor pedig a
palesztinok hozzákezdtek a baloldali muzulmán csoportok felfegyverzéséhez, a kü
lönbőzö keresztény pártok és csoportok is milíciájuk erősítésévelválaszoltak.
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A testvérharcnak persze számos külpolitikai, libanoni-szíriai, libanoni-izraeli és
nagyhatalmi összefüggése van. Ezek azonban inkább elfedik, semmint kimutatják azt
a tényt, hogy mi történik valójában Libanonban. Az 1975-ben az általuk lakott terület
feléről teljesen elűzték a keresztényeket. Az 1975. évi keresztény terület negyede ma
megszállási övezet vagy blokád alatt áll. Csupán a korábbi terület 1/4 része az, amely
ma is keresztény s nincs megszállva. Ezzel összhangban áll, hogy az országon belüli
menekültek száma meghaladja a félmilliót. Külföldön 1,2 millió libanoni állampolgár
él, ennek egyharmada az elmúlt másfél évtizedben menekült el.

Libanonban népirtás folyik. Talán mellékvágány lenne ilyenkor a vallási életről

beszélni, ha az nem fejezne ki egyúttal egy népcsoport életképességét is. A katolikus
szociális központok hálózatát a vatikáni Egyházi Statisztikai Évkönyv szerint 38 kór
ház, 96 orvosi rendelő, 44 árvaház, 14 szociális otthon, 5 óvoda, l rehabilitációs köz
pont és 8 egyéb intézmény alkotja. Emellett az iskolák közel felét és az ország öt
egyeteméből kettőt tart fenn a katolikus egyház. Az üldöztetésre és a nem keresztény
környezetre válaszu I a keresztény közösség még nagyobb - anyagi és személyes 
eröfeszitéseket tesz, hogy saját intézményei segítségéveI ápolja és őrizze meggyőző

dését s minden rászoruló rendelkezésére állhasson. Nehezen eldönthető, mi lesz
Libanon jövője. Egy dolog bizonyos: a libanoni katolikusok élni akarnak, katolikusok
akarnak maradni és mindent meglesznek ennek érdekében.

M.M.

HIT ÉS ÉLET

Szelíd erőszak, erőteljes szelídség

Elesattan egy pofon. Egy tizenéves fiú kapja az apjától, mert szemtelenkedett anyjá
val. Váratlan fordulat: a fiú nem rántja el a fejét, sőt, mintha várná a második pofont
is: "Tessék, apa, üss képen nyugodtan, hisz ez a kötelességed." Az apa kiesik szerepé
ből. Nem üt, nem kiabál, nem érvel, de nem békél meg. Tehetetlen. Harmadnap (alig
várja már ezt az alkalmat) elmeséli az esetet vallásos házaspárokból álló baráti közös
ségükben. Parázs vita kerekedik:

- Amit tettél, kétszeresen is szolgálat volt: lovagiasan megvédted a feleséged, és fia
dat is nevelted.

- Én is védelemre szoruló, gyenge nő vagyok, de a lovagokról nekem a keresztes
lovagok jutnak eszembe: a szentesített erőszak kétségkívül jómodorú képviselői.
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- Jézust sokan a kemény szelídség tanítójaként emlegetik. De rá könnyebb hivat
kozni, mint szellemében cselekedni. Ö csak irányelveket adott, nem pedig recept
könyvet. Nem beszélt konkrétan arról, hogy mi történjék, ha a követ dobót valaki
kenyérrel ingerli.

- A helyzet még bonyolultabb, mert nekem, fiam esetében, a bűnössel szemben
kellett fellépnem. Sajnos csak ez a pofon jutott az eszembe.

- Tényleg, védhető-e a szelíd erőszak? Vagy talán egyenesen kötelező? Talán még
mindig jobb, mint a végletes, és ezért végzetes maflaság, amit olykor szelídségnek
nevezünk. Vagy akár mint a pofonokat elszenvedőszelídség érzelmi terrorja.

- Nem is beszélve a jogos önvédelem bonyolult problémájáról!
- Igazad van! Könnyű papoini a szeretetről és a szelídségröl, holott az emberi

pszichikum olyan, hogy a szeretethez gyakran agresszió társul. Még gondoskodó,
pátyolgató hajlamaink is keverednek rámenősséggel.a szeretetünket másokra ráeről

tető erőszakossággal.

- Azt írja I. D. Suttie, hogy "a földön nincs gyűlölet, csak gyűlöletbeoltott szeretet".
- Ez végletes fogalmazás. Azt mondják, a zord kűlsö mögött nemes lélek lakozik.

Csakhogy én azt gondolom, hogy ebben a páncélban, vagyis a zord külsöben, a ne
mes lélek is megkeményedik. Szóval, a szeretet nem öltöztethetőerőszakba!

- Jó, hogyemlítetted! Engem az is zavar, hogy a keresztény nevelési elvekben olyan
fontos helyen szerepel a férfiasság. Vagyis az agresszió.

- És ha egyszer ma Magyarországon a fiatalkori bűncselekményeknégyötödét fér
fiak követik el, és ha ezek szerint a nők a szelídebbek, akkor ezt a férfias keresztény
séget le kellene már venni a napirendröl.

- Álljon meg a menet! Krisztus atlétái magasabbra és távolabbra törekednek, s nem
valaki ellen, hanem egy még magasabb célra.

- Mégis kérdés számomra, hogy mint Krisztus atlétája adhatok-e pofont a fiamnak,
ha vétkesnek találom.

- Csak akkor, ha egyben Krisztus aszkétája is vagy!
- Hát a közömbösség nem rossz? És kit fenyeget jobban, az erőszakosabb vagy a

szelídebb típusú embert? Vegyük már végre tudomásul, hogya téridőben élő embe
reknek, ha tetszik, ha nem, árnyékuk van. Árnyéka van a szelídségnek meg az ener
gikus határozottságnak is. És még egy: erő, majdnem azt mondtam, bizonyos erösza
kosság nélkül, szelídek sem lehetünk, csak rnaflák, mulyák vagy közömbösen el
nézok.

*

Jézus valóban minden erőszakot határozottan tilt a Hegyibeszédben, s a mezítelen
ségig való kiszolgáltatottságot, az első, váratlan ütés után a második pofonnak is ön
ként odatartott arcot mondja követendő példának Isten országában. Ez azonban
semmiképpen sem ad szabad kezet minden gonoszságnak. Az Ószövetségben az Úr
akárhányszor fenyegetéssel, sőt történelmi katasztrófákkal téríti vissza a népet a he
lyes útra. Jézus pedig szót emel a jogtalanság ellen, jajt kiált a másokat megkárosítók
ra, és kiűzi a kufárokat a templomból.

Van-e helye az erőszaknak az emberek között? Vagy még radikálisabban: nem ele
ve rossz-e minden hatalom - olyan erő, amellyel befolyásoljuk a másik viselkedését,
"erőszakot teszünk rajta"?

Ha reális választ akarunk adni, tágasabban kell fogalmaznunk. Nem élünk, nem él
hetünk egyedül, személyiségünk csak a más személyekból (is) álló közösségben bon
takozhat ki, s ebben a kapcsolatrendszerben akarva-akaratlanul hatunk egymásra. Az
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egymásra hatás két legelemibb formája a gyerek-szülő alá-fölé rendeltségi kapcsola
ta és a szerelem mellérendeltsége.

A szűlö tudatosan és tervszerűen hat gyermekére - neveli. A szeretet nem csupán
rajongás, a másik öncélú dédelgetése. A majomszeretet valójában árt a másiknak. Az
igazi szeretet igényes - nem önzésből, uralkodnivágyásból, hanem a másik érdeké
ben. A másikat segíti abban, hogy jóvá váljék: nemesíteni, alakítani próbálja gondol
kodását, magatartását.

A nevelés során azonban nem élettelen tárgyat faragunk, nem állatot idomítunk. A
másik: szabad, ha "neveletlen" gyerek is; személy, akinek szabadságát nevelőjének is
tisztelnie kell. A nevelés akkor eredményes, ha egyre fölöslegesebbé válik: ha a másik
szabad mozgástere egyre növekszik, egyre önállóbban és felelősebben él. Önmagunk
megvalósításával egymásnak is tartozunk - hiszen nemcsak azzal károsíthatjuk meg a
többieket, hogy rosszat teszünk nekik, hanem azzal is, hogy nem tesszük meg velük,
nekik azt a jót, amire pedig szükségük volna, s amit talán egyedül mi tudnánk meg
adni nekik.

Akik szeretik egymást, kölcsönös függőségbe kerülnek. Az igazi szeretet a másikat
fontosabbnak tartja önmagánál. Nem kell parancsokkal szabályozni a teendőit, hi
szen tőle telhetően úgyis mindenét a másiknak adja oda. De az ilyen szeretetnek is
megvan a maga etikája: a partnereknek tapintatosan és tisztelettel figyelniük kell
egymásra. Nemegyszer meg kell harcolniuk vagy szenvedniük azén, hogy összhang
ban legyenek egymással. A másiknak való odaadást sohasem szabad összetéveszte
niük a másik birtoklásával. Föltétlenül szeretik egymást, mégis meg kell hagyniuk
egymás szabadságát, hogy szabadságukból adhassák magukat mindig újra egymás
nak. Hatalom és függőség, bizalom és kiszolgáltatottság, irányítás és engedelmesség
állandóan újra összhangba simul a szeretet boldog és önfeledt, mégis szigorúan fe
gyelmezett játékában. Itt érzi meg az ember igazán, hogy mennyire nincs egyedül, se
értékeivel, se nyomorúságaival.

A szabadság titkába ütközik bele minden emberi szeretet, minden egymásra hatás.
Ezt a titkot megfejteni aligha tudjuk. De beléhelyezhetjük Isten még nagyobb, abszo
lút misztériumába: Istenbe, aki a legfőbb hatalom és az abszolút szeretet. Buzgó
keresztények (mint a Biblia egyik-másik jámbor szereplöje) akárhányszor szemre
hányással gondolnak Istenre - miért nem csinál már rendet a világon? Miért nem
használja fel hatalmát arra, hogy megakadályozza a rosszat és általánossá tegye a jót?

Az Ószövetségben Isten inkább pedagógusnak bizonyult, aki mindent elkövetett
azért, hogy a jóra nevelje, a jóban megtartsa a választott népet. Bölcs, szeretettel teli,
igazságos nevelő - aki tudja, hogy partnerként kell tisztelnie az embert. Akkor sem
veszi el az embertől a szabadságát, nem fosztja meg tehát emberségétől.ha az szem
befordul vele, ha rosszat tesz.

Krisztusban megtudjuk, hogy Isten a szeretet. Az Atya mindent nekünk adott a te
remtésben, mindenét nekünk adta Fiában. Krisztusban nem az isteni hatalom paran
csol ránk, hanem a velünk egysorsú testvér szeretete hívja elő a miénket. Mi akár
szembe is fordulhatunk vele. Ö a kereszthalálig hűségesen szeret.

Isten tökéletesen szabad és egészen elkötelezett szeretetének szelíd hatalma tartja
ölében az emberiséget. Mi erőszak és szelídség között hányódva, önösség és egymás
ba kapaszkodás, személyiség és közösség között próbálunk harmóniát teremteni. Ez a
harmónia az emberiség boldog utópiája csupán, Istenben azonban jővönk reális lehe
tősége.
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Irodalom

Lator László: Fellobban,
elhomályosul

Ha az intellektus személyesnek tünö érzel
mekbe burkolja önmagát, és konok tudatos
sággal ritkán szólal meg, könnyen talajt veszt
het. Ám ha olyan metszö élességü, architek
tonikus logikával teszi ezt, mint Lator László,
akkor egyre közelebb juthat céljához. Még
akkor is, ha ennek elérhetőségét lényegéböl
következöen kell hogy mcgkérdöjelczze.

Különös folyamat e költészet fejlodése: mi
nél csiszoltabb, minél tökéletesebb, annál
bonyolultabb, de annál félreismerhetetlenebb.
pontosabb is. A vers egyre közelebb kel-ül az
"összetett lelkiállapotokhoz", az "egymásra
rétegeződő, egymást áterezö tapasztalatok
hoz", s közben egyszerre válik a személyesség
tiszta tükrévé, és az intellektus bonyolult áb
rájú üzenetévé.

Lator László poeta doctus - a késő huszadik
század anyagába törve. Múfordító, esszéíró,
Lerrnontov, Whitman, Bunyin, Blok, Kraus,
Trakl, angol, német, olasz, francia, ókori klasz
szik us, jelenkori kortárs költők és írók is
merője és tolmácsolója. Költészete szervcsen
épül ehhez a munkássághoz. A kiművelt mes
terségbeli tudásra támaszkodik, de az alkotás
folyamatában bizonyosan küzd is vele. Keresi
a szavakat, szabályozza önmagát, ritkán szólal
meg, csak a szépség és hitelesség ötvözetét
fogadja el. Mértéke a majd túlcsordulásig
megérlelt, az észrevétlenül egyszerű formából
kiforróan sűrű sorokat túri csak el. Sokszoros
fénytőrésben.ezer egymásra épülő részletben,
egymás mellett egyenrangúan élő világban
keresi a helyét. Tapogatózva, összeszorított
foggal, kesernyés szájízzel is szép szavakat
kutat, lassan halad előre, de vissza soha nem
fordul. Elemeket mozgat, de ügyel a fákra,
levelekre, zsombékokra is.
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Harmadik verseskötete több mint másfél
évtizeddel az első, az 1969-ben kiadott "Sár
angya!", s tíz évvel az 1976-os "Az utolsó lehető

ség" után jelent meg. S ahogyan az első kettő,

ez a harmadik is szép verseskönyv. Mert a
környező világ is változik és a vers is - de őriz

magában valamit e költészet, ami formájában
nem, de szellemében klasszikus; egyszeruen
folyó rímeiben. dallamában is őrzi az elemen
táris mozgató erőt, a közvetlenül a tudat alatt
feszülő, szabad, de mégsem ellenőrizhetetlen

asszociációk szigorú intellektussal megszürt
szürreál állapotát.

A kötet majd' rninden darabja egy közös
gondolati láncra fűződik. Az első költemény től

az utolsóig, a "Születés"-től a "A szobrász"-ig
három, szepen megkomponált kisebb fejezet
be sorolva húzódik a versek ive, a lét első pil
lanatától a köbe merevült mozdulatig.

Lator László "lebegő", a valóság határáig
merészkedö metaforái felbontják a környező

világot: a .Születés" nem egyszeruen a termé
szet antropomorfizálása, hanem az ember és
az őt körülölelö élő és élettelen környezet tel
jes azonosulása. A természet vajúdik, az anya
ság az egészben kipattanó lét mikroképlcte. A
"Valami szándék ébredez': a kötet második ver
se is ezt a mitikus pillanatot idézi, de éppen
azzal a költői fejlodéstöbblettel. ami a két mü
keletkezése közben megérlelödhetett: ez a köl
temény kettős fogantatású kép, a lét végtelen
lehetőségébe bukó egyszeriséget testi és szel
lemi sikon egyszerre, egymásba ötvözve tudja
megjeleníteni.

Lator László versei törékeny egyensúlyú
tornyok. De képei még a legmonumentálisabb
pillanatokban is megdöbbentő élességgel idé
zik fel az "édes hám alatti hús" tapintható ér
zéseit, s a megtalált szavak, az önmagukban is
kerekké formált sorok meglódítják, de nem
billentik el az építményt. S éppen a sokszoros
visszaverődésmiatt Lator a szavak elől e1sikló
érzésekkel is beszél. A "Holtág" különös, lassú



ütemű, .féleszméletbcn" szabadon ingó, min
dent egyforma súllyal mérö, a fojtott erők for
tyogásában is csendes hangulata többször
visszatér. De az .Édenkerti virradat"-ban és a
"Sekély álom"-ban az eszmélkedést, a tudat ön
magára s a természetre ébredését fonja ugyan
abba a szövetbe. Vagyis az egymáshoz közel
álló hangulatokra különböző metaforikus ele
meket épít, s a versek önnön képeiken túl egy
másra is asszocíálnak.

Máshol gyorsabb, lüktetőbb hangon szól. A
"Kert" - a kötet egyik legszebb költeménye 
rövid képei tompán, meg-rnegtorpanva, elha
rapva a szót futnak a "mozdulatlan vihar" felé.
Minden rövid szakasz egy-egy kerek, lezárt
egység, tömör, koppanó kép, félbemetszett
csavarodó spirál. Az utolsó sor aztán körbe
fogja, s a valóságos képzeteket hirtelen való
színűtlen síkokra lendíti. és avisszavetített ér
zéssel-újraértelmezéssel megsokszorozza a
vers tartományait.

Néha még gyorsabb, felszabadultabb a rit
mus: a természet formálódásának öntudatlan
örömét sugározza ("Hogy [elelhessen valamit").
Ám ilyenkor is a sorok mögött felvillanó, ki
mondatlan keserűség lappang. A vers szép 
de nem az a megjelenített világ. Az elveszett
ség, a gigantikus formákkal, alig megismer
hető anyaggal való küzdelem, a széttört, s csak
a tudat erővonalai mentén sodródó, erőt feszí
tő cserepek megsebzik a költeményt. Nem
éles fájdalommal, inkább szomorúan, diadalok
nélkül szól - s az, hogy újraépítheti önmagát,
kikezdhctetlenül, mcgbonthatatlanul - a leg
nagyobb reménye. Ezért fordulhat mégis a de
terminált lét ellen, a végesség, a befolyásolha
tatlan anyag el nem ismerósével. akkor is, ha
már önnön erejének forrását kell felkutatnia:

"Hogy lehet, hogy nem hagy ki mégse
ezen a puszta, puszta tájon
valószínűtlen szívveréseJ"

("Azon a szikrárá lapályon)

Lator László versei olyan kaotikus világba
szövödnck. ahol éppen a felfoghatatlanság, a
változás, a folytonosan cserélődő részek forga
taga a rend. A rendszer és a központja változ
tathatatlan viszont. Mert az intellektus képes
szabályozni az érzést, s a mindent átható hu
mánum kimozdíthatatlan ereje körül mégis
csak összetartozik minden kipréselt szó, A
humánum ismeri és ismerteti ezt a rendet, a
lehetetlen ellenére is alakítja, formálja, az ele
meket, végtelen tereket és mikroszkopikus
világokat egymás mcllé fonva.

Lator végponttól végpontig keresi a választ
verseiben. átformálva, s újraalkotva az eredeti
mintákat, a lét sejtésekből és érzésekből gyúrt
képleteit. "A teremtés" gigantikus képe mito
logikus-erotikus aktussá formálja az élet és az
értelem megszüJetésének megfoghatatlan pil
lanatát, s mellette "A szíva hús a csont" is eh
hez az alapmotívumhoz közelít. A .Héraclécius
Gloss toprengéseí" az anyagon túllendülő,a for
mákat túlélő szellem útjaira keres magyaráza
tot:

"S honnan egv fala-omló pillanat
oktalanul fénylőgyönyörűsége,
s micsoda sodrás hajt egy ismeretlen
barlang alacsony pézsma-éjjelébe
a hús fekete éhétol űtiitten?"

Lator László nagy tudással, biztosan választ
ja meg verseinek alakját. A tiszta szerkezet sza
bad kereteiben. a páros, vagy keresztrimes
verselésu, gondos hangsúlyú. a gondolatot
szolgáló, de mégis erőt adó, szabályosságában
megtartó ez a forma. Leegyszerűsítettnek ha
tó, visszafogott, s mégis erős érzelmi hatású
hangulati tényező, ami szervesen él együtt a
tartalommal, sőt, hullámzásával, lüktetésével
olykor hangsúlyozottan is fontos része a szo
katlan tömörségű sorok gondolati tagolása
nak. ("Asszonypanasz': "Ragyogjon hetven csil
laga': "A hallgató Berzsenyi"}

Máskor pedig éppen szép jeltelenségével
közvetve motiválja a költemény hangulatát,
mint az .Áhitat" lágy soraiban, és a "Szárszó,
november" egyszerűségében:

"konok bogárnesz tapogat
alakot vált a bűn az érdem
a kinn hagyott világ rohad
a híg terek talaivizében"

Lator László kötete szép, értékes verses
könyv, ritka hangú, szikár költészet megnyilat
kozása. Gondolataiban, lényének minden for
májában mai, a klasszikusokat idézve is. Ber
zsenyi szavaival is a háború után beérett, fel
növekedett nemzedékről szól, legszemélye
sebb érzéseit feltárva is távolságtartó, klasszi
kusan egyetemes.

Nyughatatlan, a szellem irányitotta lobogó
mozgást követő. Fellobban, mint a lét, a ho
mályba nyúló láng, az élmény és a megisme
rés.

Kőrösi Zoltán
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Gergely Jenő: II. János Pál

Ennek az 1986 októberében megjelent 221
oldalas könyvnek, amelynek címlapjáról a
Szentatyának rnosolygós, üdvözlest intő szines
képe tűnik szemünkbe, nemcsak az adja meg
a jelentőségét, hogy a Kossuth kiadó jelentette
meg. Az első magyar nyelvű nem-katolikus
kiadvány II. János Pál pápáról. A szerző sze
rint kisrnonográfia, "amelynek szerény célki
tűzése, hogy tárgyszerúen bemutassa a jelen
legi római katolikus egyházfő életútját és pá
paságának eddigi korszakát." (5. o.) Tudatában
van Gergely Jenő annak, hogy "lehetetlen be
fejezett tényeket elemezni és értékelni" egy
még uralkodó pápa esetében. "Ennek majd
csak az életmű beteljesedésekor jön cl az ide
je." (5. o.) "A látványos tévedések kockázatát"
is vállalta, és "a portré óhatatlanul vázlatos,
egy gazdag lélek tükrének talán csak részleteit
tartalmazza majd" '" (6. o.) Éppen ezért úgy
véli maga is, hogy "nem lenne szerenesés. ha
itt a pápa "kritikai arcélét" rajzolnánk meg,
hiszen ezen az arcon nyilvánvalóan még sok új
vonás jelenik meg, alakul át, rnélvűl el." (6. o.)
Mindezekből az következik, hogy nem szo

ros értelemben vett történettudományos rnú
ről van szó. Gergely Jenőt, az egyház keretein
kívül élő történészt azonban most sem hagyja
el történetírói tisztessége, de kritikus hajlama
sem. Ezt - nézetem szerint - éppúgy tudomá
sul kell vennünk, mint az egyházi kiadványok
elfogultságait. Ez a könyv a hívő katolikusban
ellentmondásokat is ébreszt, hiszen egy kívül
álló szemével íródott, megjegyzéseivel nem
tudunk mindig egyetérteni. Sohasem sérti
azonban a hívő ember érzületét. még kevésbé
a pápa személyét, és messze elmarad azoktól a
kritikáktól, amelyeket külföldön még katoli
kus lapok is megjclentetnek. Igaz, ezek az egy
házon belüli kritikák, bármily szélsőségesek

legyenek is, mindig "érte haragszanak", nem
ellene. Ezt nem kérhetjük számon a szerzötöl,

A könyvön végighúzódó megjegyzésekből,

utalásokból és a jegyzetekből arra kell követ
keztetnünk, hogy Gergely Jenő "rossz szelle
me" e könyv írása közben egy bizonyos olasz
szerzö, Piergiorgio Mariotti "Karol Wojtyla"
címü könyve volt. amely a Napoleone elneve
zésű olasz kiadónál jelent meg 1983-ban. Az
olasz belpolitikai és ideológiai kuzdelmck ál
tal sugallt, éles megfogalmazásokat elkerülte
ugyan, a tárgyilagosságtól messze kalandozó
Mariotti kritikáját mégis itt-ott érvényesíti. Az
ilyesmi sosem szerencsés, hiszen' Gergely Je-
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nőnek Magyarországon több a jozari távlata,
mint az olasz pártküzdelmekben elvesző Ma
riottinak.

A kötet első hatvan oldala Karol Wojtyla
életrajzát nyújtja 1920-tól 1978-ig. Ehhez fel
használja a legjobb életrajzi könyveket. Keresi
a választ arra a kérdésre, hogy .jniért terelő

dött rá a pápaválasztó biborosok figyelme?"
Hogyan készült fel hivatására, a legfőbb pász
tori szolgálatra, anélkül, hogy ennek tudatá
ban lett volna. Hogyan készítette fel erre a
szolgálatra a Gondviselés? - kérdezzük mi. A
kérdés megfogalmazása másodlagos fontos
ságú. Fontosabb, hogy Gergely Jenő válasza
ezen a 60 oldalon adatszerú, sokoldalú, tisztes.

Szentatyánk pontifikátusának programját
árnyaltan rnutatja be. Rámutat, hogy a zsinat
irányvonalának megvalósítása mellett kötelez
te el magát II. János Pál, de a szavaiban ismét
lődő "okosan", "körültekintően, gondosan"
határozószók is jelezték. hogy itt egy "belső

restaurációs irányvonalról" van szó. Restaurá
ció itt az evangelizációra szoló mozgósítást, a
szélsőségekkel szemben egységes egyházi vo
nalvezetést jelent. Abban. hogy egy pápa a kol
légialitást csak a pápa fősége alatt tartja lehet
ségesnek és a tanítóhivatal hoz való hűséget

hangsúlyozza. annál kevésbé csodálkozhat
bárki, rnert ez minden katolikus számára elvi
jelentőségű, legfeljebb a hogyan kérdésében
lehet különvéleményckct táplálni.

Éppen ezt a hogyant kifogásolja a szerzö az
ateista humanizmus elítélésében - hiszen nyil
ván nem csodálkozik azon, hogyapápának
nagyon negarív véleménye van ateizmusról.
materializmusról. "A Wojtyla pápa vezette
egyház magabiztosan ítélkezik a materialista
humanizmus felett, és az igazság egyedüli for
rásának nyilvánítja magát. Mindez meglehető

sen távol áll attól a szellemtől, amelyben an
nak idején a »Gaudium et spes« mcgszületeu."
- olvassuk a 76. oldalon és eszünkbe jut, hogy
Karol Wojtyla bíboros a Gaudium et spes sző

végének szerzöi közé tartozik, és az is, hogy
.Laborern cxcrcens" kezdetu enciklikájában
milyen gyakran hivatkozik erre a zsinati
konstitúcióra. Stílusbeli és hangsúlyeltolódá
sok kétségtelenül észlelhetők VI. Pál és
II. János Pál pápa között.

A .Laborcm excrcens" kezdetu szociális en
ciklika bemutatásánál felvázolja az egyház szo
ciális tanításának történetét. majd megállapit
ja. hogy "II. János Pál, bár nem vállalkozott ke
resztény társadalmi modellalkotásra, ismét
erőtcIjesen meghúzta a VI. Pál alatt pluralis
tává vált szociális doktrína fő vonalait." (98. o.)



Jól érzékeli Gergely Jenő a szociális encikli
kák folyamatosságában a hangsúlyváltozáso
kat, amelyeknek nem csupán a társadalmi
gazdasági fejlődés az oka.

Beszámol a König-ügyről, Schillebeeckx
professzor egyes nézeteinek bírálatáról, de
mindezeknél jóval hosszabb teret szentel a je
zsuita rend "megregulázásának" és a "felsza
badítás teológia" körüli instrukeióknak. Nem
vitatható, hogy ezek a problémák a széles vi
lágközvéleményt hosszú ideig foglalkoztatták
és sokan ma is ezekben látják e pápaság "res
taurációs" jellegét. Ám "az 1985 végén lezárult
rendkívüli püspöki szinodus egyértelművétet
te a világegyház elkötelezettségét a II. Vatiká
ni zsinat iránt." (159. o.)

Nagyon jók és érdekesek a statisztikai táblá
zatok a vallási megoszlásról, papok, szerzete
sek számáról - a Szentszék gazdasági ügyei
nek bemutatása, a Vatikán nemzetközi szere
péröl szóló rész (melyben többek között meg
állapítja a szerzö, hogy "II. János Pál folytatta
elődeinek úgynevezett keleti politikáját"). A
172-177. oldalakon találjuk a II. János Pál pápa
és a magyar katolikus egyház viszonyát bemu
tató összefoglalót, melyben idézi azokat a pá
pai buzdításokat, amelyek többször is hang
súlyozták a katekézis fontosságát. A pápa uta
zásairól (az első 27-ről) rövid összefoglaló jel
lemzéseket közöl, amelyek nem mindig a leg
szerencsésebbek ("A forradalom elutasítása és
a reform igenlése Latin-Amerika számára ma
már nem elégséges alternatíva").

Végül is némileg "kritikai portrét" is nyújt a
könyv, minden szándéka ellenére, kívülálló
ként, nem mindig találóan. Ám sohasem sértő,

nem is ellenséges. Ilyen összefoglaló mondatai
vannak: "A belső szakadékokat a zsinatnak el
kötelezett II. János Pál élő és mély hittel, s eh
hez párosuló határtalan aktivizmussal és ant
ropocentrizmussal igyekszik áthidalni.' (211.
o.) "A hagyományokban gyökerező, erős egy
ház az ő modellje, amely mozgósitani tudja a
népi vallásosságot." (A 210. oldalon idézi a pá
rizsi ICI-t.)

A könyv forrásai természetszerüen bel- és
külföldi lapok, és külföldi könyvek (a lapok és
könyvek között túlnyomórészt katolikus kiad
ványok). Fényképreprodukciói jól megválasz
tottak, csak technikailag szerény kivitelben.

A szerző és a kiadó vállalkozása azt példáz
za, hogy II. János Pál pápa egyénisége és rnű

ködése nagy érdeklödést keltett hazánkban is.
és nemcsak a hívők körében. (Kossuth)

RosdyPál

Lengyel Balázs:
Egy magatartás története

Az irodalom története a szemünk előtt zajló,
állandó folyamat, olyan kép, amelyet a múló
idő újra meg újra átrajzol. Napjainkban tanúi
lehetünk például annak, miként változik az Új
hold eimű folyóirat s a körülötte gyülekezett
költő- és írócsoport megítélése. Az Újhold
most reneszánszát éli; s nemcsak a nagy sike
rű Újhold évkönyv, s nem is csupán a lap és
alapítói köré szövödö legendárium jelenti ezt
az újjászületést. Talán arról is szó lehet, hogy
az újholdas irodalomeszmény, költői-írói ma
gatartás nyer napjainkban mind vonzóbb
színt, válik mind aktuálisabbá mindaz, amit ez
a kis csoport képviselt annak idején.

Az Újhold programadó eikkét, Babits után
eimmel egy huszonéves fiatalember írta, Len
gyel Balázs, aki azidőtt már nem csekély iro
dalmi és politikai tapasztalatot tudhatott ma
gáénak. Új kötete, az Egy magatartás története,
közvetve és közvetlenül is részt kér a fentebb
jelzett irodalmi folyamatból: miközben átraj
zol, korrigál, megvilágítja e változások erede
tét, történetét, dokumentumszerűenis hü ké
pet ad a korról. A eim árulkodó, s méltán ke
rült az egész kötet élére: szellemi önéletrajz is
ez a kötet, mely hűségesen vall írója kötödé
seiröl, ízléséről, tájékozódásának alakulásáról,
az általa képviselt kritikusi-írói magatartás
gyökereiröl: elsősorban A Babits-élmény nyo
mában című önéletrajzi esszében, mely a sze
mélyes visszaemlékezés közvetlenségével szól
az olvasóhoz. Dokumentarista tárgyszerűség

gel idézi a történelmet a Kabdebó Lóránttal
készült rádióbeszélgetés, mely A Márciusi
Fronttól az Újholdig címet viseli. Az Újhold, ez
a sokat ígérő folyóirat, melynek Lengyel Ba
lázs is szerkesztője volt, az irodalmi folyamat
ba való erőszakos beavatkozás következtében
szünt meg, három rövid esztendő után. Nem
csak az alapítók, a szerzők szorultak hosszú
ideig a perifériára - mint az említett interjú
ból megtudjuk, Lengyel Balázs második köte
te 1971·ben látott csak napvilágot, vagyis még
a "szokásos" várakozásnál is jóval hosszabb
ideig kényszerült hallgatásra -, hanem meste
rük, szellemi példaképük, Babits műve is a
nemkívánatos jelenségek közé került; félre
magyarázás és értetlenség torzította őt "ele
fántcsonttorony" költővé, a l'art pour l'art
képviselőjévé. "Negyven évbe telt, és két-há
rom nemzedék nőtt fel közben Babits ismere
te nélkül, míg a konstruált vádak rágalmait
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Babitsról, a centenáriumán, nyilvánosan le
moshattuk" - jegyzi meg a rádióbeszélgetés
ben, zárójelesen Lengyel Balázs, aki tetemes
részt vállalt abból, hogy a költő életműve meg
tisztuljon a félremagyarázások salakjától, hogy
valóban az őt megillető helyre kerüljön az iro
dalmi folyamatban és a köztudatban. Ehhez
segít hozzá akkor is a szerzö, amikor Babitsot
"világirodalmi szemekkel" vizsgálja, vagy ami
kor felméri az ész és intuíció kérdéskörét a
babitsi életmüben.

De nemcsak ezek - a kötet legtöbb írása a
hamis, téves ítéletek korrigálását, balhiedel
mek eloszlatását, az irodalmi folyamat rajzá
nak pontosabbá, igazabbá tételét célozza, vagy
félig elfeledett értékek újrafelfedezését sürge
ti. Ezért is ír szép, és sok új szempontot felve
tő esszéket a harmadik nemzedék mind ez
ideig nem igazán érdemük szerint értékelt tag
jairól - Cs. Szabóról, Rónayról, Jékelyról. Jog
gal és okkal helyezte egymás mellé, egy kötet
be a szerzö a hosszabb tanulmányokat, esszé
ket, és a Verseskönyvről verseskönyvre rovat
kritikáit, lévén, hogy nála a "napi" kritikai te
vékenység is az irodalomtörténész, az esszé
ista tollából fakad. Formai kérdés, de nem el
hanyagolható: e könyvkritikákban mindig egy
általános, elméleti rész "vezeti fel" a versköte
teket; rnely alkalom arra is, hogy a versolvasó
közönséget ügyesen, tapintatosan, szinte ész
revétlenül vezesse be a modern vers értéké
nek, értelmezésének rejtelmeibe. Ezt célozza a
kitűnő esszé is, a Mire jó az alma? - melyben
az oknyomozás izgalmával, változatos irodal
mi anyagon, szellemesen és találóan bizonyítja
be, a modern költészettől netán idegenkedő

olvasónak is, hogy a modern költöi nyelv sem
érthetetlen, csak meg kell találni hozzá a meg
felelő kulcsot. S a kritikák maguk a legéke
sebb bizonyíték arra, hogy ez a kulcs létezik,
csak meg kell találni - hiszen Lengyel Balázs
kalauzolásával olyan, egymástól meröben kü
lönböző alkotók müvészetébe nyerhet bete
kintést az olvasó. mint például Szécsi Margit,
Orbán Ottó, Lakatos István, Tóth Judit, Garai
Gábor, Mészöly Miklós, Bari Károly. S olyan,
hatalmas életművek jobb, teljesebb értését,
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pontosabb értelmezését teszik lehetővé ezek a
kritikák, mint az Illyés Gyuláé vagy a Weöres
Sándoré. Nemcsak az olvasókkal. az alkotok
kal szemben is tiszteletre méltó tolerancia,
kritikusi érzékenység és tapintat jellemzi Len
gyel Balázst, ám az is nyilvánvaló, hogy Itéle
teit, elmarasztalásait egy igen határozott ízlés
eszmény mozgatja, me ly fogékony és nyitott
ugyan az új jelenségek irányában, mégis, bizo
nyos gyanakvással szemléli öket. "Aki min
denre rábólint nagy nyitottságában, vajon kri
tikus-e?" - teszi fel a kérdést.

Mindezek után: milyen is hát az a kritikusi
magatartáseszmény, mely kirajzolódik a kötet
lapjairól? A toleranciát és tapintatot, me ly al
kotó és olvasó felé egyaránt érvényesül, már
említettük. Az Álom egy kastélvról cimü irásból
kiderül. hogy ezt a fajta magatartást a szerzö
az egész irodalmi életre szeretné kiterjeszteni.
Ez a jobbító akarat is jelzi, hogy rnennyire eti
kus, a felelősséget vállaló ez a magatartás,
mclyben a babitsi eszmény, az "írástudók fe
lelősségének" eszméje is tovább él.

Ennek a felelősségteljes magatartásnak
egyik megnyilvánulása például az a gesztus is,
az a figyelem, amellyel Lengyel Balázs az ifjú
sági és gyermekirodalom. a gyermekeknek
szánt filmek felé fordul. Ez a felelősség termé
szetesen nemcsak erkölcsi, hanem esztétikai
síkon is érvényesül: az a szigorú minöség
eszmény, me ly hajdan az Újholdasok öröksé
geként élt tovább, ebben a kötetben sem szen
ved csorbát.

S végül: talán legfontosabb tényezője ennek
a magatartásnak a hit. Lengyel Balázs hisz a
költészetben, s még pózként scm vesz magára
cinikus vagy blazírt vonású álarcokat. S hisz
abban is, hogya költészet által a világ, az em
berek jobbá lehetnek. Hitét pátosz nélkül vall
ja meg - többek között - a Mire jó az alma cí

mű esszé végén: " ... Nagy László minden mai
és holnapi költö nevében mondja: »Megszulet
tünk. hogy valami jót hozzáadjunk a világhoz:«
Mert hozzáadnak - nem többet, ezt akartam
rnondani."

Erdődy Edit



Teológia

Boda László:
A keresztény nagykorúság
erkölcsteológiája

A magyar nyelvu teológiai irodalom sajnos
mind a mai napig nem bővelkedik erkölcstani
művekben. 1982-ben jelent meg a Szent István
Társulat kiadásában a II. Vatikáni zsinat által
elindított megújulás szellemében Dr. Király
Ernő: A keresztény élethivatás című muvc. Ez
a rnű egy kevésbé ismert szerzöre: Anselm
Güntherre és Haring. Das Gesetz Christi című
rnúvére épül. Boda László most megjelent
könyve szintén magán viseli a magyar teoló
giai élet jellegzetességeit. A szerzö bevezetőjé

ben azt írja, hogy könyvében két irányzatot
akar szembesiteni egymással. Az egyiket Böck
le képviseli, aki a katolikus erkölcstan klasszi
kus elvi alapvetését újít ja meg, a másikat pe
dig Haring. aki a hűségben kibontakozó ke
resztény szabadság alaptervét veszi alapul.
A mű szembesíti a Glaubensethik (Ratzinger,
Haring. Hans Urs von Balthasar, Schűrrnann),

és a Weltethik (Bőckle. Schillebeeckx) er
kölcsteológiai irányzatát is, a különböző gon
dolkodásmódok konfrontációja mindig új
eredmények születéséhez vezetett.

A könyv szemlélete perszonalista, de nem
szokványos filozófiai értelemben, hanem a
legsajátosabban keresztény módon.

A szerzö négy témakörben fejti ki mon
danivalóját. Először végigkíséri az erkölcs
teológia fejlődését az evangéliumok keletkezé
sétől napjainkig. Megállapítja, hogy Jézus nem
volt erkölcstanító. Ö a prófétákhoz csatlako
zott, akik karizmatikus erővel tettek tanúságot
Istenről, és az embereknek Istennel való kö
zösségét akarták elmélyíteni. A bünkatalógu
sok már a kereszténység és más gondolkodás
módok találkozását tükrözik. E témakör Súly
ponti része az ateizmus és az erkölcsi autonó
mia kérdése. Ez a fejezet tárgyalja a modern
értékelméletet. a francia ateista egzisztencia
Iizmust, az angolszász analitikus etikát és a
metaetikát. Az Istentől megszabadított ember
ben kialakult az aggódás és a félelem. A ke
resztény ember autonómiája a realitás talaján
gyökerezik, elismeri a teremtés által létre-

hozott létrendet és az objektív értékrendet.
Ezeket igyekszik interiorizálni és így az erköl
csiség motívuma nem az Isten által adandó
jutalom vagy büntetés lesz, hanem maga a leg
főbb érték: Isten.

A második témakör az emberi élet céljáról
és a személyes cselekvés értelméről beszél. A
pszichológia mai eredményei igazolják, hogy
nem elegendő az értékeket megismerni, ha
nem szükségünk van a személyes elkötelezett
ségre is. Amíg ez nem valósul meg, addig belső

ürességet élünk át. Ezért küldte az analitikus
pszichológia megalapítója. Jung, saját hívő

pácienseit paphoz. A keresztény ember Isten
hívására válaszol tetteivel. Isten képét akarja
magában kibontakoztatni a megváltás kegyel
me révén. Cselekvése tehát végső soron az üd
vösségre irányul. Itt kapjuk meg az erkölcsi
cselekvés értékelésének alapvető szempontjait
az objektív értékrend, a belső szándék és a
cselekvés szituáltsága által. Ennek a fejezet
nek rendkívüli értéke, hogya szerzö az ember
belső szabadságával kapcsolatban megvizsgál
ja a legmodernebb pszichológiai elméleteket
is. Végül leszögezi, hogy az ember alapvető

szándéka a döntésekben realizálódik.
A harmadik témakörben az erkölcsi élet

normáiról hallunk. Az erkölcsiségnek a ha
gyományos morális szerint két normája van: a
külsö norma a törvény, a belső norma a lelki
ismeret. Itt kap helyet a természetes erkölcsi
törvény új értelmezése, mely az ember szemé
lyes és közösségi voltából indul ki. A termé
szettörvény ezeknek az értékeknek minél tel
jesebb megszerzésére ösztönöz bennünket.
Isten tételes törvényeket is adott nekünk. Az
Ószövetségben a törvények megindoklása
mindig deontologikus (tekintélyi elvű). Az Új
szövetség ezzel szemben a belső újjászületés
ről beszél. A keresztény ember számára Jézus
személye a norma.

A lelkiismeret nem tudatalatti, hanem "tu
datfölötti", Helyes fejlődése az integrált sze
mélyiség kialakulásával van kapcsolatban. A
lelkiismeret kibontakozása életkortól is függ.
Nem utolsósorban függ a keresztény életben
való elmélyedésünktöl. A lelkiismeretnek meg
vannak a konfliktuslehctöségei az egyházban és
azon kívül is. Ezek föloldásáról is hallunk.

A negyedik térnakor az erényekről, bűnök

ről és a Lélek ajándékairól szól. Ma az erénye
ket úgy értelmezzük, hogy az ember nyitott
sága az értékekre. Így nem a gyakorlásra he
lyezzük a fő hangsúlyt. A jóban való meggyő

kerezést Isten kegyelme teszi könnyebbé szá
munkra. A természetfölötti erények csak
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képességet adnak, ezt nekünk kell kibontakoz
tatni.

A bűnt a kereszténység nemcsak jogi és
pszichológiai szemmel nézi, hanem transzcen
dens értelemben fogja fel. A bűn a személy
cselekedete, melyben a személy nem fogadja
el Isten hívását. Amennyiben a bűn súlyosan
érinti az alapvető szándékot, halálos bűnről

van szó. A bocsánatos bűnök előkészítik a ha
lálos bűnöket.

A könyv nemcsak tudományos érdeklődésre

tarthat számot, hanem kitűnő eligazítást ad a
gyakorlati kérdésekben is. Nemcsak a teológu
sok, hanem a kereszténység iránt komolyan
érdeklődő hívek is haszonnal forgathatják. Ér
deklődéssel várjuk a második kötetet is.
(Ecclesia)

Varga Lajos

Az "Éneklő Egyház" első éve

Aki 1985 decemberében kezébe vehette a
megújított liturgia szellemében - csaknem egy
évtizedes munkával - készült "Éneklő Egyház"
című könyvet, azt több meglepetés is érte.
Már az alcím is jelzi, hogy nem egyszerűen a
jól ismert "Hozsanna" népénekeskönyv átiga
zított változatát olvassa. A Werner Alajostól
kölcsönzött költői cím alatt ugyanis ez áll:
Római Katolikus Népénektár - liturgikus éne
kekkel és imádságokkal. De nem is a német
nyelvterületen már 10 éve használt "Gotteslob
- Katolisches Gebet- und Gesangbuch 1975"
valamiféle magyar változatát, hanem alI. Va
tikáni zsinat Liturgikus Konstitúciója nyomán
szerkesztett, magyar hagyományokra támasz
kodó, újszerű vállalkozást: valóságos katolikus
vallási kompendiumot. Talán Pázmány Péter
lóOó-ban megjelent .Keresztyéní imádságos
könyve" és 1613-ban megjelent "Kalauza"
hasonlítható hozzá jelentőségében - mutatis
mutandis. Éppúgy sürgős korigényt e1égit ki
napjainkban, mint Trident után Pázmány két
müve, Segít tájékozódni a korszerű vallásos
életben, liturgiában; igényességével előre rnu
tat, fölfelé húz - énekest és imádkozót, egy
szerű és műveltebb hívőt egyaránt.

Alkotói névtelenül meghúzódnak a Nép
énektár-Bizottság gyűjtőnév mögött, de aki
kicsit is beletekint az 1488 lapos hatalmas
gyűjteménybe,hamar észreveszi, hogy forrásai
visszanyúlnak azokra a törekvésekre, amelye-
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ket a Kis Magyar Uzuálisban és a Schola
Hungarica tevékenységében, világhírű leme
zein megismert. A XX. század elejétől kibonta
kozó liturgikus megújulásnak a század végére
megérő gyümölcse az "Éneklő Egyház". E fo
lyamatos érésnek fogható jelei voltak az
1930-as években a Harmat-Sik: Szent Vagy
Uram! (orgona- és énekkönyv), a piaristák ál
tal forditott Parsch Pius: Üdvösség éve I-III, a
bencés Szunyogh Xavér: Magyar-Latin Misz
száléja; majd a II. világháború után Bárdos
Lajos-Werner Alajos .Hozsannaja" és végül az
1970-es években a Kis Magyar Uzuális, vala
mint a Musica Sacra I-II. (jegyzet a szeminá
riumok énekóráihoz).

Mindezek a kiadványok, valamint a szkólák
megjelenése az 19óO-as évek végétől előkészi

tették a talajt az "Éneklő Egyház" számára.
Mégsem jósolhatunk neki könnyű diadalutat.
Következik ez a sajátos magyar és sajátos ka
tolikus egyházzenei helyzetbőI.

A Zsinat Liturgikus Konstitúciójának értel
mezése az egyházi zene megújítására, sajnos,
nem volt egységes (ma sem az) sem az egye
temes, sem pedig a magyar egyházban. - So
kan úgy vélték. hogy eljött az ideje a közép
kori gregorián, illetve a gregoriánra támasz
kodó liturgikus zene reneszánszának. Hihet
ték, hiszen a Zsinat világosan megfogalmazta:
"Az Egyház a gregorián korálist tekinti a ró
mai liturgia sajátos énekének. Ezért a litur
gikus cselekményekben (elismerve a többi
jogosultságát is) ennek kell elfoglalnia az első

helyet. Ajánlatos, hogy a kisebb templomok
használatára készítsenek egy kiadást egysze
rűbb gregorián dallamokkal ... " (Lit. Konst.
116-117. §).

Mások viszont úgy vélték. hogy korunknak
is lehet sajátos egyházi dallam- és szövegvi
lága, és főleg a kisközösségek fiataljainak ízlé
sét kiszolgálva - nagyon különböző szintű ze
nei és szöveganyagot használtak fel liturgikus
cselekményekben is.

Közben fokozatosan halványult templo
mainkban (főként a városokban) a hagyomá
nyos népének, a kanció: hiszen az 1930-as évek
generációja kiöregedett, a fiatalok pedig nem
ismerték, nem is szerethették tehát meg. A fia
talabb papi nemzedék alig tud latin nyelven
olvasni; érthető, hogy idegennek érezte a latin
gregoriánt is. Meg kellett érnünk, hogy Kodály
Zoltán országában a profán kórusok már-már

.jobban becsülik, éneklik a gregoriánt, mint az
egyháziak a liturgiában.

A Zsinat utáni évtizedekben kibontakozó
pluralizmus és a vele járó bizonytalanság mín-



den változata megtalálható a magyar egyház
liturgikus életében, így liturgikus énekében is.

Ilyen körűlmények között kell az "Éneklő

Egyháznak" utat keresnie, sőt utat mutatnia.
Érthető tehát, hogy amikor a Népénektár
Szerkesztöbizottsága 1986. december 29-én
összehívta tapasztalatcserére a lelkipásztoro
kat, hitoktatókat, énekvezetőket a Központi
Szemináriumba, a kétségtelen szép sikerek,
eredmények mellett sok szó esett az objektív
és szubjektív nehézségekről is.

Az első nehézség talán az "Éneklö Egyház"
hatalmas anyaga, az egész vallási életet átfogni
kívánó gazdagsága. A sokféle lehetoséget nyúj
tó ének-anyag (kanciók. gregorián), a bőséges

liturgikus tájékoztatás, a hitbeli, erkölcsi taní
tás stb. az összezsúfoltság benyomását kelti.
Alapos előkészület, tájékozódás szükséges
ahhoz, hogy valaki egy liturgikus alkalomra
illő éneket, imádságot, elmélkedést megtalál
jon, kiválasszon. Ha a lelkipásztor, a hitoktató,
az énekvezető nem készíti elő használatát,
akkor az énekesek sok váratlan nehézségbe
ütköznek.

Célszerű lenne az "Éneklő Egyház" hatalmas
anyagát a következő kiadásban kettéválasztani.
Az l. kötetbe az énektár kerülhet ne - kellő út
mutatással r , a 2. kötetbe pedig a tanító és
imádságos anyag. Természetesen ez új elrende
zést, szedést kíván; de hogy az "Éneklő Egyház"
valóban a népé lehessen. és egy új liturgikus
egyházi kultúra kézikönyvévé válhasson, ez ki
kerülhetetlen követelménynek látszik.

Az "Éneklő Egyház" szerkesztőinek nem tit
kolt modellje: a virágzó középkori magyar egy
ház liturgikus gyakorlata. Ez az erősen a
hagyományokra építő szemlelet (a hagyomá
nyok értékét nem vonhatjuk kétségbel) he
lyenként ütközik a II. Vatikáni zsinatnak
inkább az ókeresztény gyakorlathoz vissza
térő, illetve az új kezdeményezéseket is tiszte
letben tartó irányával.

Bizonyos kettősség figyelhetö meg az ének
és a liturgikus anyag válogatásában, ajánlása
ban: egyrészt a középkori gregorián gyakorla
tot szeretné a XX. században elfogadtatni (a
magyar gregoriánum megalkotásával), ugyan
akkor a zsinati megújulás szabadabb válasz
tási lehetőségeit is biztosítja (himnuszok, népi
kanciók). Ugyancsak kettősség mutatkozik
meg abban, hogy míg a felhasznált bibliai
ének-szövegeket a régebbi magyar fordítások
szerint közli - a kanciók hagyományos szöve
gét gondosan - de több helyen fölöslegesen is
- át javítja, korszerúsítí. Ez utóbbi nem kis
nehézséget okoz az "Éneklő Egyház" nagyobb

közösségben használatakor, ti. beidegzett,
régen használt szövegeket változtat meg.

A magyar gregoriánum megalkotásában két
ségkívül a legjobb szakembereket mozgósí
totta a Szerkcsztöbizottság; mégis meg kell
említenünk bizonyos következetlenséget a
magyar szövegek hangsúlyának, szótaghosszú
ságának megítélésében a gregorián dallam ra
alkalmazáskor.

Kik és hol éneklik ma az "Éneklő Egyházat"
Magyarországon? Elsősorban az a szük réteg,
amely a papnevelő intézetekben, szerzetházak
ban, katolikus gimnáziumokban, egyházköz
ségi énekkarban, szkólában szakavatott veze
téssel megismerte, megszerette. Egyelőre ke
vés azoknak a lelkipásztoroknak, hitokta
tóknak, kántoroknak. énekvezetöknek a szá
ma, akik vállalják az új gyűjtemény megismer
tetését, bevezetését. Indítást is keveset kapnak
rá: hiszen az "Éneklő Egyház" használata nem
kötelező, csak fakultatív a Magyar Katolikus
Püspöki Kar döntése szerint. Nem csodálható
tehát, ha a Szerkesztő Bizottság így ajánlja a
Bevezetésben a kézikönyvet: " ... Félelemmel
és elfogódottsággal inditjuk útnak e könyvet,
érezve, hogy ennyire újszerű vállalkozást hiá
nyosságok, hibák nélkül aligha lehet teljesí
teni. Annak nehézségeit is éreztük, hogy sok
féle igényt egybehangoljunk. s úgy adjunk
napjainknak szóló könyvet. hogy vele a holna
pot is clökészítsük. Így tehát a könyv kísérlet,
s készségesek vagyunk a megfontolt bírálatok
későbbi hasznosítására. Ha mégis bizakodunk
sikerében, ez azért van, mert nem saját elgon
dolásainkat, alkotásainkat akartuk vele eljut
tatni a hívekhez, hanem az Egyház örök kin
cseit ... "

Egy év kevés idő egy ilyen újat kereső vállal
kozás eredményének mérlegelésére. Nem is
ezt kívántuk jelen írásunkban. Jól tudjuk,
hogy az SO évvel korábbi "Szent Vagy Uram!"
énekeskönyv átütő sikerét sokkal kedvezőbb

körülmények között is csak az első 10 év után
érte el. Azt azonban máris kimondhatjuk, hogy
a "mustármag reményével" szabad és kell
tekintenünk erre a rendkívül értékes kézi
könyvre. Ma talán még csak fiatalok százai
érzik, hogy milyen igényes szellemi kincset
kaptak benne. Az ő lelkes vállalásuk és a velük
foglalkozó lelkipásztorok, énekvezetők töret
len lelkesedése azonban biztosíték arra, hogy
a ma még nagyon halk hangú és talán harmó
niátlan magyar egyház a következő generáció
ban már valóban "Éneklő Egyházza" váljék.
(Szent István Társulat)

BOrWnTibor
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Néprajz

Vallási néprajz I-II.

Öröm olyasmiről irni, amit ürömmel olva
sunk, mert olvasására már régen vártunk.
1986 nyár elején az ELTE Néprajzi Tanszeké
nek és a debreceni Református Doktorok Kol
légiuma Egyházi Néprajzi Szekciójának össze
fogása eredményeként két jól kézbe simuló
könyvet tarthatunk a kezünkben. Címe szük
szav úan tényközlö. A felekezethez még nem
köthető tág fogalmi kört szűkitik az alcimek:
Református néphagyományok, illetve Protes
táns egyházi források, kutatók, hagyományok.
Az érdem a Vallásí/Egyházi Néprajzi Szekciót
vezető dr. Molnár Ambrus csperesé és a szer
kesztőké : dr. Küllös Imoláé és dr. Dankó Imréé.

A Doktorok Kollégiuma Vallási/Egyházi
Néprajzi Szekciója dr. Molnár Ambrus szer
vezesében és vezetéséve! 1980 nyara óta tevé
kenykedik. Évente kétszer tart találkozót,
amelyen előre megszabott témaköröknek
mcgfelclöcn általában három-négy napon át
folynak a vitával egybekötött előadások. A
kezdettől fogva érvényesülő okos ökumenikus
szemleletnek köszönhetern. hogy jómagam
katolikus létem re, megtisztelő felkérésre már
az első évben tarthattam előadást s azóta is
rendszeresen veszek részt a tavaszi berek
fürdői összejövetelen és a nyári, debreceni
plenáris gyűlésen. Az egyre izmosodó vállal
kozás egyre kiemelkedöbb eredményeket
könyvelhet el a lassan induló, de most annál
gyorsabban erőre kapó református vallási
néprajzi kutatásban.

E nehézkes indulásnak ismert okai vannak.
Közöttük föltétlenül első helyen említendő az
1948 utáni ideológiai merevedés és bizalmat
lanság, amely nem kedvezett a vallási néprajz
müvelésénck. főleg nem a külsö-önkéntcs
gyujtök szakmai együttműködésének.Oka volt
még a térnakor gazdátlansága, a hivatalos egy
ház nem hátterelte egyéni gyüjtötevékenység
szétszórtsága, az összefogó erő hiánya. Tud
nunk kell, hogy jelen nekilendülés nem az első

s valójában nemes hagyományai vannak. A
hamincas évek legelején Újszászy Kálmán
kezdeményezte és irányította sárospataki re
formátus vallási néprajzi mozgalom, mely az
ún. Faluszeminárium keretében indult el és
bontakozott ki, lelkipásztorok sorát jegyezte el
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a néprajzzal és késztette őket kiemelkedő

gyűjtő-feldolgozó munkára. Közülük többen
nagyérdemű veterán tagjai az 1980-ban létre
hozott Szekciónak. E Szekció most az Újszászy
Kálmán meghatározta történeti szemlélet és
hagyomány jegyében Molnár Ambrus elköte
lezettségének köszönheti, hogyaszakkutatás
egyik jelentős rnűhelyévé vált és egyre többen
kívánnak bekapcsolódni, sokszor fehér folt
feladatok vállalásával is a közösségi munkába.
Hogy ez mit eredményezhet, jól mutatja a
Vallási néprajz két kötete - képmellékletekkel
együtt 945 oldal. A kötetek jelentős részét az
említett szekeló-üléseken elhangzott előadá

sok, vagy az azokból kiterebélyesedö tanulmá
nyok adják. Már amelyek az immár sok ezer
oldalt kitévö anyagból bekerülhettek a ki
adandók közé.

Hogy mi kerülhetett be, arról Küllös Imola
utószavában számot ad, taglalva a válogatás
szempontjait. amelyeket éppen a bőség zavara
folytán érvényesíteni kellett. A teljességre
törekvés jegyében élnie kellett a változatosság
lchctöségével, ahogy ő írja: "A rendelkezé
sünkre álló írásokból úgy válogattunk. hogya
kötetek minél többféle forrás- és adattípust,
minél változatosabb szokás- és gondolkozás
formákat, a hagyományos néprajzi felfogástól
elütö - de annak eredményeit gazdagító 
megfigyelesi szempontokat tükrözzenek. kép
viseljenek. Ezért is közöltünk pl. az evangéli
kus vallású magyarországi szlovákok, illetőleg

a különböző egyházakhoz és felekezetekhez
tartozó amerikás magyarok egyházi néprajzát
crintö dolgozatokat."

Küllós Imola is utal arra a tényre, hogya
megjelent dolgozatok nem kizárólag a vallási
néprajz terulctcrol hoznak értékes informá
ciókat, A szerkesztök - szükség szerint - közöl
nek olyan tanulmányokat is, amelyek inkább
az egyház- és gyülekezettörténeti kategóriába
sorolhatók.

A köteteket tanulmányozva az ember bízo
nyos egyenetlenséget észlel az egyes tanulmá
nyok szintje között. Ezt a gondos szerkcsztés
sem tudja és nem is akarja kiiktatni. A téma és
nem a szerzö a meghatározó ez összegezésben.
Itt nem eleve profi tudósok írásai ból állították
össze a gyűjteményt, hanem elsősorban a
vallási néprajz egyes jelenségeit, sokszor
hosszú évtizedeken át megfigyelö-rögzítő lel
kes gyujtökéiböl. Eredményeikhez a néppel
való együttélés során jutottak s így teljes hite
lességgel számolhattak be egy eddig kevéssé
ismert vagy kevéssé föltárt, de igen jelentos
hagyományvilág összetcvöiröl, Mindez éppen



úgy a magyar népi élet tartozéka, mint ezen
élet világi formáinak bármelyike. Voigt Vil
mos professzor szép szavakkal tesz tanúbi
zonyságot bevezetőjében e hagyományvilág
megteremtőjéről és örzöjéröl, a magyar nép
ről: .Kötetünk elkészültekor természetesen a
legbüszkébbek a magyar népre vagyunk,
amely a maga egyházi és vallásos életében is
meatalálta a módor 1 "~tvitelét,

idearjait, normait mcgorizhcssc. az egyetemes
magyar müvclödéstörténet példátlan értékeit
mentve meg ezáltal." (Ajánlás I. kötet. 8. old.)
A Vallási néprajz I-II. iránti külországokból is
megnyilvánuló érdeklődés bizonyítja, hogy
milyen szüksége volt erre a kiadványra mind
az érintett szaktudományoknak. mind pedig a
magyar nép jobb megismerésére törekvő olva
sóknak. Értesülésünk szerint már készül a
Vallási néprajz III. és IV. kötete is. Az első két
kötet kapható: dr. Molnár Ambrus esperes,
4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.

S most néhány gondolat kívánkozik ide.
Miközben e sorokat írom, bizony csak elfog

a jó értelemben vett irigység és szornorúság is,
hogy nekünk katolikusoknak a vallási néprajz
területén nem sikerült ez ideig ilyen szerve
zettségbe tömöríteni a lelkészkedő papságot
és a külsö segítő erőket.

A 70-es évek végén és a '80-as évek elején
Lékai László bíboros úrral elkezdtük a vallási
néphagyománykutatás lehetséges kőzrernükő

döinek összefogását. Szándékunk volt egy ka
tolikus néprajzi szekció megszervezése. Indu
lásul Bíboros úr pályázatokat hirdetett meg
katolikus iskolák és főiskolák tagjai számára.
Nem is eredménytelenül. Apályaműveket el
bíráltuk és ünnepi keretek között díjaztuk.
Sajnos törekvésünk összefogottságát egy kato
likus Molnár Ambrus hiányában nem sikerült
úgy biztosítani, mint ahogy ez sikerült a refor
mátus vallási néprajzi munkaközösségnek. JóI
lehet még gyökértelennek sem mondhatta
magát az egyház ilyen vonatkozásban. Ami
ként Sárospatakon az Újszászy Kálmán életre
hívta Faluszeminárium egykori résztvevői

megfelelő indíttatást kaptak a papi szolgálat
hoz nagymértékben köthető néprajzi munká
ra, úgy nyerték el ugyanezt az 1947 nyarán a
Máriabesnyőn megszülető néprajzi kör szemi
narista tagjai. 1948. március l-én a Magyar
Egyházirodaimi Iskola szakosztályaként már
megalapították az ún. Magyar Növendékpap
ság Néprajzi Munkaközösségét Marczel Mi
hály rektor támogatásával és Radó Polikárp
professzor irányításával. A szakosztály veze
tője az egész életén a néprajz szerelmeseként

dolgozó dr. Juhász Péter plébános volt. Igazi
"vallási népszokás- és néphagyornánygyüjtö",
aki Lékai bíboros úr támogatásával boldogan
ment ki Rómába, hogy ilyen jellegű vizsgá
lódásokat is végezzen. Elutazása előtt még járt
nálam, hosszasan hasznosan elbeszélgettünk.
Nem sokkal utána hallottam, hogy odakint
hirtelen meghalt.

A Fényes Szelek nemzedékének lendület'>
vel dolgozó kispapok szorgosságára összesen
hét evet szánhatott az ötvenes évek légköre.
Müködésükröl, beleértve gazdag témaválasz
tásukat is, Tomisa Ilona számolt be a Vigilia
1982: 12, és 1983: 12 számában. Az utóbbiban
Radó Polikárp vallási néprajzi alapvetéseit
tette közzé; sajnálatos véletlen folytán név nél
kül jelent meg. Ez alapvetés mestermű a maga
nemében és kátéként kellene tanítani nem
csak a papi szemináriumokban, hanem a nép
rajzi tanszékeken is.

Tomisa Ilona célja, hogy ennek az ígéretes
nek induló nagy mozgalomnak immár törté
neti adatait földerítsc, részint a még élő részt
vevő lelkészek, részint meg az elérhető írásos
dokumentumok segítségével. Erről majd ő fog
kűlön szólni, mi most csak elöljáróban annyit
kérünk, hogy ha bárki akkori szerninarista
ként, netán e Munkaközösség aktív tagjaként
idevonatkozó részleteket tud, dolgozatokat
őriz, kérjük, jelezze azt a szerkesztöségnek. Ma
már sokszor pótolhatatlan szellemi értékek
rnentéséröl van szó. Ha ilyesféle emlékek elő

kerülnének, lehetőségünk lenne megjelente
tésükre is. Ha késve, de tegyük, amit tenni
kell, fölidézve ezzel is Radó Polikárp és nép
rajzos fiai törekvését, eredményeit, mint
ahogy teszik a magukét az Újszászy-iskola ki
bocsátotta református lelkészek és nyomuk
ban evangélikus testvéreik.

Jól tudom, hogy nem könnyü feladatra buz
dítom lelkészkedőpapságunkat. Nagyon sok a
munkájuk, több falut látnak el szolgálatuk
során. Mégis azt hiszem, hogy akár szószékröl
is elhangzó gyűjtési késztetéseikkel-kéréseik
kel össze lehetne még szedni olyan vallási
néprajzi mozzanatokat, amelyek bővíthetnék

szakrális hagyományaink ismeretkörét. Ebben
fontos segítséget nyerhetnének - tapasztala
tom szerint - a most kialakuló s egyre bővülő

kántori hálózattal. A népszerű fiatal kánto
rok/kántornők bizonyára átvállalhatnák - ép
pen zenei ismereteik folytán - e rnentö-gyüjtö
munka jó részét, nagy hasznot hajtva ezzel az
Úrnak és szolgáinak, a néprajztudománynak
és müvelöinek egyaránt.

Erdélyi Zsuzsanna
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Kiállítás

Szigethy István kiállításán

Olyan művész jelentkezik itt, aki húsz évvel
ezelőtt halt meg, de mi csak ezen a tárlaton
találkozunk vele. Úgy írtunk a magyar kortárs
múvészetröl, hogy nem tudtuk: e rnúvek nél
kül teljeset nem mondhatunk jelenünkről.

Szigethy azok közé a művészek közé tartozik,
akik - Fülep Lajos szavaival - veszedelmek kő

zött indultak és veszedelmek között futották
meg pályájukat, olyan veszedelmek kőzőtt,

amelyek alig ismertek a művészet múltjában.
Számítom ezt az utat az első világháború végé
től: olyan korszak volt ez, amikor az igazi érté
ket felismerni, amikor a kortársak között meg
értést keresni tiszta szellemet, odafigyelést kí
vánt, mert ebben az időszakban alig az értéket,
inkább a hivatalnak tett szolgálatot ismerték el.
A programok kora volt ez a kor, a gyakran elké
pesztően primitív és nagyhangú programoké. A
legnemesebb alkotói tett volt kikerülni ezeket,
kikerülni anélkül, hogy cinikussá váljék a mü
vész, kikerülni anélkül, hogy programtalanná
váljék az alkotás.

Szigethy munkássága azt bizonyítja, hogy ő

ezt tudta, és ez több, mint létrehozni egy fest
ményt. Ez a tudás a müvészet létrehozásához
kell. Persze ebből az alkotói magatartásból adó
dott az is, hogy a müvész egy adott pillanatban
nagyon magányosan érezhette magát. Nem tu
dom, ez valóban igaz volt-e, mert nem ismer
tem közelről. Csupán azért merem így fogal
mazni, mert a müvek, amelyekkel most ismer
kedünk, erről a magányosságról vallanak. És
vallanak arról, hogy alkotójuk az emberi, a Ié
lek és gondolat világát kereste muvészetével.

Ezek a képek nem rögzítenek eseményt,
nincs hozzájuk köthető konvenciónk. Minden
egyes darab tulajdonképpen egy rnonográfia
részlet, amelyben a motívumok adják a meg
fogalmazhatóság lehetőségét. Ház - nap - a
templom - hegy - víz - a gesztusok: riasztóak,
szelídek, kérők, áldók, Taszító és védelmet
igérő gesztusok. A térbe minduntalan betola
kodó ugyanaz az arc: a magáról valló müvész.
Mindezek a motívumok tulajdonképpen jelek,
mögöttük személyes, autonóm világ, egyetlen
ember sorsa: a müvész gondolatai, a rnúvész
relációja a világhoz. Mindez az ő szenvedése,
az ő saját öröme és hite. S ha úgv érezzük,
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hogy rokon velünk - mert így érezhetjük - ak
kor tudnunk kell: olyan művész önéletrajza ez
az anyag, aki meg tudta fogalmazni a maga
sorsán keresztül az általánosan emberit. Felel
meit, magányát több nemzedék így élte át.
Bizalmunk és megrendüléseink önmagunk és
a világ iránt azonosan riasztanak és magányo
sitanak el mindannyiunkat. Müvészí alkotó
világa utánozhatatlan, csak az ő kezében tar
tott ecset-ceruza teremthette meg. De amit
mond - az önmagunkba nézni késztet.

Ajánlhatom, mert izgalmas kalandot rger,
szellemi kalandot, úgy végignézni a képeket,
hogyanalizálom a motívumokat és megkere
sem egymáshoz kapcsolódásuk értelmét. A
festményt így kísérlern meg olvasni, megérteni
a benne rejlő gondolatot. És így birtokomba
kerül a szellem, amit ez az életmű őrzött meg
számunkra.

Ünnepi esemény ez a mai nap és nemcsak a
jelenlévőknek ünnep, hanem fontos az egész
magyar képzőművészet szempontjából. Felnőtt

egy generáció, aki alig találkozhatott Szigethy
vel. Bár ezt a hiányt valamennyire pótolni igye
kezett a néhány évvel ezelőtti kiállítás, de iga
zán nagy nyilvánosság elé az oeuvre most ke
rült. Igen - hic et nunc - adósságot törleszt egy
szakma: a müvész felé, önmaga felé és rninden
ki felé, aki keresi a rnúvészetet. Ennek bizony
sága legyen jóérzés mindenkiben, aki tett e kiál
lításért valamit. Persze ez jelentőségének csu
pán etikai oldala, de célom ennek hangsúlyozá
sa, mert az esztétikai, szakmai elemzésre nem
vállalkozhat a megnyitó. Ez a munka a kiállitást
követő idő feladata lesz és higgyünk abban,
hogy jelentkeznek azok, akik vállainí tudják a
szakmai feldolgozást.

Ilyenkor mindig idézem az elhunyt nagy
muvésznek, Kondor Bélának szavait: " ... a
por, a víz és a szél munkája befedi utolsó épü
leteinket, utainkat. alkotmányainkat. De tu
dom, lesznek müvészek és ebben áll életem
reménye, akik fogyó életük növekvő lázában
akár évmilliókra szóló nyomot hagynak anyag
ban, jelrendszerben. tartósan és cáfolhatat·
lanul az utánuk vagy a máshonnan érkező ér
telmes lények számára. Jelet hagynak, hogy
voltunk és elbuktunk ... "

A jelhagyás kötelességét tcljesítette a mú
vész. Az utánunk érkezők így kapnak üzenetet
ebben a furcsa huszadik században. Kerestük
a szépet, szerettünk, reményeinket, hogy ma
rad valami utánunk: még a szomorúság és
szenvedés sem tudta megsemmisíteni. Élet
müveket, melyek CITől tanúskodnak - őrziink

és továbbítunk a jövőnek.

Dávid Katalin



Film

Macskafogó

A rajzfilm a hátrányos helyzetű rnozgókép.
Hazánkban, ahol sem az anyagilag megnyugta
tó gyártási feltételek, sem a korrekt forgal
mazási szisztéma, sem a tisztázott, lekezeléstől

mentes kritikai hozzáállás nincsen meg, külö
nösen az. Jelentős alkotók nem jutnak el az
egész estés rajzfilm lehetőségéig egész pálya
futásuk alatt. A tét tehát nagy, egy ilyen vállal
kozás megköveteli az igényességet.

Hazai viszonyokhoz képest szokatlanul jó
propagandával, nem is titkoltan a közönség-,
netán világsiker reményében került a mozik
ba Ternovszky Béla Macskafogó cimű másfél
órás rajzfilmje.

Ez a film nyiltan felvállalt kommersz. A
kommersz műfajában is születtek már emléke
zetes alkotások. s a nagyközönség számára a
rajzfilmet alighanem a mai napig kizárólag Mi
ki egér.és a 101 kiskutya reprezentálja. Ter
novszky nem él a disney-i, érzelmes-rnulat
ságos hagyománnyal, látszatra inkább a har
sány-parodisztikus goscinny-i utat választja.
Erről árulkodik a figuratervezés. amely a sze
replöket karikatúraszerűvéformálja. Ugyanak
kor azonban aMacskafogó stílusában, cselek
ménybonyolításában, s egész hangnemét tekint
ve jobban hasonlít egy, jobb híján rajzolt figu
rákkal előadott, divatos amerikai super-fiction
kalandfilmre, mint egy rajzfilmre. A filmsztori
elnyűtt panelekből áll össze; mint éhenkórász a
másoktól levetett ruhát, úgy gyűjti össze Holly
wood avít történet-sablonjait, hös-kliséit. Mind
ennek következményeként egy idő után a rajz
film megszűnik rajzfilmnek lenni, mivel ezek a
panelek kezdenek el müködní, nem pedig a
rajzfilm - egy képzőművészeti indíttatású, és
egészen sajátos lehetőségekkel rendelkező mé
dium - belső logikája.

Ez annak is köszönhető, hogy a film képi vi
lága esztétikailag nem minősíthető. Figurái el
nagyoltak, alig két-három karakterisztikus
alakkal találkozunk. Az egyetlen, képileg is
sikeresen jellemzett szereplö a gonosz rnacs
ka-gengszterfönök. a pozitív hőst játszó szuper
egér viszont egy jellegtelen, kifejezetten el
lenszenves, ronda rágcsáló. A képi igénytelen
ség nemcsak a figuratervezésben mutatkozik

meg. A macskák és egerek harcának ábrázo
lása a képregény-szériák Iátvány-i.kultúrájá
val" vetekedöen primitív. Akidolgozottabb
képsorok pedig reklámfilm és videoclip
vizualitásra törekszenek. Nem lehet véletlen,
hogy a Macskafogó egyik Jeglátványosabbnak
szánt jelenete - film a filmben - egy dramatur
giailag tökéletesen fölösleges videoclip.
Egyébként ez a film legvisszataszítóbbra sike
redett része.

A szöveg híven idomul ehhez a redukált ké
pi világhoz. Egy mérsékelten kegyetlen
gengszterfilm gondolatvilágát tükrözi, annak
szófordulatait hallhatjuk. Humora sovány, né
ha kifejezetten közönséges, s kacagtató evi
denciaként hangozhat el benne a halál, a gyil
kolás, kínzás lehetősége vagy ténye.

A Macskafogó dramaturgiája csupán az ak
cióra, s az - önmagukban üres - gegekre kon
centrál; a látvány értelmezésével, a szereplök
egymás közti viszonyának tisztázásával, a hely
színek érthető meghatározásával nem pisz
mog. A történetet, humorosnak szánt végkifej
lete ellenére, agresszivitás hatja át. Mindaz,
ami aMacskafogó cimű filmben történik, ököl
jog, farkastőrvény. az erős megeszi a gyengét
elv alapon történik.

A stáblistán neves magyar rajzfilmesek
(Gémes, Nepp) neve tűnik fel, az alkotógárda
mégsem látszik tudomást venni arról a hazai
rajzfilmes szellemiségröl, amely sokszínűen és
néha ellentmondásosan. de: létezik (és túl
azon, hogy valami lényegeset volt képes kife
jezni a világból, nemzetközi elismerést is kiví
vott), s helyette olyan filmezési stílust, felfo
gást próbál meg utállOzni, amelynek indíttatá
sa is meglehetősen olcsó, ráadásul teljesen
gyökértelen és élettelen Magyarországon (Ja
mes Bond-filmek, Superrnan, Csillagok hábo
rúja, Indiana Jones és egyéb "erős-ember"

szériák), A film a világpiacra úgy kíván betör
ni, hogy gondolati, tartalmi igényessége he
lyett szorgos eminensként próbálja reprodu
kálni azokat a stílusbéli fogásokat - s vele azt
a "világlátást", értékrendet is -, amelyeket a
világszínvonalúnak vélt mintaképektől sike
rült ellesnie.

A Macskafogó nemcsak a Pannónia Film
stúdió, de főként tehetősebb nyugati cégek
pénzén készült. Erre akoprodukcióra azon-
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ban esetleges anyagi előnyei ellenére sem le
het büszke a magyar rajzfilm-gyártás. Ez nem
a magyar rajzfilmnek szóló elismerés és hírve
rés. Valószínűleg itt olcsóbb az a rnunkaerö,
szellemi kapacitás, amely alkalmas az inter
nacionálisan jellegtelen. rneröben üzleti érde
keltségű produktumok létrehozására. A Ter
novszky Béla által jegyzett film ilyen, bérrnun
kában összetákolt jópofáskodás, egy unifor
mizált, infantilizált rágógumi-világ kifejező

dése.
Ha csak felnőttek számára készült volna, ak

kor is e1szomorító lenne a film sivársága. A
Macska/agó azonban a gyermekközönség ér
deklődésére is pályázik. Erre vall a bemutató
val egyidőben megjelent képregény változat is.
Nem volna meglepetés, ha hamarosan nyom
tatott trikók, bábok, csokipapír, matrica for
májában is befurakodna a gyermekvilágba ez
a copyright-ostobaság. Annál is veszélyesebb
ez, mivel a gyermek sok mindent értéknek fo
gad el, ami a felnőttek világából érkezik. Ha
Csipkerózsikat vagy Fchérlófiát adnak neki,
akkor azt, ha Kerigyelfutó gyalogkakukkot
vagy Indiana Jonest, akkor azt. Korunk általá
nos értékválságát használja ki az az üzleti szel
lem, ami müvészetnek álcázva vagy nyiltan
kérkedve kommersz-voltával egyre nagyobb
teret kap. Számtalan példa említhető csak a

Zene

Jeseph Kerman-Alan Tyson:
Beethoven
(G ro ve-monográiiák)

A húszkötetes új Grove-lexikon alighanem
egy korszak tudománytörténeti vizsgálódásai
nak egyik iskolapéldája. Arra természetesen
kevés a remény, hogy ezt a hatalmas müvet
valaha is teljes egészében lefordítják magyar
ra, szerenesés ödetnek kell hát tartanunk,
hogy a legfontosabb portrék tolmácsolására
mégis sort kerített a Zeneműkiadó, s azokat
egymás után meg is jelenteti. A sorozat első

darabja a zeneművészet egyik legnagyobb
klasszikusáról. Beethovenről rajzol képet,

320

film területéről arra a tartalmi és formai de
valválásra, amely a könnyen fogyaszthatóság
ra épit (Ramb6tól E. T.-ig, Rockytól a ü7-es
ügvnökig). Ennek a magatartásnak lényege,
hogy értéket nem ismer, mindent hajlandó föl
zabálni, saját képére formáltan, infantilizáltan
kiokádni. Számára az érték nem fontos, hit
vány illúziókat kínál helyette - jó pénzért. Az
igénvtelen szórakoztatás számára a gyermek
világ, a gyermeki lélek könnyu préda, s jól jö
vedelmez. A befektetés nemcsak az apukáktól
kinyafogoll dollárok, márkak, forintok képé
ben térül meg. de olyanformán is, hogy az ef
féle filmek, könyvek s egyéb termékek csende
sen magukhoz krctenizalják a védtelen gyer
meket, s később, akár drogista a kábítószert,
már maga is igényli a szemetet.

A Macskalogo a maga kisstílű módján ezek
nek a termékeknek a sorát szaporítja. Ter
novszky filmjeben a gyerekekre felelőtlenül zú
dított, tisztázatlanságoktól. zavaros gondolko
dástól, agresszivitástól terhelt képregényvilág
mégis sokkal inkább arról a provinciális szno
bizmusról vall, amely abban tetszeleg, hogy .rni
is tudjuk azt, amit a mcno nyugatiak". Az új,
egész estés magyar rajzfilm nem túlzottan figye
lemre méltó, de a maga korántsem hatástalan
modjan veszélyes tucatáru.

Tóth Péter Pál

mégpedig az eddig megszokottaktól kissé elte
ró módon. Az európai szemléletformát eddig
inkább a német monográfia-típus uralta,
amely lcnvugőzött adatainak bőségével, min
derire kiterjcszkedö alaposságával. E kötet
írói viszont joggal hivatkoznak arra, hogy az
eddig felhalmozott ismereteket szinte lehetet
len már egységbe vonni, ezért egy olyasfajta
elemzesre volt inkább szükség, mcly ismét
Bcethovent. az alkotó embert állította a kö
zéppontjába, s e törekvésüknek e könyvecske
mindenben meg is felel. Igazi angol szellemes
séggel, némi iróniával idézik fel a zeneköltő

szélsőséges egyéniségét. korát, s nagyszerű

müelcrnzésck segitségével követik nyomon azt
a folyamatot, ahogy kinőtte a bécsi klassziciz
mus szüknek érzett formavilágát, s helyette
újat teremtett, melynek legmagasabb pontjait
azóta scm közelitette meg a zeneirodalom. A
könyv sikeréhez bizonyára hozzájárul Révész
Dorrit fordítása.

R. L.
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RÉSUMÉ

Ce numéro de Páques contient une méditation sur l'importance de la Resurrection dans la vie
chrétienne. Gellért Belon re trace, comment le fait de la mort et de la Resurrection du Christ se
continue dans la vie de l'Églíse. Miklós Vetó présente la carriére et les idées de László Gondos
Grünhut, penseur hongroís du 20-érne sieele. II y a 350 ans mourrait Péter Pázmány, l'une des
plus éminentes personnalités de l'histoire de l'Églíse hongroíse, Sa fígure et son oeuvre sont
évoquées par István Bitskey. "Le pseudo-noir", récít de Flannery O'Connor, excellent écrivain
amérícaín, est suivi d'un portrait esquíssé par Rókus Kereszty. Du riche recuei! de théme pascal
se dístinguent quelques príéres populaires Tchango, ain si que deux sonnets d'un poéte jésuite
francals du début du 17-éme sieele. - traduits par György Somlyó. L'Entretien de Vigilia a pour
partenaire cette fois Hans-Georg Gadamer, dont le livre, intitulé Vérité et méthode, traduit en
hongrois, a remporté ehez nous aussi un grand succés.

INHALT

In unserer Ostern-Nummer meditiert József Szendi über die Bedeutung der Auferstehung im
christliehen Leben. Gellért Belon besehreibt wie sieh die Bedeutung des Todes und der Aufer
stehung Jesu im Leben der Kirche íortsetzt, Miklós Vető berichtet vom Lebensiauf und der Ide
enwelt eines ungarischen Denkers des 20. Jahrhundert, László Gondos-Grünhul Vor 350 Jahren
starb eine der grössten Persönlichkeiten der ungarischen Kírchengeschichte, Péter Pázmány.
Seine Figur und sein Lebenswerk wird von István Bitskey wachgerufen. Eine Erzahlung Der
Kunstneger der hervorragenden amerikanischen Schriftstellerin, FIannery O'Connor, wird von
einer Schi!derung ihres Lebenslaufes, geschrieben von Rókus Kereszty, erganzt, Aus dem
reiehen Material von Gedichten mit öster!ieher Thematik heben sieh einige wunderschöne
csángó Volksgebete und zwei Sonetten eines vor kurzen entdeckten französischen Jesuiten
Diehters aus dem 17. Jahrhundert, in der Übersetzung von György Somlyó hervor. Gesprach
spartner der Vigilia ist diesmal Hans-Georg Gadamer, dessen Buch Wahrheit und Methode,
auc h in ungarischer Übersetzung grossen ErfoIg hatte.

CONTENTS

In our Easter number József Szendi meditates on the importance of the Resurrection in Chris
tian life. Gellért Belon shows how the fact of the death and resurrection of Jesus continues to
affect the life of the Church. Miklós Vető describes the life and the world of ideas of László
Gondos-Grünhut, a Hurigartan thinker of the 20th century. Péter Pázmány, one of the greatest
personalities of Hungarían ecclesiastical history, died 350 years ago. His ligure and his oeuvre
are evoked by István Bitskey. A short story "The Artilicial Negro" by Flannery O'Connor, a
prominent American writer is completed by Rókus Kereszty, by a description of her career. From
amon g an abundant selection of poems on the Easter therne, the beauti fuI Csángó folk prayers
and two sonnets by a recently discovered Freneh Jesuit poet of the early 17th century, de serve
special mention. The latter were translated by György Somlyó. On this occasion, our inter!ocutor
is Hans-Georg Gadamer. The Hungarian translation of his book: "Justice and Method", has also
had a great success.
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