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Szeptember figyelmeztetése

Ha az életnek egyetlen jellemző tényét kellene ehhez a hónaphoz asszociálnunk.
bizonyára mindenkinek az iskolai csengdszá jutna eszébe. Rövidülnek a nappa
lok, hosszabbodnak az éjszakák, s kicsik és nagyok egyaránt rádöbbennek, hogy
a szabadság mégsem korláttalan, életünkben szabályok érvényesülnek, s ezeket
is jelképezi a csengoszá, amely mindenkinek a tudatába beleivódott, lettünk lé
gyen öreg vagy ifjú diák.

Kollektív élmény a várakozásé is. Az iskolások felsorakoznak és várják a szd
lítást. A csengoszá számukra azt jelképezi, hogy várnak rájuk, s most megnyíl
nak a kapuk, beléphetnek, megismerkedhetnek a renddel. S amíg szivszorongva
figyeljük őket, amint eltűnnek óvó szemünk elől, talán egy pillanatra bennünk
is megfordul a gondolat: minket is stálithatnak, ránk is várnak. Ilyenkor érez
zük át, hogy mindig készségesen, nyitottan kell állnunk, sosem tudhatjuk, hon
nan, milyen irányból villan fel a jel, mely indulásra szállt. Ezt az állapotot idézi
fel számunkra A megfáradt Odysseus cimü versében Rónay György. A sokéves
bolyongásból hazatért hajós akár nyugalomra hajthatná fejét. Mégis így szál
Pénelopéhez:

Hanem azért az ablakot
hagyd nyitva éjszakára.

Bármelyik pillanatban
szálhat a tengerről a hívás.

Felkészültünk-e az utazásra? Rendben vannak-e a holmik, amelyeket mindig
magunkkal kell vinnünk? Elrendeztük-e magunkban és másokkal elintézetlen
ügyeinket? Nincsenek-e adásságaink? Nem hagytunk-e magunk körül vagy ma
gunkban rendetlenséget? S ami a legfontosabb: ismerjük-e pontosan azt az utat,
amelyen haladnunk kell, hogy biztosan célhoz érjünk?

A szeptemberi csengőszóbanmintha ott rejlenék a kaland igézete. Az irodalom
története telve van látványos útrakelésekkel. amikor a hősök hirtelen elhatáro
zással felkerekednek, mert ismeretlen távolok szolitiák őket, s kalandokat, kiszá
míthatatlan sorsfordulatokat ígér nekik a titokzatos idő. Szlvesen és készsége
sen engedik át magukat az álmoknak, látomásoknak. hátha azok szebb és iga
zibb világot mutatnak, mint a valóságos.

Szeptember azonban mégsem kalandra hív, mégsem álomország kapuját nyit
ja meg előttünk. Ennek a hívásnak, bár jelképes értelme van, pontos és tudható
a végcélia. s birtokában vagyunk mindnyáian annak az iránytűnek is, mely a
helyes cél felé vezérli sokszor bizony meglehetősen törékenynek látszó csóna
kunkat. A tájolókat azonban mindig a kezünk ügyében kell tartanunk, mert so
sem lehet tudni, hátha nem marad idő megkeresni őket. Legjobb minden nap
végeztével egy utolsó pillantással [elmérni, minden rendben van-e, nem felejtet
tük-e el a legfontosabbakat.

A nagy nap után hétköznapok következnek. Akisdiákok megtanulják a betű

vetés és az olvasás tudományát, egyre biztonságosabban tájékozádnak: a számok
birodalmában, s mindabban, ami a világ megismeréséhez segít. Deresedő halán
tékkal mi azonban már azt is tudjuk, hogy az ismeretszerzésben és az életben két
betűnek van igazán fontos jelentése számunkra: az aljának és az omegának ...
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AVERY DULLES

A nyolcvanas évek egyháza

Az egyház mai helyzete

A jelenlegi helyzet néhány szempontból kedvező, más szempontokból kedvezőtlen.

A mérleg aktív oldalán említhetjük a vallás iránti nagy érdeklödést, főként a fiatalság
körében. Amerikában ma élénk az érdeklődés az ima iránt és széles körben keresik a
transzcendens élményt. A népesség nagy része hisz Istenben és a halálon túli élet
ben. Sokan vonzódnak Jézus személyéhez és hevesen vágyódnak arra, hogy élő kap
csolatba kerüljenek vele. A Bibliát nagyra becsülik. Az elmúlt évek során figyelemre
méltó fellendülést tapasztalhattunk a katolikus egyházban a világi mozgalmak terén;
ilyen a Cursillo, a Marriage Encounter és a karizmatikus mozgalom.

Másrészről viszont a katolikus egyháznak mint intézménynek a helyzete aggoda
lomra ad okot. A papi és szerzetesi hivatások száma jelentősen csökkent, bár egyesek
szerint ez a csökkenés már lezárult. A negyven év alatti katolikusok jelentős hányada
már nem tekinti magát az egyház tagjának. Sok katolikus, aki más vallásúval köt há
zasságot, elhagyja korábbi vallását. A hithű katolikusok közül sokan elvetik az egyház
hivatalos állásfoglalását olyan kérdésekben, mint a válás, fogamzásgátlás és bizonyos
fokig az abortusz. Széles körben félreértik és kétségbe vonják az olyan dogmákat is,
mint például a pápai tévedhetetlenség. Egyre többen élnek egyházi értelemben ren
dezetlen körülmények között, például második vagy harmadik házasságban. A kato
likus iskolarendszer hanyatlása és a tömegkommunikációs eszközök növekvő hatása
következtében az egyház egyre nehezebben tudja eljuttatni tanítását fiatalabb hívői

hez. Úgy tűnik, nem kielégítö a vezetők felkészültsége ahhoz, hogy az eljövendő

nemzedékeket hatékonyan evangelizálják.
Mentségül lehetne felhozni, hogy az egyház a szkeptikus és élvhajhász civilizáció

ban az Isten szava iránti hűség árát fizeti így meg, és ez az érvelés nem is teljesen
alaptalan. Ha az egyház határozott tanúbizonyságot akar tenni, akkor szembe kell
szállnia bizonyos csoportokkal, ugyanakkor eredményesebben kell vonzania és meg
tartania követőit. A konzervatív evangélikus egyházak - nem is beszélve az új és szo
katlan kultuszokról- szembe tudnak szállni a kor irányzataival, miközben tagjaik szá
ma állandóan növekszik. Némely vallásos indíttatású katolikus, mivel az egyházat túl
világiasnak találta, ezekhez a szektákhoz és kultuszokhoz fordul, vagy a keleti vallá
sok egzotikus formáit teszi magáévá. Az egyház mintha nem tudná kielégíteni a vallá
sos és lelki élmények után oly sokaknál jelentkező sóvárgást.

A már említett kedvező tényezők miatt úgy vélem, hogy az egyház erőteljesebb ha
tása jóval nagyobb is lehetne - anélkül, hogy eredeti tanítása kárt szenvedne. A kato
licizmus egyedülálló intellektuális, kulturális, misztikus és szellemi örökséggel ren
delkezik. Miért torpant hát meg, miért fogyatkozott meg lelkesedése? Mivel lehetne
mozgósítani a hagyományunkban rejlő vallásos energiákat? Hogyan részesülhetne
jobban az egyház az elektronikus tömegkommunikáció nyújtotta hatalmas lehetősé

gekből? Ezek a kérdések túl összetettek ahhoz, hogy egy rövid értekezésben tisztáz
hassuk öket, de talán elegendőtmondhatunk ahhoz, hogy vitát kezdeményezzünk.
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Az intézmény modellje

A jelenlegi egyházfelfogások némelyike ellenszenves, mások látszólag nincsenek kap
csolatban napi tapasztalásunkkal. Ha rokonszenves és reális képet tudnánk kialakí
tani az egyházról, magabiztosan tudnánk cselekedni.

Mind a katolikus, mind a nem katolikus amerikaiak többségének elképzelésében a
katolikus egyház uralkodó vonása az intézményesség. Az egyházban dogmákat, törvé
nyeket és olyan hierarchikus tekintélyt látnak, amelyet nehéz elfogadniuk. Az általá
nosan elterjedt nézet szerint ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk, egyszerüen alkal
mazkodnunk kell a tisztségviselők által megkövetelt nézetekhez és szokásokhoz. Vál
lalva a karikírozás vádját, azt is mondhatjuk, hogy sokan úgy gondolkoznak az egy
házról, mint egy hatalmas és személytelen gépezetröl, amelyet a saját hívei ellen állí
tottak fel. A magas egyházi círnet viselöket az intézmény szolgáinak tekintik, akiket
kötnek a merev előírások, és ezért nem törődnek a Szentlélek sugallataival, valamint
a hívők vallási gondjaival. A fenti nézet szerint a hierarchia is rabja annak a rendszer
nek, amelyet másoknak előír. A minden nagy intézményre jellemző logikát követve,
inkább az egyházon belüli törvényt és rendet szolgálják, s nem azt teszik, amire Jézus
rendelte őket.

Korábban, amikor az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy külsö hatalmak kormá
nyozzák őket az élet minden területén, nemigen okozott nehézséget az egyház intéz
ményes volta. Az emberek természetesnek tartották, hogy kevés beleszólásuk van sa
ját életükbe, és hogy más szabja meg nekik, miben higgyenek és mit tegyenek. A
paternalista társadalomban a paternalista egyházat tartották megfelelőnek.Bizonyos
tekintetben még könnyebbséget is jelentett más intézmények zsarnokoskodásával
szemben. De manapság az emberek minden intézményt kritikus szemmel néznek. Ha
úgy látják, hogy egy intézmény megfelel igényeiknek és szükségleteiknek akkor tá
mogatják, de belső hűség és személyes odaadás nélkül. Majdnem lehetetlennek tű

nik, hogy úgy tekintsenek egy nagy bürokráciára, mint szerető anyára, viszont az egy
ház - úgy látszik - mégis ezt várja el tőlük. Az egyház összes bibliai hasonlata 
Menyasszony, Anya, Szölötö, "kis nyáj" - furcsán hat, ha arra a hatalmas bürokrá
ciára vonatkoztatjuk. amellyé sokak szerint az egyház vált.

A II. Vatikáni zsinat egyházképe

A II. Vatikáni zsinat tisztában volt az intézményes modell korlátaival, amint ez a Lu
men gentium-ból kitűnik. Ennek harmadik fejezete az egyház intézményes, hierarchi
kus aspektusaival foglalkozik, a két előző fejezet pedig nem intézményes változatokat
javasol. A zsinat három fő elképzelését itt is érdemes számba vennünk.

A .mísztíkus test" (vagy: .Krisztus teste") elképzelést XII. Pius pápának az egyház
zal foglalkozó enciklikájából merítették. Ennek a szép képnek erős bibliai alapja és
tiszteletre méltó hagyománya van az egyházatyáknál. A zsinat azonban mégsem ma
radt meg csupán ennél a képnél. Úgy érezhették, hogy túl szorosan kötödik a német
romantikusok kollektivizmusához, nem tiszteli kellőképpen a keresztények szemé
lyes szabadságát, és hogy túlságosan azonosítja az egyházat az isteni Fövel,s így nem
veszi tekintetbe a tagok vétkeit és hitetlenségét. Ezért aztán a zsinat óta sem vált iga
zán népszerűvé ez az elképzelés.

A II. Vatikáni zsinat jobban hangsúlyozta az "Isten népe" modellt. A fogalom az
Ószövetségben gyökerezik, az Újszövetség azonban az "Új Izrael"-re alkalmazza. A zsi
nat után hamar elterjedtté vált ez a kép, de aztán a lelkesedés mintha gyorsan alább
hagyott volna. Az istentiszteletre és egyéb egyházi tevékenységre összegyűlt egyház-
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községeknek nyilvánvalóan nehezükre esett magukról mint "Isten népéről" beszél
niük. Egyáltalán beszélhetünk itt népről? A kereszténység előtti korban Izrael - ma
gától értetődően- nép volt, mivel a vallási közösség egybeesett a népi és politikai kö
zösséggel. Bizonyos korokban és helyeken az egyház egy népet alkotott, de a legtöbb
országban ma már nem így van. Ahol a valláshoz tartozás nem esik egybe az etnikai
és politikai hovatartozással, ott nehéz az egyházról mint népről beszélni. Az "Isten
népe" hasonlatot sokan azért sem használják szívesen, mert azt a látszatot kelti, hogy
az emberiség többi része nem tartozik oda.

A II. Vatikáni zsinat még egy hasonlatot elfogadott, legalábbis néhány döntő fon
tosságú szövegben, beleértve a Lumen gentium első szakaszát is. Az egyházat szent
ségnek nevezte, a "jel és eszköz" értelmében. Arra gondolták ki, hogy kifejezze és
megvalósítsa az emberek egységét egymással és Istennel Krisztusban. Ez a gyönyörű

kép az egyházról arra szólítja fel a teológust, hogy új módokon elmélkedjen az egyház
természetéről, tevékenységéről és céljairól. írásom is nagymértékben támaszkodik
erre a koncepcióra. Ám ez az elképzelés sem a legalkalmasabb arra, hogy korunknak
bemutassuk, mi az egyház és minek kell lennie. A "szentség" szó személytelen reali
tást sugall, akárcsak a keresztvíz vagy egy rituális cselekedet, vagy a felkenés. Nehéz
úgy gondolni egy társadalmi testületre, mint szentségre. Ez a kép olyan kitüntetettsé
get sugall, amelynek az egyház mint egész, nincs birtokában. Végül nem elég egyér
telmű, mit képvisel az egyház mint jel vagy szentség. Vajon az egyház, ahogy mi azt
általában megéljük, meggyőző jele-e annak az egységnek, szeretetnek és békének,
amire az örök életben vágyakozunk? Az egyház túlságosan sokféle és megosztott ah
hoz, hogysem ez a leírás teljesen érvényes lenne rá.

Előfordult az is, hogy az egyház eszköz-voltát öncélúan kihasználták; főként azok,
akik az egyházat a társadalmi átalakulás egyik mozgatójának tekintik. Néhányan a
győzelmi retorikától félrevezetve úgy gondolták, hogy ez egyház feladata megoldani
minden társadalmi, politikai és gazdasági problémát, és csalódniuk kellett, mert az
egyház nem képes erre a szerepre. Megpróbálták az egyházat az adott társadalmi filo
zófiák és politikai pártok mögé felsorakoztatni, ami még tovább erősítette az egyház
megosztottságát, Az így támadt elégedetlenség újult erővel vetette fel az igényt, hogy
tisztázzák az egyháznak a társadalmi-politikai berendezkedésekhez való viszonyát. Az
egyház olyan misztérium, melyre nem alkalmazható egyértelműdefiníció vagy leírás.
Lehet olyan elméletet alkotni az egyházról, amelyik a fent említett modellek valame
lyikét felhasználja, de egyikük sem használható önmagában. Hadd javasoljak ezért
egy olyan képet, amely talán jobban összegezhetné és irányítaná az egyházról szerzett
tapasztalatainkat.

Az egyház: a tanítványok közössége

II. János Pál pápa Redemptor hominis című enciklikájában hálával emlékszik XII.
Pius pápa tanítására az egyházról, mint Krisztus misztikus testéről, majd így folytatja:
"Ha Isten népe közösségének tényleg a tudatára akarunk ébredni - amely közösség
annyira teljes és oly sokféle -, elsősorban Krisztust kell szemlélnünk, aki valamikép
pen a közösség minden egyes tagja felé kimondja ezt a felszólítást: »Kővess engem!«
Az a tanítványok közössége, amelyben mindenki - igaz, hogy más és más módon 
követi Krisztust. Innen adódik ennek a közösségnek »szernélyes« karaktere." (21.
ford. Diós István).

Az egyház mint a tanítványok közössége elnevezés nem általános a katolikus egy
háztudományban, de van bizonyos bibliai alapja, főként az Apostolok Cselekedetei
ben, ahol "a tanítványok gyülekezete" (közössége) (6,2) és - még gyakrabban - "a ta-
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nítványok" kifejezést rendszeresen arra vonatkoztatják, amit mi egyháznak nevezünk.
Ez az elnevezés világosan kifejezi a kapcsolatot az egyház és a húsvét-előtti közösség
között, és ezáltal kimutatja az evangéliumok számos helyének jelentőségétaz egyház
tudomány számára. Néhány teológusnak nehézséget okoz választ adni arra a kérdés
re, vajon Jézus akart-e egyházat alapítani, s ezt valóban megtette-e. E kérdésre nem
adhatunk leegyszerűsítőválaszt, de a fő probléma megoldódik akkor, ha felismerjük,
hogy Jézus szándékosan hozta létre és tanította a tanítványok csoportját, s részt adott
nekik tanító és gyógyító hivatásában. "A tanítványok gyülekezetét" minden kétséget
kizáróan Jézus alapította meg. Ha ennek fényében látjuk az egyházat, fölfedezzük,
miért téves az alábbi jelszó, amely találóan összegezi oly sok kiábrándult keresztény
véleményét: "Jézus - igen; az egyház - nem." Valóban Jézusnak kell lennie az elsődle

ges központnak, de az ő követése kikerülhetetlenül azt is jelenti, hogy tanítványai le
szünk, tehát csatlakozunk a közösséghez. Jézus jelenlétét csak az egyház közvetíti szá
munkra. Mivel hiányzik a külső érzékszerveinken keresztül átélt közvetlen kapcsolat
Jézussal, a közösségben és annak emlékein keresztül kell közelednünk Hozzá. Még a
Biblia magányos olvasója is az egyház által közvetített Jézusra talál, hiszen ez az a kö
zösség, amely megírta az Újszövetséget, összegyűjtötte a könyveket és ma is kezébe
adja híveinek. A bibliai Krisztus elfogadásával óhatatlanul is földi tanúivá válunk.

A tanítvány-kőzösség képe elkerüli a hierarchikus felfogás negatív elemeit is.
Csupán Jézus Mester, a szó teljes értelmében, követői pedig mind testvérek (Mt 23,
8). Ennélfogva ez az egyházkép megszüntet minden polaritást és elidegenülést; azok
szabad társulását segíti elő, akik személyes elkötelezödéssel válaszolnak az evangé
lium hívására.

A "tanítványok közössége" elnevezés azoknak az emlékét idézi, akiket Jézus gyűj

tött maga köré; a tizenkettőt, valamint Péter, Jakab és János belső körét. Az aposto
lok vezető szerepét Lukács erősen hangsúlyozza az Apostolok Cselekedeteiben. A ta
nítvány nem önálló ügynök, aki spontán fejezi ki saját élményeit, sem őrmester, aki a
fentről kapott parancsokat továbbítja. Tanítványnak lenni inkább azt jelenti, hogy
megbízható követői vagyunk egy vezetőnek, akinek az elképzelését magunkévá tet
tük. Ez a felfogás tehát az egyházon belüli tekintély és hagyomány szerepét erősíti,

megvédi a hierarchikus vezetés és a történelmi folyamatosság elvét anélkül, hogy az
intézményesség túlzásaiba esne.

A tanítványok közösségeként értelmezett egyház képe megfelel az egyházról szer
zett mindennapi tapasztalatunknak. Egy olyan korban, amelyben a meggyőződéses

keresztények - Peter Berger kifejezését használva - "kognitív kisebbséget" jelentenek
a világ majd' minden országában, beleértve a névlegesen keresztény nemzeteket is: a
hívő szívesen azonosul az ősegyházzal, a tanúknak határozott küldetést vállaló kö
zösségével. A mai keresztények, akik belépnek az egyházba vagy kitartanak mellette,
a korábbi generációknál sokkal inkább személyes hívást követnek, és arra szabadon,
tudatosan válaszolnak. Valahogy úgy. ahogy az első tanítványok feleltek Jézus vagy az
apostolok hívására. Tanítvány-voltunk megmutatja az Úrhoz fűződő kapcsolatunk
törékenységét is; könnyen megcsalhatjuk vagy megtagadhatjuk. ahogyan azt néhá
nyan a legelső tanítványok közül is megtették. Ahhoz, hogy a tanítványok közösségé
ben ki tudjunk tartani. minden nap újra szükségünk van az Úr kegyelmére.

A tanítványok gyülekezete szerényebb egyházképet sugall. mint az említettek. A
tanítvány meghatározás olyasvalakira utal, aki még nem érkezett be; tanuló. aki most
próbálja megérteni az idegen szavakat és megfejteni a zavarba ejtő tapasztalatokat.
Tanítványnak lenni annyit jelent. hogy még mindig úton vagyunk a teljes megtérés. a
nekünk ajándékozott élet felé. Az egyházban ma a legtöbben így vélekednek ma
gukról.
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Az egyházon belüli élet nem statikus állapot, hanem állandó mozgás. Nem csak az
eljövendő örök élet felé haladunk, ahogy az "Isten zarándok népe" kifejezés sugallja.
Hol összehívnak bennünket a közösségbe, hol pedig szétküldenek a világba. Mint
tanítványokat először egybegyűjtenekminket: a Mester lábainál ülve várjuk tanítását
és meghitt szavait. De nem lehetünk önzők és tétlenek. Azt, amit a belső termekben
hallottunk, tovább kell adnunk másoknak, hírül kell adnunk az üzenetet. A kiképzett
vagy még csak félig kész tanítványt misszióba küldik, és ezáltal apostollá válik. Ez az
egyházkép tehát hallgatólagos parancsot tartalmaz. Ha a katolikusok tanítványoknak
tekintenék magukat, akkor könnyebben kapcsolódnának bele az apostoli küldetésbe,
és kevésbé hagynák rá a keresztény tanúságtételt a .Jrívatésosok't-ra.

Dogmák, szentségek, vezetők

Mint már említettük, a legtöbb katolikus intézményként tapasztalja meg az egyházat,
de ezt elidegenítőnek érzi. Ha az egyházat a tanítványok közösségeként értelmezzük,
akkor intézményes jellemzőit - dogma, szentség, hierarchia - olyan eszközök együt
tesének tekinthetjük, amelyek lehetővé teszik a tanítványi életet abban a korban,
amelyben a Mester már nincs láthatóan jelen.

A dogma nem merev formula, amit az intézményes hűség próbájaként vetnek ki
ránk. Olyan kijelentés, amelyet csak az egyház mint egész képes kinyilvánítani a
közös hűség kifejezésére. Ha elfogadjuk azt a hitet, amely által a közösség él, akkor
őszintén magunkévá tudjuk tenni a szabályait is. A dogmatikus megfogalmazások
ugyanakkor mindig túlmutatnak magukon a misztériumok olyan gazdagsága felé,
amely nem írható le szabatos kifejezésekkel, és csupán az egyház létében való élő

részvétel hordozza. Ezért a dogmáknak azok számára van értelme, akik részt vesznek
a hitközösségben, és segítségükkel alá tudják vetni magukat Jézus tanításának.

Gyakran halljuk, hogy a szentségek túlságosan mechanizáltak.Ennek nincs jobb
orvoslása, mint hogy átgondoljuk jelentésüket a tanítványok közösségeként értett
egyházban. A szentségek fordulópontok az egyház életében. Nem csupán tárgyak, ha
nem a kegyelem alkalmai, amelyeket gazdagon megáldott az Úr ígérete, hogy eljön
népe közé. A szentségekben nemcsak mi beszélünk Jézusról, hanem Ő is szól hoz
zánk. Nemcsak emlékezünk rá, hanem meg is tapasztaljuk a hitben, hogy jelen van
szava és a látható szentségi jelek révén. A szentség vételére összegyűlt közösség nem
csupán emberi közösség. Az Úr jelenléte átalakítja és eltölti a Szentlélek erejével. Az
Úr szentségi jelenlétének köszönhetően a keresztények nemcsak úgy látják Jézust,
mint egy történelmi személyt, akiről a könyvekben olvasunk. Elfogadják gondolko
dásmódját, és ezáltal úgy tudják megítélni és meglátni a dolgokat, ahogy Ő tenné.
Hűségesek és engedelmesek tudnak lenni szolgai utánzás nélkül: nem kapnak részle
tes utasításokat arra, hogy mit gondoljanak és cselekedjenek. Jézus gondoskodott ar
ról, hogy tanítványai megbízható felnőttekké váljanak anélkül, hogy megszűnnének

igazi tanítványok lenni.
Ahhoz, hogya tanítványok valódi közösséggé váljanak, szükségük van gondosan

kiválasztott és képzett vezetőkre, mint amilyenek az apostolok is voltak. A közössé
gek lelkipásztorait szentség útján bízzák meg Krisztus nevében. A pappá szentelés a
vezetés adományának elismerése és megerősítése. Jézus a fölszentelt és megbízott
lelkipásztorokon keresztül múködik, megértésüket felülmúló erővel (Jn 11,51). A tör
vényes lelkipásztoroknak engedelmeskedve elnyerjük azt a kiváltságot, hogy magá
nak az Úrnak hódolhatunk. mint ahogy az írás is mondja: "Aki titeket hallgat, engem
hallgat" (Lk 10,16).
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Tanítványnak lenni kemény és megerőltető elhivatottságot jelent. Száműzi a vasár
nap reggeli kereszténység illúzióját és az "olcsó kegyelem" csábításait. Jézus hívása
nak engedelmeskedni annyit jelent, hogy szakítunk a világgal és annak csábításaival,
és hogy felszámolunk minden függést és kapcsolatot, amely megakadályozhatna ben
nünket a Szentlélek hívásának meghallásában és követésében. Elindulni a tanítvány
ság útján azt jelenti, hogy részt vállalunk a Keresztből (Jn 16,20). Az Újszövetség sze
rint kereszténynek lenni nem egyszeruen azt jelenti, hogy az értelmünkkel hiszünk,
hanem hogy az Igét cselekedjük, és Jézussal együtt vándorok vagyunk. Jézus példája
ra emlékezve a tanítvány sosem vár teljes sikert az életben, hanem az üldöztetés és
vértanúság ösvényét tekinti természetesnek. Azok közűl, akik az egyházat tanítvá
nyok közösségének tekintik, senkinek sem szűkséges panaszkodnia, hogy az egyház
nem eléggé igényes. A tanítványság árát nem szűkséges törvénybe foglalni és egyházi
szabályokban kimerítőenkodifikálni, hiszen szerves része Krisztus hívásának.

A mai problémák új megközelítése

Ha az egyházat a tanítványok közösségének tekintjük, akkor megoldást találhatunk
azokra a dilemmákra, amelyek a II. Vatikáni zsinat óta sok vitára adtak alkalmat.
Ahogy az Újszövetség ismételten figyelmeztet minket, a hatalom és főleg a lelki hata
lom birtoklásával könnyű visszaélni. A liberális politikai teoretikusok gyakran java
solják a hatalom korlátozását egy demokratikus és alkotmányos felügyeleti testület
révén. Ám ez a rendszer - mint ahogy a világi társadalmakban látjuk - még szélesebb
körben osztja el a hatalom birtoklását, anélkül, hogy segítene egy kézben egyesíteni a
hatalmat és bölcsességet, ahogyan ezt egy jól rnuködö társadalom megkívánná. Akár
hogy áll is a dolog a politikai társadalomban, az egyházban csak érett és megbízható
tanítványokra szabad ruházni a hatalmat és tekintélyt, nehogy maga a közősség elve
szítse eredeti természetét, és a "só" ízét veszítse. Az "egy ember - egy szavazat" de
mokrácia idegen lenne az egyház számára. Csak a közösségbe és annak vezetőségébe

vetett bizalom képes az új tanítványokat arra oktatni, hogy ne a saját természetes haj
lamaik, hanem Krisztus szelleme szerint gondolkozzanak és ítéljenek. Az eredményes
tanítványi tevékenység alapján kiválasztott és megbízott vezetőkre joggal bízhatunk
nagy felelősséget.Az egyházban mint a tanítványok közösségeben azonban nincs he
lye az olyan önkényeskedésnek, amely a keresztények közös testületét a szolgai töké
letlenség állapotában kívánja megőrizni. Minden elkötelezett és érett kereszténnyel
tisztelettel és figyelmesen kell bánni.

A pappá szentelés kifejezi Krisztus szentségként való jelenlétét az egyházban; azok
számára alkalmas, akik állandó felelősséggel tartoznak egy hívő közösségért, és akik
a közösségeket közös istentiszteletre hívják. A szolgálatokat az egyházban mégsem
korlátozhatjuk csupán a fölszenteltekre. Megfelelő beiktatási szertartások kínálkoz·
nak azok számára, akik laikusként vállalnak szolgálatot, másféléket. mint a lektorok
és akolitusok tisztán formális szolgálata. Bizonyos értelemben minden tanítvány
meghívást kap valamilyen szolgálatra: arra, hogy részt vegyen a tanítványok közössé
gének alakításában. A szülöket, tanárokat és másokat sokkal jobban fel kellene vilá
gosítani meghívásuk szolgálat-jellegéröl, ezáltal szűkítve a szakadékot a fölszentelt és
föl nem szentelt szolgálatok között.

A pappá szenteléshez szükséges feltételek bizonyára továbbra is vita tárgyai lesz
nek. Több megoldást is fontolóra vehetnénk. Függetlenül attól, hogy az egyház föl
szentel-e nőket, fölvesz-e nős férfiakat a papi rendbe a latin szertartásban - az önzet
len Krisztus-követést továbbra is meg kell kívánni az egyház minden tisztségviselöjé
től. Főként a közösség lelkipásztorainak kell Krisztus hitelt érdemlő jeleinek lenniük,
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akit tanítóként, liturgikus és lelki vezetőként képviselnek. Életmódjuk az Ő életének
kézzelfogható visszatükrözése kell legyen. Azokat, akik az egyházat elsősorban kifej
tett tanok és törvényes jogszabályok kifejezéseiben értelmezik, gyakran megzavarják
a történetiség és a kulturális alkalmazkodás igényei. Az időbeli és térbeli sokrétűség
élesen veti fel az egyház identitásának kérdését. A Jézus személyébőlszármazó közös
ség örökké ugyanaz marad, még a korok végeztével is (Mt 28,20). Mindig hűségesnek

kell maradnia a Szentírásból és a hagyományból megismert eredetihez. Minden ta
nítványnak személyes kapcsolata kell legyen Jézussal, az Úttal, az Igazsággal és az
Élettel, hogy a közösség sose veszítse el kapcsolatát isteni és életadó gyökereivel.

A tanítványság azonban, mint említettük, nem szolgai utánzás. Az érett tanítvány
megkapta Krisztus lelkét és magáévá tette az elveket, melyeken a közösség alapul.
Miután magáévá tette Krisztus gondolkodásmódját, túl az Úr kifejtett utasításain
(l Kor 7,25; 40), Szent Pálhoz hasonlóan, "mindenkinek mindenévé" válhat (l Kor
9,22). Krisztus törvényét, amit a Szentlélek írt a tanítványok szívébe, kűlönbözökép
pen lehet megfogalmazni a különböző egyének és csoportok igényeinek és képessé
geinek megfelelöen. A felelős változtatásokat és pluralizmust a hit kifejtésében és a
fegyelemben nem kell a közösségre nézve fenyegetésnek tekinteni, ha nem homályo
sítják el az egyház azonosságát, amely a Krisztusban élő egyetlen közösség.

Evangéliumi és társadalmi küldetés

Az egyháznak mint a tanítványok világméretű közösségének szüksége van doktrí
nákra, viselkedési szabályokra és törvényes struktúrára, de ez csak a külsö váza an
nak, amit a keresztényi lét valóban jelent. A keresztény élet magja - indítványom sze
rint - a személyek közötti kapcsolatok hálózatában és főként minden hívőnek az Úr
Krisztushoz fűződő kapcsolatában áll. A keresztény hitet és tanítványságot sosem le
het dogmákban és szabályokban kimerítően összefoglalni. Ezeknek a külsöségeknek
csak addig van jelentése és értelme, amíg lehetövé teszik számunkra, hogy osztoz
zunk az evangéliumi életformában.

Az evangélium hirdetését ezért nem tekintjük csupán tanok, vagy akár "az üzenet"
közlésének. Krisztus tovább él ebben a közösségben, amely ápolja emlékét és meg
idézi szellemét. Evangéliumot hirdetni - a szó katolikus értelmében - szükségszerúen
azt jelenti, hogy meghívunk másokat a tanítványok közösségebe. és részt veszünk ab
ban a bizonyosságban, amit csak a tanítványság szolgáltathat.

A keresztény hit nemcsak a hitszabályok elfogadását és a szentségek meghatározott
alkalmakkor történő felvételét jelenti, hanem áthatja az egész életet. Megváltoztatja
azt a módot, ahogy a személyek közötti kapcsolatot értelmezzük, és ezért társadalmi
vonzatai is vannak. Az evangélium elfogadása azonban nem fegyverzi fel automati
kusan a keresztény embert vagy az egyházat arra, hogy megoldja az emberiség mai
komplex politikai, gazdasági és katonai problémáit. Az egyház tagjai, tisztában lévén
a közjó iránti felelösségűkkel,arra törekednek, hogy másokkal együttműködjenekés
hogy az evangéliumi értékek szerint törekedjenek az emberiség problémáinak meg
oldására, ahogy azt a legutóbbi pápai enciklika is javasolja. De nem fognak megfeled
kezni arról, hogy a keresztény elkötelezettség társadalmi vonzatainak teljes elfoga
dása személyes megtérést és hitet kíván. A társadalmi tevékenység ezért az evangé
lium hirdetése nélkül nem lehet tökéletes. Az evangélium hirdetésének viszont mindig
lesz bizonyos hatása a társadalomra. Mivel a központi döntések helyessége a keresztény
hit mellett sok más tényezőtől is függ, fontos, hogy elkerüljük az egyház és a politikai pár
tok hatásköre közötti összeütközést. Azok akik hevesen vitatkoznak egymással társada
lompolitikai kérdésekről, harmonikusan élhetnek tanítvány-társakként.
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Ökumenizmus és katolicizmus

A katolikusok nem tagadják, hogy más közösségek keresztényei is követik Krisztust.
A tanítványságról szóló legjobb múveket protestánsok írták, akik közül Dietrich
Bonhoeffer nemcsak abban tűnik ki, hogy megírta A tanítványság ára círnú rnűvét, ha
nem hogy a tanítványság gyakorlását egészen a vértanúságig vitte. A tanítványok kö
zössége végtére is nem állhat elkülönült vagy ellenséges csoportokból. Minden ke
reszténynek küzdenie kell egy olyan egységért, amelyet megvédenek a hitvallás, a
szentségek és a papi rend kötelékei. Az eredeti és irányadó elképzelés szerint a ta
nítványok közössége megköveteli, hogy mindenki szolidaritásban egyesüljön azokkal,
akik az apostolokat követik a felügyeleti hivatásban, és hogy a lelki közösség fenn
maradjon a "Szent Péter-i hivatal" viselöjével, hiszen elsősorban rá van bízva az általá
nos egység szolgálata. Az ökumenizmus tehát arra irányul, hogy helyreállítsa a tanít
ványok közösségét azon kereteken belül, amelyek a harmonikus hitvallást és az
evangélium útján való igazi közösséget biztosítják.

Huber Mária fordítása

LUKÁCS LÁSZLÓ

Testvérek közössége - az egyház

Papi és szerzetesi hivatások

A papi és szerzetesi hivatások megfogyatkozása az elmúlt két-három évtizedben egy
re növekvő gondot jelent szinte az egész egyházban - a drasztikusan csökkenő szá
mok újra és újra meghökkentenek bennünket, amikor statisztikákat böngészgetünk.
A papságtól és a szerzetességtől megválók száma felszökött. A papi és szerzetesi hiva
tást választók száma pedig a korábbiakéhoz képest a töredékére süllyedt, s ez ag
gasztóan összeszorította jövő kilátásainkat. E tények láttán sovány vigaszt jelent az,
hogya nyugat-európai országok többségében mintha túl lennének már a hullámvöl
gyön ( ez hazánkról sajnos nem mondható ell). Azzal sem nyugtathatjuk meg magun
kat, hogy a teológiai fakultásokon végzett civil hallgatók aránya változatlan maradt,
sőt emelkedett - a házas diakónusok és a szakképzett civil munkatársak kitöltik te
hát a pasztorációban keletkezőhézagokat.

A kép teljességéhez hozzátartozik az is, hogy az egyházmegyék felelős vezetőit és a
híveket is elsősorban a papi hivatások alakulása foglalkoztatja, hiszen a közvetlen és
föl nem adható feladat a hívek lelkipásztori ellátása. A szerzetek mindig is afféle ön
kéntes szabadcsapatnak számítottak az egyház köztudatában: jó, ha vannak, de az
egyház fennmarad egy-egy szerzet kihalása után is. Hasznos munkát végeznek külön-
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bözö karitatív területeken, kiegészítik, segítik, sőt akárhányszor átveszik a lelkipász
torok feladatait és példát adnak az odaadott életre. Mégis "önellátóan" élnek az egy
házon belül - gondjaikat is oldják meg tehát maguk. Hazánkban az utóbbi években
megindult hivatásgondozó tevékenység csak lassan jutott el oda, hogy a papi és a
szerzetesi hivatások gondozását-ébresztését felvállalja, s a szerzetesi életre elhivatot
tak igen szúkös lehetőségekközött választhatnak.

Egy-egy szerzet élete valóban mulandó - az egyháztörténelem során alakult szer
zetek jelentős hányada megszűnt vagy a halódás stádiumába jutott néhány száz éves
virágzás után. De az egyház lényegének egyik alapvonása veszne el, ha a szerzetesi
életben és még inkább a vértanúságban megvalósult radikális és totális Krisztus-kö
vetés kihaina vagy - akár jel-szerű, tehát intézményes formájában - eltűnne az egy
ház életéből. Marcuse "egydimenziós embere" figyelmeztethet bennünket, kereszté
nyeket is: bármilyen lelkes, kitúnöen képzett "aktívák" állnak is az egyház szolgálatá
ba. tevékenységüket csak az hitelesítheti, hogy újra és újra akadnak olyanok, akik
ténylegesen is, tehát nemcsak ígéretben, elképzelt szándékban - mindenestül Krisz
tusnak szentelik az életüket, akár a halált is elvállalva érte a vértanúságban vagy a
szüzesség "fehér vértanúságában". A Szentlélek jelenléte garantálja, hogy ez a dimen
zióvesztés nem következhet be az egyház életében - de sohasem felejthetjük el, hogy
ezek az egészen Istennek adott emberek mindnyájunkért vannak, s létük az egyház
ban éppen olyan nélkülözhetetlen, mint az egyházi struktúrák fenntartása.

Mind az egyetemes egyház, mind a helyi egyházak tudomásul vették a hivatások
fenntartásának új keletű gondját.

1. Az 1970-es években sok nyugati országban felülvizsgálták a világi és szerzetes
papság életformáját. Különböző felméréseket végeztek, s az értékelések nyomán több
országban intézkedéseket hoztak a papság "élet- és munkakörülményeinek javításá
ra". A szerzetesek pedig a II. Vatikáni zsinat nyomán felülvizsgálták életüket és sza
bályzatukat. Új szabályzatot állítottak össze vagy módosították a régit, a zsinati ag
giornamento szellemében.

2. A megoldási kísérletek közé kell sorolnunk azokat a törekvéseket is, amelyek
más eszközöket kívánnak igénybe venni a papság megfogyatkozott létszámának eme
lésére. Az elmúlt évtizedekben heves viták folytak az egyházban a papság lényegéről

és a papsághoz odaengedés nélkülözhetetlen feltételeiről. A római katolikus anya
szentegyház jelenlegi gyakorlata szerint csak teológiai főiskolát, illetve egyetemet
végzett, nőtlen férfiakat lehet pappá szentelni. Többen túl szigorúnak és a papság lé
nyegéhez hozzá nem tartozó, csupán jogi előírásnak tekintik ezeket a feltételeket, s
könnyítésüktől vámák a jelentkezők számának újbóli növekedését. így vita zajlott a coeli
bátus kötelező voltáról, illetve esetleg nős férfiak, "viri probati" pappá szenteléséröl, Fe
szegették azt a kérdést is, vajon föltétlen követelmény-e az akadémiai végzettség. A nem
katolikus keresztény egyházakban pedig gyakorlattá lett a nők odaengedése a papi szol
gálatra (napjainkban az anglikán egyházban kap polgárjogot ez a gyakorlat).

3. Új feladatkör született az egyházon belül: a hivatásgondozás. Ennek keretén belül
az egyetemes egyház szintjén két kezdeményezést említenénk. 1963 óta minden évben
megrendezzük a hivatások világnapját, 1973-ban pedig összehívták a hivatásgondo
zásért felelősek első nemzetközi kongresszusát Rómában. 1982-ben lezajlott a máso
dik ilyen kongresszus is. Alapelveik. javaslataik irányt mutattak és ösztönzést adtak a
helyi egyházak ilyen munkájának.

Bár az új tevékenység a hivatásgondozás nevet viseli. valójában azonban a jelenleg
folyó munkát helyesebb volna hivatásébresztésnek nevezni, hiszen e munka kereté
ben fiatalok "toborzása", lelkesítése folyik arra, hogy vállalják a papi vagy a szerzete
si életformát. A név pontosítása egy fontos hiányosságra hívhatná fel a figyelmet: múlha
tatlanul fontos volna a hivatásébresztő munka kiegészítése a hivatásgondozással:
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meglévő papjaink lelkigondozásával. Erre inthet az, hogy az Ige hirdetőinek kell első

sorban hallgatniuk az Isten igéjét, hogy akik evangelizálnak, azok maguk is folytonos
evangelizálásra szorulnak, hogy papi munkánk eredményességének elsődleges fölté
tele a saját személyes communiónk Krisztussal. De elgondolkoztathat az a bevett
szakmai gyakorlat is, hogy a mások személyes gondjaival nap nap után súlyosan meg
terhelt munkakörökben dolgozók (lelkigondozók, pszichiáterek stb.) mindenütt kü
lönös gondot fordítanak a gondozók gondozására - személyes törődéssel, rendszeres
esetmegbeszéléssel. Nemcsak azért, hogy szakmai jártasságukat fokozzák, hanem
azért is, hogy saját személyiségük ne szenvedjen kárt hivatásuk teljesítése közben.

A hivatásgondozás eddig megvalósult múvének legsúlyosabb fogyatékossága azon
ban mégsem a fentiekben keresendő.Az 1982-es kongresszusnak mondotta II. János
Pál pápa: "A hivatások ébresztése az egész keresztény közösségre tartozik." Mégis azt
kell mondanunk, hogy a hivatásgondozás ügye mindeddig a papok és szerzetesek
belügye maradt, az eddigi megoldási kísérletek többsége egy beszűkült egyházfoga
lomra épült, ezért legföljebb rövid távú, tüneti kezelést adhatott. Pozitív megfogal
mazásban: hivatások csak az egész keresztény közösség, tehát az egyház eleven és termé
keny életéből nőhetnek ki.

Klerikusok és laikusok az egyház történetében

A fentieket jól megvilágítják az egyháztudat legfontosabb és legjellemzőbb változá
sai az apostoli kortól kezdve napjainkig.

Az őskeresztények értelmezésében az egyház az Eukarisztia körül egybegyűlő hívő

közösség, communio. Szent Pál mindig Krisztus testének egységében szemlélte az
összes kegyelmi adományokat és a hivatalos szolgálatokat is, s az egység megőrzését,

a Test építését tartotta legfontosabb feladatának. A megkereszteltek egész közössége
kap meghívást az önátadás krisztusi életére, - az Atyának halálig engedelmességre 
másrészt a testvérek szolgálatára: ki-ki a neki juttatott kegyelmi adomány szerint ta
nítja-buzdítja a többieket, siet az elhagyatottak-rászorulók segítségére, vagy hirdeti a
pogányok közt Krisztus evangéliumát.

A hierarchikus és a karizmatikus adományok az apostolok korát követő időkben egy
re határozottabban elváltak egymástól, az episzkoposzok vezető szerepe kétségtelen
né vált. Az alapvető egység azonban továbbra is fennállt. Az episzkoposz egészen
.Krisztus valóságos testének", az egyháznak szentelte életét: egy-egy közösség szolgá
latára szentelték fel. A közösség minden tagja a neki juttatott kegyelmi adományok
nak megfelelőenépítette azt - az episzkoposz viszont gondoskodott arról, hogy e sok
féleségben megmaradjon a hitnek és a szeretetnek az egysége, az ortodoxia és az or
topraxis. (Hogy ez nem ment mindig könnyen, azt legjobban a korintusi egyházköz
ség élete példázza!) Mind az egyházközösség, mind az episzkoposz számára keresz
tény életük "csúcsa és forrása" az Eukarisztia volt, amelyet közösen mutattak be, az
egész közösség aktív részvételével: tota aetas concelebrat, az egész közösség konce
lebrál - mondja Aranyszájú Szent János, természetesen az episzkoposz elnökletével.

Az egyház communio-jellege azonban a 4. századtól kezdve lassan háttérbe szorult,
s a papság egyre jobban elkülönült a hívektól. Kialakult az "ordo" fogalma - ez "olyan
magasabb rendű társadalmi réteget jelöl, amely hivatala vagy kivételes helyzete
miatt különleges jogokkal és kötelességekkel bír".

A papság és a hívek osztályának különválása, ez a sajátos "dualizmus': Paul Zuleh
ner bécsi professzor szerint "az egyház alapvető skizmája", egészen napjainkig meg
határozta az egyház számos struktúráját, híveink és papjaink szemléletét. Az elkülö
nülés következtében sajátosan beszúkűlta papság feladatköre, másrészt viszont elsze-
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gényedtek az átlagkeresztények életlehetőségei az egyházban. Aki igazán keresztény
akart lenni Krisztus radikális követése által, annak be kellett lépnie valamelyik ko
lostorba - a tökéletesség állapota ugyanis a szerzetesek privilégiumává lett (ez a meg
különböztető kifejezés még a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból is csak hosszú vi
ták után maradt ki!). Aki pedig teljes jogú tagja akart lenni az apostoli egyháznak,
annak pappá kellett lennie, hogy az ordo szentségében részesülve a papi rendhez
számíttassék - a szakrális különbség a középkor folyamán egyre fokozódó mértékben
társadalmi magasabbrendűséggelis járt.

A különválás azonban sajnálatosan elszegényítette a papság feladatkörét is. Az első

századokban az egész keresztény közösségnek, Krisztus valóságos testének építésére,
az egység szolgálatára kapott felhatalmazást. Ezen az átfogó feladatkörön belül per
sze ők elnököltek kizárólagos joggal az Eukarisztián, az egész egyház által bemutatott
hálaadó áldozaton. A 7-8. századtól kezdve azonban szentségi felhatalmazásuk egyre
inkább az Eukarisztia bemutatására szűkül le (a szóhasználat nem sokkal később

megváltozik. s az Eukarisztiát nevezik .Krisztus valóságos testének". A 9-11. századtól
szokásba jönnek az "abszolút papszentelések" - a mise bemutatására kapnak felha
talmazást, anélkül, hogy egy konkrét közösség szolgálatára állítanák őket - III. Sán
dor és III. Ince pápa rendelkezései csak a "tisztességes megélhetés" biztosítását kötik
ki feltétlenül. A népvándorlás megkeresztelkedett népei egyre kevésbé értik már a
latinul mondott misét. A papok, illetve a szerzetesek a gyakran fallal is elzárt
szentélyben végzik a liturgiát a középkori katedrálisokban - a liturgiából egyre job
ban kiszorult egyszerű hívek valóban csak a szegények bibliáját tanulmányozhatják a
gyönyörű díszes ablakokon. A 8. századtól kezdve a mise kánonját halkan mondják, a
pap a népnek hátat fordítva mondja a misét, a hívek nem viszik többé adományaikat
az oltárra, a kolostorokban megkezdődik a "magánmisék" mondása. A misében az
egyszeru "qui tibi offerunt" (akik neked felajánlják) formulát felváltja a ma is haszná
latos: "pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt" (akikért neked felajánljuk vagy
akik neked felajánlják - I. misekánon).

A két különvált osztály azonban nem egyenrangú félként áll egymással szemben: az
egyház fogalma egyre inkább a papságra szúkül le. A 10. századtól kezdve a frank biro
dalomban egyre gyakrabban találkozunk ilyen megfogalmazásokkal: "Ecclesia quae
in sacerdotibus maxime constant" (az egyház, amely főleg papokból áll) (Codex
Theodosianus), "ecclesia nihil aliud est, nisi populus fidelis, sed praecipue clerus
censetur in hoc nomine" (az egyház nem más, mint a hívő nép, de elsősorban a pap
ságot jelöljük ezzel a névvel) (VIII. János - mindkettőt idézi: Handbuch der Dog
mengeschichte III. 3c 32. lap.).

A 11. században az invesztitúra harc körűli elméleti és gyakorlati vitákban VII.
Gergely és vele az egyház szabadságát a császárral szemben védelmező teológusok
egyre határozottabban leszűkítik az egyház fogalmát a papságra, sőt (a pápa által
irányítottl) püspökökre. Az ekkléziológia egyre inkább hierarchológiává alakul. "Az
egyház szabadságáért folytatott küzdelem egyre nyilvánvalóbban az »ordo clerícalis«
függetlenségéért folytatott harccá alakul" - írja Yves Congar. Sokatmondó a 11. szá
zad Róma-hű teológusainak megkülönböztetése: az ecclesia az egyház intézményét és
annak hivatalos pap-képviselőit jelenti, a keresztény közösséget ettől kezdve chris
tianitas, illetve populus christianus, keresztény nép névvel illetik.

Ez a különbségtétel a 12. századra általánossá válik. Az egyházban három rend (or
dines) található: coniugati, continentes et virgines. praelati. A klerikusok és a szerze
tesek a lelki dolgokban (spiritualia) illetékesek, a laikusok pedig a földiekben (ter
rena), az egyház dolgaiba tehát ne szóljanak bele (i. m. 113.).

Az ezredfordulótól kezdve egyre nagyobb erővel jelentkeztek a klérus és a hierar
chia hatalmával és gazdagságával szembeforduló spiritualista mozgalmak: Elvetik a
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hatalmi (klerikális) egyházat, s vele a laikusok evangéliumi testvériségét állítják
szembe. Ernst Troeltsch megjegyzi, hogya szekta-jellegű közösségek első megjelené"
sei ezek a mozgalmak - bár kétségtelen, hogy kritikájuk számos igaz elemet is tartal
mazott. Az egyháziak hatalmát és gazdagságát számos szerzetes és szent is keményen
ostorozta! "Mi, Krisztus szegényei - vagyunk az egyház", mondták az eretnekek. A
kérdés különböző élességgel ettől kezdve újra meg újra fölvetődik: melyik az igazi
egyház? Ki tartozik hozzá? A 13. század közepének teológusai rámutatnak arra, hogy
az egyház nem csupán tetszésünkre bízott belső kegyelemközösség, hanem az apos
tolokra visszavezethető,Róma által vezetett történelmi intézmény is.

A 13. századtól kezdve azonban újra és újra találkozunk olyan törekvésekkel, ame
lyek a "congregatio fidelium" (hívek gyülekezete) klasszikus megfogalmazása szerint
a laikusoknak is meg akarják adni az őket megillető helyet az egyházban. Ezekben az
egyház belső reformját sürgető mozgalmakban elsősorban a kolduló rendek játszottak
jelentős szerepet.

A II. Vatikáni zsinat egyházképe

A klérusra, sőt a hierarchiára leszűkült egyháztudat szinte a II. Vatikáni zsinatig ott
kísértett a keresztény életben. Aki elszántan akart az életszentségre törekedni, az
szerzetbe lépett, hogya "tökéletesség állapotában" élhessen. A hívek "szent népből",

"laoszból" a szó mai, rosszul csengő értelmében vett laikusok, hozzánemértők lettek;
lelkipásztori ellátásban részesülő "egyházi gondozottak". Hozzászoktak az önállótlan
sághoz, a vezetettséghez, a kiszolgáláshoz. Eleget tettek misehallgatási kötelezettsé
güknek, s egyébként is igyekeztek megtartani Isten és az Egyház parancsolatait. Tisz.
telettel engedelmeskedtek pásztoraiknak, akik tanították, vezették őket, és kiszolgál
tatták nekik a szentségeket, de egyéni felelősségtudatuknem fejlődött ki. A papságot
sokan választották élethivatásuknak. de bizony nem mindig a szolgáló, az életét az
emberekért feláldozó Krisztus követésében, hanem gyakran természetfölötti, sőt ter
mészetes szempontból sem a legnemesebb szempontokra figyelve.

Ez az állapot mégis mindaddig jól funkcionált, amíg az egyház az állammal egybe
forrva társadalmi és kulturális nagyhatalom volt, s a kiskorúnak maradt "köznép"
minden tekintetben a felülről jövő irányításhoz és ellátáshoz szokott hozzá.

Századunkra azonban az egyház a legtöbb európai országban egészen más helyzet
be, más társadalmi körülmények közé került. Az egyház és az állam a legtöbb fejlett
országban szétvált. A modern társadalmakban a hagyományos történelmi egységek
(pl. egy falu közössége) részben szétestek, részben nem fedik már a helyi egyház leg
kisebb egységének, a plébániának kereteit. A klérus nem tartozik többé az uralkodó
osztályhoz, inkább a társadalmi jelentőségébenmegnövekedett, ám még mindig egy
irányú közlekedést biztosító szolgáltatá ágazatba nyert besorolást.

A modern ember felelősen cselekvő, önálló személy, aki közösségeiben is kölcsö
nös és aktív felelősségvállalásra, részvételre, demokratikus irányításra törekszik.
Érthető tehát, hogy egyre anakronisztikusabbnak érezte azt a patriarkális viszonyt,
amely a hívek és a papság között az évszázadok folyamán kialakult. Mind emberi,
mind kegyelmi szempontból egyre lazább közösségnek érezte azt az egyházat, amely
nek tagja volt.

Századunk ötvenes éveiben több országban mozgalmak indultak a világiak nagy
ko rúsításá ra. Ezek eredményeképpen a laikusok egyes rétegei is belekapcsolódtak az
egyház tevékenységébe (Actio Catholica), mindez azonban csak részleges eredmé
nyekhez vezethetett. A lassan érezhetővé váló, majd egyre kínosabb paphiány pótlá
sára megindult a világi szakemberek képzése és alkalmazása a lelkipásztori rnunká-
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ban. Az egyház kettészakadottságán (laikusokra és klerikusokra, ezúttal már a civil
szakemberekkel is kiegészítve) ez azonban nem sokat változtatott. Nem vezethet ad
dig eredményre a papi és szerzetesi hivatások számának növelésére irányuló erőfe

szítés. amíg elszigetelten csupán hivatások ébresztésére irányul, anélkül, hogy a
fentiekben vázolt beszükült egyháztudaton változtatna.

Az egyháznak a II. Vatikáni zsinaton lezajlott öneszmélése új egyháztudat kialakulá
sához vezetett.

Ennek az új egyházképnek témánk szempontjából három legfőbb mozzanata: kö
zösség - meghívás az életszentségre - küldetés az apostolságra.

l. Az egyház: közösség. "Bár egyeseket Krisztus akarata tanítóknak, a misztériumok
kiosztóinak és pásztoroknak rendelt mások javára, mégis teljesen egyenlő mindnyá
juk méltósága és tevékenysége minden hívő kőzös feladatában, Krisztus teste építésé
ben." (LG 32) Ugyanez az új Codex megfogalmazásában: .Krísztusban való újjászűle

tésük folytán az összes Krisztus-hívök közott méltóságuk és cselekvésük tekintetében
valódi egyenlőség uralkodik, így mindnyájan együttműködnekKrisztus testének épí
tésére, ki-ki a maga állapotának és feladatának megfelelöen." (208. c.)

Ebben a közösségben mindenki meghívást kap az istengyermekségre, s részesül az
egyház küldetésében (216. c.). Minden keresztény jogosult és köteles tehát részt vál
lalni az egyház alapfeladataiban, "hivatalában": Jézus nevében egyháziasan kell cse
lekednie. E közösségen belül mindenkinek, a legegyszerubb kereszténynek is sajátos
karizmáia van, amely nem hivatali megbízásból, kinevezésből ered, hanem a Szentlé
lektől származik. E karizmák persze igen sokfélék lehetnek, kinek-kinek sajátos élet
állapota, kora és adottságai szerint. Az egyház egész népe Krisztus papságában része
sedik, nem a papéban. Egyháziasan cselekszik, a közösséget összefogó lelkipásztor
irányításával, aki az egyház hivatalos képviseletére is megbízást kapott az ordo szent
sége által. (Karl Rahner említette egyik beszélgetésében a következő hasonlatot: a
sakk-egylet sakkozókból áll, egy elnök vezetése alatt. Ő jogosult arra, hogya klubot
vezesse és hivatalos fórumokon képviselje. Az egylet hatékonysága azonban nemcsak
az ő kiválóságán fordul, hanem inkább azon, hogy a tagok milyen jól sakkoznak. Hoz
zátehetjük: nem biztos, hogya legkiválóbb sakkozóból lesz a klub elnöke.)

2. Az egyházban keresztségénél fogva mindenki meghívást kapott az életszentségre 
ez tehát nem a szerzetesek privilégiuma. A Hegyi beszéd radikális követelései min
den keresztényt felszólítanak arra, hogy reményüket egyedül az Isten Országába
vessék, ne pedig a mulandó világba: a házasoknak is szűzi-várakozásban kell élniük,
engedelmesen kutatva-követve Isten akaratát; s szegényen, minden lényegeset Isten
től remélve, készen tehát arra, hogy megosszák másokkal azt, amijük van. "Az egyház
ban mindenki, akár a hierarchiához tartozik, akár annak lelkipásztori gondozása alatt
áll, meghívást kap az életszentségre, az apostol szava szerint: »Az az Isten akarata,
hogy szentek legyetek.s" (LG 39.) A Codex szerint pedig: "Minden Krisztus-hívö köte
les azon igyekezni, hogy állapotának megfelelöen szent életet éljen, s az egyház erősö

désén és megszentelödésének állandó előmozdításánmunkálkodjék." (210. c.)
3. Az egyház az üdvösség jele és eszköze az emberiség számára - tehát minden tagja

keresztségénél és bérmálásánál fogva köteles részt venni az egyház alapvető feladatá
ban, a világ megszentelésében és evangelizálásában. A két világháború között tartott
népmissziók egyik kedvelt jelszava ma visszásan cseng a fülünkben: "Mentsétek meg
lelketeket!" A zsinat nyomán megérett a felismerés, hogya keresztény nem lehet
"magánzó" - másokért, másoknak kell élnie Istentől kapott küldetésénél fogva.
"Minden Krisztus-hívönek kötelessége és joga azon fáradozni, hogy az üdvösség is
teni híre minden korban és az egész világon minden emberhez egyaránt eljusson."
(211. c.)
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Az egyházközösség megúJulása felé

Ezek az alapelvek határozták meg a zsinati okmányok szemléletét az egyházról. A
zsinat jegyzökönyveiböl megtudhatjuk azt is, milyen sok eltérő vélemény, mennyi el
lenállás és heves vita után jutottak el ezek a felismerések az általános elfogadásig.
bizonyára nem a Szentlélek közremúködése nélkül. A zsinat befejezése után húsz év
vel azonban azt kell mondanunk, hogy az új egyházkép sokak tudatában még mindig
nem vált elfogadottá, és sok helyütt nem vált élő gyakorlattá. A rendkívüli szinodus
előkészítésekormegkérdezték az egyes püspöki karokat, véleményük szerint mennyi
re valósultak meg a zsinat célkitűzései. Több püspöki kar elsősorban azt kifogásolta,
hogy a laikusok egyenjogúsításában és az egyházi életbe való bevonásában nem ju
tottak messzire.

Az elmúlt két évtizedben számos kísérlet történt arra, hogy az egyház ne csak a
népért éljen, hanem valóban a nép egyháza legyen: társadalmi nagyhatalomból váljék
hitvallók közösségévé. A legjelentősebb eredményeket a bázisközösségek érték el,
nemcsak szűlöhelyűkön,Dél-Amerikában, hanem Európában is. A nagykorúsodó ke
resztények nem kívántak többé passzív tárgyai lenni a lelkigondozásnak, hanem ma
guk is aktív részt kívántak vállalni az egyház életében: kiskorú eltartottakból nagy
korú eltartőkká, a közös terhek viselöivé felnőni. Nem érték be azzal, hogy tagjai az
egyház láthatatlan kegyelmi közösségének - igényelték azt is, hogy e közösség meg
fogható, emberi kapcsolatokat is teremtő formákban jelenhessék meg.

Az így megalakult bázisközösségek új életlendületet adtak az egyháznak, de több
országban számos súrlódás is támadt körülöttük - nem csupán a régihez szokott
konzervatívok gyanakvásából, hanem a bázisközösségekkel jelentkező veszélyek lát
tán is. A Szentszék és a magyar püspöki kar is figyelmeztetett arra, hogya bázisközös
ségek csak a hierarchiával kapcsolatban, annak irányítása alatt múködhetnek - ez
biztosíthatja egységüket a többi közösséggel és az egyetemes egyházzal. Fontos azon
ban az is, hogy az egyházban is nélkülözhetetlen pluralizmus és az egyének személyes
szabadsága megmaradjon. Nemcsak az lehet teljes értékű tagja az egyháznak vagy
akár egyegyházközösségnek, aki egy kisközösségben tevékenykedik. Az egyházközsé
get vezető plébánosra pedig összes híveinek gondozása van rábízva - nincs tehát joga
ahhoz, hogy egyetlen lelkiséget követő, valamelyik konkrét kisközösségbe kényszerít
se be híveit. A nagy-egyház - amely természetesen szintén számít tagjainak aktív rész
vételére - és a kisközösségek így kiegészíthetik egymást. A nagy-egyház biztosíthatja a
mindenkit megillető pluralizmust, a különböző lelkiségek, karizmák egymás mellett
élését s összefogását az egy Test építésére - a kisközösségek pedig az egy lelkiséget
követökböl, a szorosabb közösségi formákat igénylőkből alkothatnak lelkes és a
nagy-egyház számára is hasznos, élő egyház-sejteket.

A zsinat utáni egyház plébániái akkor élnek igazán, ha az aktív részvételhez válto
zatos közösségi formákat nyújtanak a hívek összességének és egyes csoportjainak. A
szentmiseáldozatot kiegészítik egyéb paraliturgikus istentiszteletek, egyéni és csopor
tos áhítatok, amelyekben a pap esetleg csupán egy résztvevő a többiek között, hiszen
a hívek mindnyájan kötelezve érzik magukat az istentiszteletre, akkor is, ha pap
nincs jelen vagy nem szervez ilyent.

A katekézis sem a pap kizárólagos joga és kötelessége, nem is csupán a hitoktatásra
felkészült civil munkatársaké. Jó, ha a hittanórák, jegyesoktatások egy részét civilek
végzik, gyakran nem is hitoktatóként, hanem valóban tanúságot téve hitükről, gya
korló házasként házaséletükről.El kellene azonban jutnunk oda, hogy valóban mind
nyájan magunkénak érezzük az evangélium hirdetésének, a hitre és keresztény életre
nevelésnek feladatát - alkalmi vagy szervezett beszélgetésekben, esetleg egyvalaki
nek a lelkigondozását. vezetését elvállalva. A jegyesoktatás például még az említett
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formákkal kiegészítve is néhány vagy több órából álló "tanfolyam" marad. De mind
két fél számára hasznosabb volna. ha a házasságra készülő fiatal párt a plébános
összeismertetné egy keresztény családdal, hogy az ő életükön keresztül tanulják meg
a keresztény és emberi házasélet titkát. Főleg olyanok szorulhatnak rá erre, akik a
saját családjukban nem láthattak megfelelőmodellt a jó házasságra.

A hívő közösség egészét megmozgató feladattá válhat a diakónia is. Egyes plébániá
kon utcaapostolságot, utcák szerint elosztott szeretetszolgálatot szerveznek, másutt a
fiatalok látogatják a segítségre, gondozásra, vagy talán csak emberi szóra vágyó ma
gányos betegeket, időseket. Nem csupán a rászorulók nyernek ezáltal, hanem mind
azok, akik e szolgálatokba belekapcsolódnak. Minél többen vesznek részt aktívan a
liturgiában, a katekézisben, és a diakoniában, annál élőbbé válik a plébánia, a szónak
nencsak csoportdinamikai, hanem kegyelmi értelmében is.

Sorolhatnánk persze a veszélyeket, a nehézségeket is: néhány hangoskodó igyek
szik magához kaparintani a hatalmat s elnyomni a csöndesebbeket; ügyetlenebbül,
nehézkesebben oldanak meg egyet-mást, mintha a pap maga végezné el; az egyház
község tagjai között akadnak régi szelleműek, akik megbotránkoznak a civilek elő

retörésén a templomban, s lesznek olyanok, akik türelmetlenül az újat keresve még
radikálisabb reformokat sürgetnek. Mindez azonban semmiképpen sem lehet akadá
lya annak, hogy felismerjük és elvállaljuk feladatunkat: a zsínat - tehát az őskeresz

ténység - szellemében élő egyházközösség kialakítását.
Ezek az új egyházközösségek egyáltalán nem teszik fölöslegessé a lelkipásztort, sőt

éppen kiteljesítik szentségi szolgálatát. Hittestvérei leveszik válláról a terhek egy ré
szét, feladatai mégis megszaporodnak. s bizonyos szempontból talán meg is nehezül
nek. Ezeknek az egyházközösségeknek a zsinat szellemétől áthatott, új szellemű lel
kipásztorokra van szükségük. Mindez természetesen nemcsak megújult teológiai
szemléletet. és lelkiséget kíván tőlük, hanem a megszokottól eltérő, rugalmasabb, nyi
tettabb. mégis szilárdabb vezetési-szolgálati stílust is. Hans Urs von Balthasar egyik
korai könyvének ezt a címet adta: A bástyák leomlanak. Leomlik a válaszfal a papság
és a hívek között is, mondja az egyház helyzetét elemezve, majd hozzáteszi: ha egy
erőd bástyái leomlanak, sok" mindent maguk alá temetnek és elpusztítanak. De a fa
lak leomlásával új, szabad tér keletkezik, egy új élet kezdésének lehetősége.

BODORIK SÁNDOR

Hamvas Béla
csüggedt estéken
az idő házától távol
mindenki eltévedne
Atyánktól Igét
örököltünk
tengerbe vetettük
csillagokat
nyúzó éjeken
bolyongó remeték
merülnek a
teremtés mélyére

656

a könyvalagutakban
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hatalmas a szenvedés
melya tudás alatt
uralkodik
lsten és a világ
közé talán
észrevétlenül
elvegyűlhetunkmég



Hogyan lehet egyhúzkdzségbdl közösség?

KAMARÁS ISTVÁN

Templomépítők,utcaapostolok, klubtagok
(Egy főváros környéki nagyközség)

"Ha az Isten igéjének magva tövis közé hull, akkor ott el is hal, nem hozza meg a
termést. Még soha nem volt ez számomra ennyire nyilvánvaló, mint az elmúlt év lel
kipásztori munkájában. És rettenetes látni, hogy a gazt mesterségesen táplálják. A
nemzedékek váltásával egyre erőtlenebb a keresztény hagyomány. A kisgyerek, akit
ma úgy keresztelnek meg, hogy szüleit anagyszülők rábeszélték a keresztelőre, az
már alig kap hit szerinti nevelést. A tömegekben elerőtlenedika hit és az élet. És ezt
a folyamatot nem tudjuk megállítani itt sem. Úgy kell összeszednünk a hívő családok
és emberek maradványait, mint a régi templom drága faragott darabjait, hogy újra
felépítsük Isten egyházát. Másrészt az is igaz, hogy az egyházközség megfelelő irányí
tás mellett képes megújulni: egy kisebb létszámú, vitális és eleven közösségben. Ez a
mi reményünk." 1981 Szilveszterén írta ezt Erőss Pál plébános, a városnyi lakosságú
(22 ezres lélekszámú) Felsőújhely tízezer katolikusának egyetlen papja, a templom
építés megkezdése előtt, életének 48., papságának 25. évében.

*

Felsőújhely főpróbája egy Békés megyei tanyaközpont volt. Erőss Pál már-már el
kezdi főiskolai tanárságát, amikor hirtelen mégis ide helyezik. Többen már vissza
utasították ezt a helyet, ő viszont elhatározza, csak azért is jól fogja érezni magát. Fél
év múlva már úgy látja, hogy ez a legcsodálatosabb hely a világon, ahol a legigazabb
emberek élnek. Motorja sincsen, gyalog jár ki négy tanyasi iskolába. Kirándulásnak
fogja fel, s tanulásnak: figyeli a fákat és a madarakat. Aztán folytatja elődje igencsak
furcsa kezdeményezését: továbbépíti a "kultúrparkot" a plébániakertben. A ritka fák
és bokrok előtt tábla, rajta az egzotikus növények nevén kívül ismerősek is olvasha
tók: az egyházközség tagjaié, aki fájuk, bokrok gondozását elvállalták. Igen büszkék
lettek parkukra, vendégeiknek is rendre megmutatták. A haszonnövényekkel foglal
kozó parasztpolgárok a sajátjuknak tekintett arborétum után a modernizált temp
lombelsőt is elfogadták. "Velük együtt csináltam - meséli Erőss atya. - Nem játszot
tunk demokráciásdit. Kaptam egy remek tervet, eléjük tártam, beszélgettünk róla,
mindent megtettem, hogy a magukévá tehessék." Felépült a csodálatos összkomfor
tos plébánia is, de ekkor új feladatot kapott: Felsőújhelyt, ahol már 35 éve egy
kocsma-táncteremből kialakított helyiségben miséztek, ám közben a lakosság négy
szeresére nőtt a téeszesítés elől elmenekülő s Budapesten munkát vállaló, sok min
denre elszánt, vállalkozó típusú, új otthont építő emberekből.

*
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A templom és a beléje kapaszkodó plébánia kétségkívül a legjelentősebb épülete a
már városnyi léptékű Felsőújhelynek. "A mi templomunk", mutogatja vendégeinek
büszkén a tanácselnök asszony. Tornya mint győzelmet jelentő két ujj, menyezete
mint egy hatalmas madár védöszárnya, vonalai erőt és égre törő lendületet fejeznek
ki. Hármas sugárnyaláb vezet ki a templomból egészen a járdáig. s megállítja, becsá
bítja a járókelőket, legalábbis szembefordítja őket az oltár mögötti Szentlélek
tűznyalábbal. A belépör már Krisztus és Szent István országa fogadja. Az arany-tér
képen eleink, s őket is, minket is hív magához "gyertek!" mozdulattal a feltámadt, a
mennybemenö, a megdicsőülő Krisztus, a legfiatalosabb magyarországi krisztusok
egyike. A kerengőre és átriumra is emlékeztető előtér meghitt sarkaiban a régi temp
lom szobrai kaptak helyet, jelezve: nem semmiből, hanem a régiek hitéből nőtt ki az
új otthon.

*

A templom 22, il plébánia IS hónap alatt épült fel. Időközben az engedélyek is meg
lettek. A költségek felét saját eröböl, tizedét nyugati katolikus testvérek segítségével,
a többi részét püspöki és egyházlnegyei segítséggel teremtik elő. A felszentelésre fel
kért püspök a fejét csóválva ült be kocsijába, de a plébános megnyugtatja: a gyep ta
lán még nem zöldül ki, de a templom készen lesz Szent István szentté avatásának
900. évfordulójára. .Nem egészen így történt. Az építkezés a régi templom lebontásá
val kezdödött, pontosabban .egy ezt megelőző pannonhalmi kirdndulással: a védő

szent segítségét kémi a nagy vállalkozáshoz. Egy utolsó mise után fél nap alatt lebon
tották a templomot, délután már a himnuszt énekelték az építők. Ekkor még csak a
felújításhoz volt engedélyük, de a j4rásitanácselnök is segített 956-an vettek részt az
építkezésén.B mlllíö forint értékű, 79000 munkaórát teljesitve.

*

Lenge gyűjtenivalója a krónikásnak, de a néprajzosnak is, mert már legendák
keringének a templomépítésröl, A számok és az adatok azonban most még eléggé
pontosak:

- Mi nagymamák va~ hetvenen százezer téglát tisztitottunk meg.
- Nágyon profi módon ment minden, a nagy betonozás négy keverevet
- Minket, vagyis a Rózsafüzér társulatot rendelt ki a plébános atya balesetelhárítási

csoportnak; imádkozni, hogy ne legyen baleset Jól imádkoztunk, mert még szögbe
sem lépett senki, pedig sokszor csak hajszál híján múlott a nagy baj. Bizony tucatszor
is visszaesett a toronyból a betonnal teli vödör.

- Csúsztak a piktorok, így csak éjfélkor kezdhettünk állványt bontani, de ott ma
radt 19 fiú és 3 lány, és fél hatkor már kezdhettek a kőfaragók.

- Gyerekkorom óta itt lakom Felsőújhelyen, de az egész idő alatt nem ismertem
meg annyi embert, mint ezen az építkezésen.

- Jó volt itt dolgozni, mert állandóan remek hangulat volt. Nem elsősorban a sör
től, pedig az is volt, amennyit akartunk. Mindössze ketten voltak, akitől emiatt meg
kellett válnunk. Inkább attól, hogya plébános atya mindenütt ott volt, de nem diri
gált. Nem is kellett, mert egy idő után önmúködöen ment minden. Megfogta volna ő

is a lapátot, mert nagyerős ember, de fontosabb volt, hogy mindenkihez, kivétel nél
kül mindenkihez legyen egy-két szava. Minden alkalommal minden érkezővel kezet
fogott. Voltak aztán nagy mőkamesterek, tréfacsinálók, meg olyanok is, akiket cuk
kolni lehetett anélkül, hogy megbántódtak volna.
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-:-. Ételt-italt, kávét, süteményt, gyümölcsöt kínálni, ez volt a feladatunk. Amikor elő

ször megjelentünk farmernadrágban és trikóban, Pál atya hazazavart bennünket.
"Lányokat akarok látni", mondta. Ki kellett öltöznünk, mintha ünnep lenne. Nem
lehetett azt mondani: "Hé, ki kér feketét", hanem mindenkit a nevén kellett szólítani,
mindenkihez személyesen kellett odafordulni, megkérdezni, hány cukorral kéri. Szó
val még egy illemtanfolyamot is végeztünk az építkezés alatt.

--A legnagyobb munka közben megjelent a tanácselnök asszony, kicsípve, mintha
csak a tiszteletünkre öltözött volna ki, és elismerően nyilatkozott munkánkról. Az
tán kiderült a turpisság: a plébános atya szervezte meg ezt is. De azért szívesen csi
nálta az elnökasszony, s vissza is kapta kamatostul, mert a községi könyvtár építé
sén is ott volt az egész templomépítőcsapat, és ott is kivágtuk a rezet.

*

"Az egyik délután beállított egy öreg néni két ötliteres demizson borral: hozta az
építőknek. Van még más is, teszi hozzá és a kezembe nyom 5000 forintot, azt is a
templomra. Jelzi, hogy még mindig van valami, s ünnepélyesen kibugyolál kendőjé

ből egy kömüveskalapácsot, megboldogult férjéét: szeretné, ha templomépítőkezébe
kerülne. A vasárnapi miséken aztán rendre felelevenítettem ezeket a könnyeztető és
kacagtató történeteket, az anekdotákat, a humoros kiszólásokat és az emlékezetes
pillanatokat. Sosem kunyeráltam pénzt, csak éppen felsoroltam a beérkező adomá
nyokat, igaz, név nélkül. Többen akadtak, akik több mint 50 OOO forint értékű munka
órát végeztek. Módomban állott, hogy néhányuknak 10-20 OOO forintot juttassak.
Egyikük azzal utasította vissza, hogy négy évvel ezelőtt üzemi balesetet szenvedett, és
felgyógyulása után éppen nálunk sikerült először végigdolgoznia egy éjszakai műsza
kot, ez pedig neki elég nagy ajándék. Augusztus 19-én már valóban csak a gyep hiány
zott. Ez is meglett, mert az utolsó pillanatokban ládástul helyezték el kertészkedő

híveim a fólia alatt nevelt gyepet, és még ráadásul 300 tő begóniát is."

*

-- Itt a keresztelők nem egyenként vannak, és nem sutyiban, hanem minden hónap
első vasárnapján, amikor tíz-tizenöt gyerekre is sor kerülhet. Ez pedig azzal jár,
hogy vagy száz olyan ember is bejön ilyenkor a templomba, aki még keresztet vetni
sem tud. Zengő-bongóés telis-tele templomot látnak, s csudálkoznak nagyot.

--A házasság szentsége ebben a templomban vidám szentség. Egy hétgyermekes
család egyik lányának esküvőjén Pál atya az egész népség előtt megkérdezte, mikor
lesz a következő.

-- Évente 120 temetés van itt, ami legkevesebb 6000 embert jelent, aki a plébános
atyát hallgatja. Ilyenkor az atya kifelé is beszél, nem szemtelenül, de nagyon maga
biztosan. Lehetetlen nem gondolni saját halálunkra, jegyzi meg, aztán megkérdezni,
hogy eljegyezzük-e magunkat a kétségbeeséssel, és meg is válaszolja Adyt idézve,
hogy "lehetetlen, hogy gazdátlan az élet".

-- Finoman neveli, tanítja az alkalmi előfordulókat. Megjegyzi, hogy az a zsoltár,
amelyet a halottért imádkoznak, van vagy 300 éves, és közkincse az emberiségnek. A
Miatyánkról meg, hogy minden valamirevaló magyar ember ismeri.
-- Lehet, hogy kikapott érte az elöljáróitól, de mi jól vettük, hogy előbb volt az első

áldozás, és csak utána, vagyis az örömteli lakoma után a gyónás, ahogy ez a modern
lélektannak is megfelel.
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- Ebben a templomban mindenki megfér a másikkal. Mi lenn énekeljük a "Boldog
asszony, anyánk"-at, úgy, ahogy szoktuk, fenn a kórus meg hozzáénekel művészi szó
lamokat, amelyeket a karnagy úr irt.

- Ilyeneket mond az atya, hogy ha valaki hegesztőként vagy mérnökként szolgál, az
is üdvös cselekedetet végez, ami nekem speciel nagyon jólesett.

- Nem azért ízleljük meg az életet, hogy örökre elveszítsük, mondja, mert neki a te
metőben is van számunkra egy jó híre.

*

"Bármennyire is rámenős és határozott vagyok, meg kellett tanulnorn, hogy pap
nak lenni annyit is jelenthet, hogy hóesésben söpröm a járdát. De akár egy odanyúj
tott pohár bor is mozgást eredményezhet a lélekben."

*

A templomépítőkből épült fel az egyházközség. Belőlük kerültek ki az utcaaposto
lok, a Rózsafüzér társulat, az énekkar és az egyháztanács. A plébános megelőlegezvea
vágyott jövőt - közösségeknek nevezi őket. A Rózsafüzér társulatot imádkozó és mun
kálkodó közösségnek. Akkor tesznek majd nagy lépést a közősség felé, ha majd ők is
otthonra találnak a plébánia-épületben lévő öregek klubjában, amely most még a
Pipázó nevet viseli, de teázó és pletykázó is lehet majd belőle.

Az utcaapostolok "egyfelől egyházi adót szednek, másfelől törődnek a hívekkel",
Parancsba kapták, hogy első alkalommal "Dicsértessék!" helyett "Jó napot" -tal kö
szönjenek. 1300 család fizet egyházi adót.

Az egyháztanács 35 fös, ebből tízen nők ("így van kiegyensúlyozva a két nem", ma
gyarázza hamiskás mosollyal Erőss atya), a legfiatalabb 23, a legidősebb 73 éves, tag
jai zömmel kétkezi munkások, de mérnök, statisztikus és pénzügyes is akad közöttük.
Két feltétele volt a tagságnak: a templomba járás és a "munka höse" cím megszerzése
az építkezésen. Az énekkar zömmel fiatalokból áll. A felvételi feltétel csupán az volt,
hogy szeressen énekelni. Az ország egyik legkiválóbb karnagya (aki lelkileg is össze
tartja őket) olyan kórust faragott belőlük, amelyik Bárdos Lajos elismerését is ki
vívta.

Van egy "club" feliratú szoba is a plébánia-épületben, ez az ifjúságé: párnák, szö
nyegek, faliújság és két gitár érzékeltetik rendeltetését. 40 fös a társaság, egy-egy
összejöveteire átlagosan negyedszázan jönnek el. a farsangi bulira sokkal többen.
(Ilyenkor a garázs is rendelkezésre áll, mint alkalmi táncterem.) Pál atya nem lóg a
nyakukon, "nélkülem csinálják, de tudok róluk", mondja. Amit nélküle csinálnak,
abba beleértendőa katekézis is.

Van itt még olyasmi is, ami más plébániákon nemigen fordul elő. Elöszőr is ingye
nes német nyelvtanjolyam, két csoportban, nem csupán a berken belüliek, hanem bár
ki számára, s járnak "kívülről" is. Hamarosan angol nyelvtanfolyam is indul. "Egy
olyan fiatal vállalkozott rá - ugyancsak ingyen -, aki fantáziát lát benne,"

Éppen ottjártamkor költözött a plébánia nagy termébe a felsőújhelyi állami községi
könyvtár fiókkönyvtára, amelynek kezelését az egyházközség ifjúsága vállalta. Akad
köztük könyvtárhoz értő is. A polcokon e hazában még sehol sem tapasztalható har
móniában a kitűnően összeválogatott "állami" könyvanyag és a hazai egyházi kiadók
könyvei.
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A nemrégen befejezödö építkezés miatt átmenetileg szünetelt a Pilinszky Jánosról
elnevezett szavalókör. 15 fiatal volt benne: köztük általános iskolás és amatőr festő

művész. Az egyik előző állomáshelyén már 102 szereplös misztériumjátékot író és
rendező plébános adta az "alapozást", de ahogy ő mondja, "elsősorban egymástól
tanultak", Műsoraik érdekessége, hogy egy-egy mű többféle változatban, többféle ér
telmezésben is elhangzott.

*

"Papjaink, hogy helytálljanak ebben a válságos helyzetben, többféle stratégiával
próbálkoznak. Napóleonival azok, akik azt hiszik, hogy az egyház sikere a szervezésen
múlík, akik meg vannak győződve arról, hogy mindenkinek be tudják adni a mattot.
Van aztán a kutuzovi: tudni módszeresen visszavonulni, s a döntő pillanatban győzni.

Van végül a prófétai, aki egyedül is el meri magát kiáltani, hogy jöjjetek. Sok Napó
leonból és Kutozovból lett - hála Istennek - saját hazájában is próféta. Én is kipró
báltammindhármat. A helyi vezetőkkel való kapcsolatomban is. Azt vallottam: plébá
nos vagyok, tehát beköszöntök mindenhová. Előző helyemen mindenholleviziteltem,
de a legfelsőbb helyekről nem kaptam vissza a látogatást. Megjegyeztem egy-két hír
vivőnek, úgy látszik, félnek tőlem. Egy hét múlva már ott voltak mind. A vb-titkár
engem tartott legalkalmasabbnak, hogy elpanaszolja: atomjaira hull szét a társada
lom, s megemlítette egy értelmiségi klub tervét. Meg nem tervezhettern, csak szurkol
hattam neki, de azóta se lett semmi belőle. A pedagógusokkal egy névnapon csende
sen megkötöttem az alkut: bejelenthetik, hogy győztek, mert kisöpörték az iskolából
a hittant, a pap visszahúzódott a plébániára. A gesztust azonban viszonozták: rend
szeresen programokat szerveztek a hittanok idején. Ugyanazok, akikkel együtt név
napoztam. Itt aztán már nem mentem el mindenkihez. Úgy gondoltam, igaza van Le
ninnek, kihagyhatom a gyáva és megalkuvó értelmiséget. A vezetőkhöz azonban el
mentem. Azóta az elnökasszony évente összehív minket, papokat, és ilyenkor jelen
van a párttitkár és a népfront képviselője is. Párttitkárunkkal is kikezdtem, méghozzá
eléggé rámenősen: ha vallása nem tiltja, tegeződjünk, javasoltam. Belement, s eljött a
plébániára is, öt órán át beszélgettünk. Amikor a politikai főiskolára járt, volt egy
bátor húzása: elhozta hozzám látogatóba öt osztálytársát, volt köztük magas rangú
katonatiszt és egyházpolitikus is. Negyedórára jöttek, ötnegyed órát maradtak, majd
azt mondták, felért egy szemináriummal. Van egy álmom: itt, a mi tanácstermünkben
ülésezzen egyszer a községi tanács."

*

Amikor SO százalék alá csökkent Felsőújhelyen a hittanosok száma, és így kisebb
ségbe kerültek, a plébános úgy határozott: itt is visszavonul. Erre más oka is volt.
Bármennyire is jó volt a kapcsolata a helyi vezetökkel. akadt egy magabiztos pedagó
gus, aki még a nyolcvanas évek közepén is riogatta a hittanra jelentkező szülőket.

Most már a plébánia öt helyiségében folyik vasárnaponként a hitoktatás. Szombaton
hitoktatói megbeszélés van a kezdő, középhaladó és szakképzett hitoktatók részvéte
lével. .Felpumpalom önbízalrnukat", magyarázza a plébános, aki a legfontosabb hit
oktatói erényeknek azt tartja, hogy alkalmasak legyenek a kommunikációra, szeres
sék azt, amit csinálnak, megszólaltassák a gyerekeket. Tagja a hitoktató csapatnak a
teológus-diplomával rendelkező kántor, a teológiára járó kántor-lány, egy háromgye
rekes magyar-matematika szakos tanárnő, egy képesítés nélküli tanító, egy kertészeti
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főiskolát végzett lány és a nagyközség labdarúgócsapatának egyik erőssége. Az ifjúsá
gisok "önkiszolgálók". Komolyan csinálják, olykor éppen arra kell figyelmeztetni
őket, hogy lazítsanak, szórakozzanak is. A diák-misén l20-an vannak. Előtte van a hit
tan, és a mise előtt még van idő egy kis "ugrabugrára" is. Amíg iskolai hittan volt, sok
hittanost hiába vártak a vasárnapi misére.

*

"A keresztény gondolkodás nem kör, hanem ellipszis. Két gyűjtőpontja van, s min
den eretnekség abból adódik, ha valamelyik - akár pietista, akár racionalista - irány
ban elhajlunk, ha kicsúszunk az erőtérből. Karnagyom a múltkor vitát provokált:
hogyan beszéljünk a gyerekeknek mennyei atyáról, ha sokuknak nincsen normális
apa-képe. Én szerintem éppen ezért lehet és kell, mert ki vannak éhezve rá. Az ateiz
mus légüres tere is csak felfokozza az Isten-éhséget. Aztán minél jobban birtoklom a
létet, annál inkább növekedik Istenhez tartozásom erőssége. Éppen, amikor az em
ber elfogyna Istenben, akkor épül fel önmagában, és személyiségének egyetlen értel
me az lesz, hogy Istené legyen. Amikor elkészült a templom, barátaim aggódtak, hogy
belefáradtunk, a plébánia már nem fog menni, de még az óriási betonozás is remekül
ment. Ott volt minden időben: a keverők, a száz mázsa cement, a 100 üveg sör (egy
házaspár ajándéka), 120 szendvics (a kocsmáros ajándéka), 3 tepsi pite, két láda
alma, 13 rúd mákos kalács."

*

1300 család fizet egyházi adót, 956-an vettek részt az építkezésen, 400-an vesznek
részt a vasárnapi miséken. Felépíteni, mert heroikus feladatra vállalkoztak, könnyebb
volt, mint belakni lesz. Igaz lehet: az embert alaposan megpróbáló feladat elvégzőjét

a szemség felé sodorhatja. De el is hitetheti vele: ez volt neki való feladat. Elkötelez
vagy felment a csúcs-teljesítmény? Akad-e majd a békeidőben is harci feladat? Hány
szálam kapcsolódhat még bele a hagyományos Mária-énekbe? Mikor kell elhatároz
nia magát a kétkeziekre támaszkodó pásztornak, hogy utánamegy az elbitangolt ér
telmiségieknek is? Mennyire fog majd hiányozni a prófétának Napóleon és Kutozov?
A templom lábazata gyönyörű erezetú tölgyfa-borítás. Ilyen-olyan ördögpofákat, de
tekintetét égre emelő szakállas Szent Istvánt is felfedez bennük papja. Felhívjuk rá
juk híveik figyeimét is. Látnak-e majd elegen elegendő fantáziát építményükben?
Megszenteládnek-e a felsőújhelyi apokrifek? Lesz-e elég kö!csönzője az innen kínált ér
tékeknek?

Számunk szerzői

Tringer László a' SOTE Pszichiátriai Klinikájának tudományos főmunkatársa
Avery Dulles jezsuita, teológiai professzor, USA
Bodorik Sándor könyvtáros, Mezőtúr
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TRINGERLÁSZLO

A lélekgyógyászat kognitív fordulata

Századunk elején a lélekgyógyászatnak két nagy irányzata bontakozott ki: a mélylé
lektan (pszichoanalízis) és a viselkedésIélektan (behaviourizmus), illetve az erre tá
maszkodó viselkedésterápiák. Utóbbi a XX. századi pozitivizmus termékének is te
kinthető, amely tehát csak az érzékelhető és megfigyelhető tényeket fogadja el való
ságosnak. Az Egyesült Allamokból kiindulva elsősorban az angolszász országokban
terjedt el, s csak a század közepe táján jelent meg a - főleg német iskolák által befo
lyásolt - közép-európai színtéren. A viselkedéslélektan. szakítva a hagyományos 
introspekcióra támaszkodó - lélektanokkal, a kísérleti módszerre épít, s azokat az el
járásokat is kísérleti ellenőrzésnek veti alá, amelyek segítségével a (koros) viselke
dést befolyásolni igyekszik. Saját elméletet dolgoz ki a kóros viselkedés keletkezésére
vonatkozóan, amelyben integrálja az állatlélektan, valamint idegélettan legújabb
eredményeit is.

A címben megfogalmazott kognitív fordulat a lélekgyógyászatnak a behaviourista
iskolájához tartozik, annak szerves fejlődésébe ágyazódik. Jelentősége azonban túl
mutat egy irányzat szűkebb keretein, s egységes pszichoterápiás elmélet kialakítását
teszi lehetővé. Az itt röviden bemutatandó fejlődés magán viseli a század szellemtör
ténetének vonásait. Mintegy huszonöt éve-magam is tevékeny részese vagyok ennek
a folyamatnak, igy tanulmányomban személyes tapasztalataim is hangot kapnak.

A "kognitív" kifejezés azt jelenti, hogy "gondolkodással kapcsolatos", Egészen tág
értelemben használjuk ezúttal, s az idegrendszernek az információfelvétellel, feldol
gozással és tárolással kapcsolatos tevékenységét értjük a "kognitív folyamatok" kife
jezésen. Hagyományosan párhuzamba szokták állítani a kognitív folyamatokat az
emocionális (érzelmi, indulati) állapotokkal. Ma már tudjuk, hogy minden emóció
nak van kognitív mozzanata is, azaz nem képzelhető el érzelem gondolati, jelentés
adó, megnevező aktus nélkül.'

A viselkedésterápiák fejlödésének föbb szakaszai

A behaviourizmust és az ennek talaján kialakult terápiás irányzatot a pszichoanalí
zissel, tágabb értelemben az ún. dinamikus megközelítéssel szokták szembeállítani.
Ez nemegyszer ellenségeskedést szült a két irányzat között. A szembenállásnak nem
csupán elméleti, hanem számos gyakorlati vonatkozása is van. A fejlődés folyamán a
mélylélektan sokkal inkább áthatotta a klinikai orvostudományt, mint a viselkedés.
lélektan. Utóbbi inkább a klinikumon kívüli területeken bontakozott ki. A két irány
zat közötti megnemértésnek valószínűlegaz eltérő nyelvi struktúra a döntő tényező

je. A mélylélektan leíró, metaforikus fogalomkincse sokkal közelebb áll a klasszikus
orvostudomány, különösen pedig a pszichiátria nyelvezetéhez. (Ilyen fogalmak pél
dául: mélylélektan, tudatalatti, tudatelöttes, elfojtás, ösztönök felszínre törése stb.) A
kísérleti lélektan operacionalizált. nemegyszer matematikai formulákba öltöztetett
fogalmait az orvosi gondolkodás nehezebben fogadja be. (Pl. megerősítés, operáns
válasz, reakció-intenzitás stb.)

A kísérleti alapokra különösen akkor van szükségünk, ha az egyes terápiás iskolák
vadhajtásaitól kívánjuk megóvni magunkat. A lélekgyógyászati iskolák nemegyszer
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messianisztikus vonásokat öltenek magukra, túllépve illetékességi körüket. A pszi
choanalízis, vagy újabban a személyközpontú irányzat például számos jeIét mutatja
ennek a fejlódésnek.' Az elmélet "tanná" szervezödik, amely a szakemberek egy ré
szére vagy a félig tájékozott laikusokra hatalmas vonzerőt gyakorol, akik így a tan
"híveivé" szegődnek. A tudományosnak induló elméletből így nemegyszer "pszeudo
vallás" lesz, amely megteremti a maga infrastruktúráját, intézményeit, "rítusait". A
segítségre szoruló egyén már nem a testi-lelki bajok szakértőjével áll szemben, ha
nem valamely tan "kvázi-papjával".

A viselkedésterápiák fejlődésének egyes szakaszai egyben a gondolkodás egy-egy
állomását is jelentik. E szakaszok nem határolódnak el élesen, ma is egymás mellett
élnek "ortodox" és újabb felfogások.

A klasszikus, vagy "ortodox" behaviourizmus megalapítójának Watsont szokás te
kinteni, aki 1913-ban megjelent híres cikkében, az úgynevezett Behaviourista kiált
ványban fogalmazta meg főbb tételeit.' Munkássága olyan fejlődést indított el a lélek
tanban -és később a lélekgyógyászatban is -, amelyet joggal neveznek behaviourista
forradalomnak- A viselkedéslélektani iskola másik megalapozója a nálunk jobban is
mert Pavlov, akinek reflextana az idegrendszer egyik legfontosabb képességének, a
tanulásnak legelemibb mechanizmusait világította meg. A történeti hüség kedvéért
meg kell említenünk, hogy a magasabb idegmüködés reflexológiai megközelítésében
a magyar Lechner Károly (l 85(}-1922) megelőzte Pavlovot, részletesen kidolgozott ref
lextana azonban - mint annyi más esetben - elszikkadt magyar forrás, anélkül, hogy
a nemzetközi tudományosság folyamát elérte volna.'

A klasszikus behaviourista a lelki működéseket az inger-reakció sémáira redukálja.
Abbeli törekvésében, hogy a régi lélektanok mentalisztikus fogalmait elkerülje, fi
gyelmen kívül hagyja mindazt, ami az idegrendszeren belül zajlik le, mivel az csak
introspekcióval közelíthető meg. A viselkedést tehát a külső ingerfeltételek határoz
zák meg, a kutató feladata az, hogy a környezet és a viselkedés közötti összefüggése
ket minél pontosabban megfigyelje és leírja. Ez az egyoldalú determinizmus jól illesz
kedett mind a pozitivista szemléletmódhoz nyugaton, mind a filozófiai materializmus
mechanikus változatához keleten.

A viselkedésterápiák klasszikus korszakának legnagyobb szellemi nyeresége az,
hogya tények tiszteletére tanította meg a lélekgyógyászokat, tiszta fogalomkincset
alkotott, világos gondolkodásra késztetett, elutasította a terapeuta misztikus minden
tudásába vetett hitet (amely különösen a századelő hipnózissal foglalkozó orvosaira
volt jellernzöj.s

A fejlődés második korszakát a neo-behaviourizmus elméleti alapja jellemzi. A ta
pasztalatok hamarosan arra késztették a kutatókat, hogy feladják az egyszerű inger
reakció sémát. A viselkedést számos olyan tényező is meghatározza, amely nem ve
zethető le egyszerűen a környezet ingeregyűtteséböl,mint például az öröklés, a gya
korlással szerzett készségek. Gondoljunk csak arra, mennyire eltérően viselkedik az
előadóteremben egy gyakorlott és egy kezdő előadó. A figyelem egyre inkább ezen
"köztes" változók, vagyis az inger és reakció között ható tényezők felé fordult.'

Az ember viselkedésének kialakulásában döntően a tanulás játszik szerepet, amely
nek a pavlovi reflextanon alapuló mechanizmusa elégtelennek bizonyult. Thorndike
és Skinner munkássága nyomán az instrumentális tanulás törvényszerűségeikerültek
előtérbe. Ez azt jelenti, hogy viselkedésváltozás akkor jön létre, ha az akciónak az
egyén számára pozitív következménye van, ez a jutalom vagy megerősítés. Bármely
"jutalom" alkalmas arra, hogy az előtte végrehajtott akció jövőbeni valószínüségét
megnövelje.! A viselkedés változásának egy további mechanizmusát utánzásos tanu
lásnak nevezték el.? Ennek lényege az, hogy fontos személyek (pl. szülők) viselkedé-
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sének észlelése is képes változásokat előidézni a megfigyelőben (pl. gyermek) anél
kül, hogy közvetlen megerősítésállana fenn.

Ezek az alapelvek a terápia szempontjából azért fontosak, mivel az új viselkedés
elsajátításának általános törvényszerűségeitírják le. Tehát akár a gyermek viselke
désének fejlődéséről van szó (szocializáciö), akár valamely problémásnak minősített

viselkedésmód korrekciójáról (terápia), az alapelvek azonosak. Éppen ezért az utób
bi időben nem is terápiáról beszélünk, hanem viselkedésmódosító eljárásokról (be
haviour modification). Ezeknek a módszereknek igen bonyolult rendszere alakult ki
az idők folyamán, amely alkalmas arra, hogy az egyedi problémát árnyaltan, egyénre
lebontva közelítse meg. Ez a hagyományos értelemben vett orvosi diagnosztikától
egészen eltérő gondolkodásmódot követel. Érthető ezért, hogy az irányzat a klinikai
gondolkodást még mindig nem hatotta át eléggé.'?

A viselkedésmódosító eljárások modern gyakorlatára az jellemző, hogy a diagnosz
tikát követő terv összeállítása egyre inkább egyéni, egyre kevésbé követi a régi me
revebb sémákat. Másrészt egyre nagyobb szerepet kap maga a páciens, akinek meg
határozott program szerinti gyakorlatokat önállóan, naplóvezetési kontroll vagy más
önmegfigyelő eszköz segítségével kell végeznie. A terv kidolgozásában is aktívan
részt vesz, s a terapeuta az egész eljárásra vonatkozóan részletes felvilágosításokat
ad. Egyes módszereket a problémás személy teljesen önmaga alkalmazhat. Utóbbia
kat összefoglalóan önkontroll-módszereknek is nevezzük. I I

Az idők folyamán a terápiás technikák iránti lelkesedés alábbhagyott. Feltűnően

nagy eltérések mutatkoztak az eredményeket illetően az egyes betegek között, annak
ellenére, hogy minden elemzés és program a szabályoknak megfelelöen zajlott le.
Nem beszélve arról, hogy a programokat ritkán lehetett olyan következetességgel
végig vinni, mint ahogy azokat a szakirodalom taglalta. Máskor a betegek hozzáállása
nem volt megfelelő. Saját magam is átéltem ezt a "csalódást", amely új utak keresésé
re indított. Közben mintha a betegségek képe is átalakult volna. Egyre gyakrabban
fordulnak orvoshoz olyanok, akik nem valami jól megfogható tünet miatt szenved
nek, hanem akiknek igazában önmagukkal van bajuk. Kisebbségi érzéseik, önértéke
lési problémáik kínozzák őket, nem találják helyüket az életben, céltalan és értelmet
len számukra minden. Frank demoralizáció-szindrómának nevezte ezt az állapotot,
amelyet a legtöbb lelki zavar hátterében föllelhetünk.P Közben egyre nyilvánvalóbbá
vált, hogy a verbális viselkedés is ugyanazoknak a törvényszerűségeknek engedel
meskedik, mint a viselkedés egésze. A beszéd azokra a belső folyamatokra derít
fényt, amelyeket összefoglalóan belső vagy látens viselkedésnek nevezünk (gondol
kodás, fantázia, emóciók stb.). A személy belső folyamataira irányította a figyelmet a
humanisztikus pszichológia, és a nyomában kibontakozó személyközpontú terápiás
irányzat is. Ennek a közelmúltban elhunyt Carl Rogers volt a megalapozója, akiről

lapunk is közölt tanulmányt.'!
A viselkedésmódosító eljárásoknak ezt a szemléletváltozását Dember a "kognitív

forradalom" elnevezéssel illette, mivel a 70-es évektől kezdődően robbanásszerű át
alakulással járt. A fejlődésnek ezt a harmadik, napjainkra is jellemző szakaszát néha
kognitív-viselkedésterápiás megközelítésnek is nevezik. .

A kognitív szemlélet lényege

Ha betegeinket figyelemmel hallgatjuk, feltűnik egy idő után, hogy önmagukról al
kotott ítéleteik mennyire hasonlítanak egymásra. Jóllehet klinikailag eltérő kórké
pekről van szó, néha a mondatok, amelyekkel jellemzik önmagukat, szinte azonosak.
E kijelentések a betegeknek önmagukkal kapcsolatos beállítódásait fedik fel, ame-
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~lyek hatása alatt torz, többnyire negatív színezetű véleményeket fonnálnak maguk
ról, s a környezeti jelzéseket is ilyen mödon, torzítva, hamisan értelmezik. A kognitív
szemlélet lényege, hogy az egyén nem a valóságra mint olyanra reagál, hanem a való
ságnak önmagában leképezödött mintázatára. Ez a mintázat viszont a torzító beállí
tódások hatására jelentősen eltérhet magától az eredeti ingertől is. A terápia homlok
terében tehát ezeknek a torzító beállítódásoknak a feltárása és befolyásolása áll.14

A torzító beállítódás hatását egy példával világíthatjuk meg: Egyetemi előadás fo
lyik, s közben egy hallgató feláll, és kimegy. Az önképzavarokkal küszködő előadó fe
jében a következő gondolatok suhannak át: "Bizonyára annyira érdektelen és rossz
az előadásom, hogy nem bírja tovább hallgatni ... " A magabiztos előadó például a
következőt gondolhatja: "Milyen kár, hogy el kell mennie, s ezt a remek előadást nem
hallgatja végig ... " Előbbi tanárunk nem csupán gondolkodik, hanem a gondolatai
nak megfelelő érzések is elárasztják: szomorú, csalódott, rosszkedvu lesz. Az előadás

végén felzúgó taps nem a sikert jelenti számára, hanem ilyeneket gondol: "Annyira
szánalmas voltam, hogy vigasztalásul megtapsolnak", vagy "mindenkit megtapsolnak,
hisz ez a szokás" stb.

A kognitív szemlélet egyik alapelve, hogy az érzelmi állapotokkal szemben a kog
nitív folyamatok elsődlegesek. A depresszió tehát nem primér emocionális betegség,
hanem torzult gondolkodási mechanizmusok következménye. A terápiás vizsgálódás
előterében az áll, miként látja az egyén a világot és ebben önmagát; miként írja le
magát és világát az a személy, aki ettől a világtól (vagy önmagától) alapvetöen szen
ved és nem érzi jól magát benne.

Említettem, hogy a betegek néha meglepő módon azonos fordulatokkal jellemzik
önmagukat és a világhoz, illetve a jövőhöz való viszonyukat (Beck ezt a három ténye
zőt kognitív triádnak nevezte, mivel a patológiás attitüdök e három tényező köré cso
portosulnak). Ezeket a vélekedéseket patológiás kognitív sémáknak nevezzük. Ezek a
gyógyító beszélgetés során többnyire rejtetten. a közölt anyag hátterében jelennek
meg, s a terapeuta segítségével válnak kikristályosodott nyelvi fonnulává. Éppen
ezért rnásodlagos, hogy tematikusan miröl folyik a beszélgetés, a szakember a szavak
mögötti közlésekre figyel. Egy depressziós betegem például a következő állításokat
fogalmazza meg önmagáról (természetesen segítséggel, abban a sorrendben, ahogy a
beszélgetés során ezek megjelennek):

- Engem nem lehet szeretni.
- Rajtam nem lehet segíteni.
- Azemberek mások, mint én.
- Csak addig szeretnek, amíg rám szorulnak,
- Sohasem biztos, hogy a szeretet őszinte.

- Az emberek félreértenek.
- Állandóan bizonyítanom kell, hogy nem vagyok rossz .. , stb.
Ezekbe a mondatokba sűrített sémák egy olyan állandó jellegű beállítódást tárnak

fel, amely az egyént érő információkat sajátos mödon torzítja: a séma vonalába eső

bármely esemény iránt a figyelem fogékonyabb. Ami ettől távol esik, azt észre sem
vesszük. A részben illeszkedő jelzések átalakulnak, a szavak, mondatok értelmezése
megváltozik. A jelentés-adó folyamat zavaráról van itt szö, amelynek eredményeképp
a lelki zavarokkal küszködők értelmezett világa valóban olyan, hogy minden okuk
megvan a szenvedésre, A terápia során a torzító folyamat "gyakorlata" is felszínre ke
rül. Ez sajátos gondolkodási, logikai zavarok együttese. Ilyen például az indokolatlan
általánosítás (leesett a pohár. "persze, nekem semmi sem sikerül ... "), vagy az alap
nélküli én-bevonás, perszonalizáció (a főnök ma morcos: "vajon mi baja lehet
velem").
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A gyógyító gyakorlatban különösen azok a sémák játszanak szerepet, amelyek ön
magukkal kapcsolatosak, ezek az önkép elemeit alkotják. Nem csupán információ
preferenciáról van szö, Az énnel kapcsolatos sémák rejtett értékelést is tartalmaznak,
az adott én-mozzanatot a jó-rossz tengelyen helyezik el. Betegeknél ez negatív irányú
eltolódást jelent. Nemegyszer erősen moralizáló színben tűnik.felmindez, egészen ál
talános értelemben véve valóban morális önértékelésröl, esetünkben ön-leértéke
lésről van szö, Ezért is nevezte Frank ezeket az állapotokat demoralizációs-szindró-
mának. .

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a valóság negatív túlsúlyú átélése
nem csupán lélektani zavarok eredményeképp alakulhat ki. Ismeretesek azok az agyi
struktúrák, amelyek az érzelmi minősítésértfelelősek.A negatív struktúrák túlműkö

dése biológiai zavarok, sőt örökletes tényezők hatása alatt is létrejöhet.

A kognitív fordulat és a megismerés

A fentiekben vázolt fejlődés nem csupán egy szűkebb tudományterület belső ügye.
Az idegrendszer megismerő folyamatainak kutatása során jelentősen átalakultak a
korábbi elképzelések. Ennek lényege az a kísérletileg is igazolt felismerés, hogy az
idegrendszer a valósággal való kapcsolatában korántsem valami passzív befogadó,
információfelvevőszerv. Az információ strukturálása nem valami szűrö segítségével
valósul meg, hanem eleve adott perceptuális sémák alapján. E sémák részben velünk
született adottságok, nagyobbrészt azonban a fejlődés folyamán elsajátított beállító
dásokról van szó. Az idegrendszert bombázó ingerek véletlenszerűáradatából azáltal
lesz strukturált világ, hogy ezek az ingerek bizonyos, eleve adott sémákat aktiválnak.
A kognitív séma fogalma tehát jóval általánosabb, mint ahogy azokat a kóros állapo
tokban jellemeztük. A kognitív sémák 'a valóság megismerésének egyéni eszközei,
amelyeket két hierarchikus rétegre oszthatunk.t! Vannak alapvető sémák ("alapfel
tévések"), amelyeket a valóság elemeinek széles skálája aktivál, és amelyek főbb

viszonyulásainkat határozzák meg. Ilyenek pl. az önmagunkkal kapcsolatos alapvető

beállítódások, az események pozitív-negatív minösítése stb. A másodlagos feltevések
konkrét helyzetekre vonatkozó specifikus beállítódások (pl. a hivatással kapcsolatos
sémák).
Megismerő tevékenységünk tehát eleve kidolgozott pályák mentén halad. Előrevé

telezett ismereteink vannak a világról, önmagunkról. Ismerünk, mielőtt megismer
nénk. Ezért is nevezi Mahoney e sémáinkat preontologikus struktúrának. E struk
túrák a valóság teljesen egyéni mintázatát alkotják. Ugyanaz a valóság-mozzanat telje
sen más struktúrákat aktiválhat az egyik és a másik embernél. Az emberek közötti
nézeteltérések oka: ugyanarról a dologról alkotott különbözö vélekedéseik. nézet
eltéréseik. Agyunk olyan információ-feldolgozó szerv, amely nem csupán a saját
"kimenetét" szabályozza (akció), hanem inputját is. Aktív szerepet játszik a valóság
inger-kínálatának strukturálásában. (Kant a priori kategóriáiban a fenti preontologi
kus struktúrák gondolati ősét ismerhetjük fel.)16

A nyelv Jelentősége.A strukturalizmus

A kognitív folyamatokról elmondott elvek a viselkedésterápia átalakulását a struk
turalizmus szellemi áramlatával hozzák kapcsolatba. Az elemi folyamatok és mozza
natok helyett a közöttük lévő kapcsolat kerül a vizsgálódás előterébe. Piaget a lelki
struktúrákban a természet általánosabb törvényszerűségétismerte fel, s a megismerő
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folyamat fejlődésének mintájára a struktúráknak általában önépítkezö, önszervező

dö, fejlődő jelleget tulajdonítP Egyes gondolkodók a struktúrák állandóságát tétele
zik fel (mint pl. Lévy-Strauss'[t, míg a pszichoanalitikus Lacan a struktúrák állandó
átalakulását hangsúlyozza," Utóbbinál a végső struktúra a "másik", amellyel állandó
dialogikus kapcsolatban vagyunk.

A kognitív sémák egyben nyelvi sémák is. Ez a felismerés nem csupán a terápiás
gyakorlat eredménye. A modern nyelvészet a felszíni réteg mögötti mélyebb struk
túrákat próbálja felderíteni (mint pl. Chomsky generatív nyelvtanal.P E mély nyelvi
struktúrák egyben megismerő, valóságalakító folyamatok is. Ha meggondoljuk, hogy
a kognitív sémák a nyelv segítségével alakulnak ki, nyugodtan állíthatjuk, hogy a ko
rábban leírt megismerő vagy patológiás sémák lényegében nyelvi struktúrák. Az is
meret tehát nem a valóság valamely idegrendszeri lenyomata (mint ahogy az empi
rizmus tanítja), hanem az egyén által a valóságról konstruált hipotézis.t' Az egyént
zsákutcába juttató patológiás állapotok olyan "hipotézisek" alkotását jelentik, ame
lyek a valósággal, a létezéssel nem vagy alig összeegyeztethetőek. Itt különösen az
önmagunkról alkotott hipotézis, az önkép játszik szerepet. Az önkép is nyelvi struk
túra, az önmagunkról konstruált állítások összessége. Ezért játszik olyan nagy szere
pet a gyógyításban az önmagunkkal folytatott dialógus, az önfeltárás (önexploráció).
Az önmagunkról alkotott nyelvi struktúrák azonban csak dialogikus viszonyban jö
hetnek létre. A struktúra-képző folyamat egy dialogikus viszonyt feltételez, mint
ahogy ezt Martin Buber és Gabriel Marcel felismerte.P

A struktúra-alkotás egyben jelentés-alkotó folyamat. A valóság egyéni értelmezése
során a valóság egy-egy elemét egyéni jelentéssel ruházzuk fel. Wittgenstein mutatott
rá, hogy a mondatnak sokféle egyéni használata van. A jelentést az információközlő

aktusok produkálják. nem rejlik passzívan bennük. A jelentésadás funkciója végső so
ron az, hogy csökkentse az egyén bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát. A terápiás
folyamat nem más, mint új jelentések konstruálása. Ennek során az egyén új filozó
fiát alakít ki önmagáról. Ezért is nevezik a kognitív megközelítésű terápiákat "isme
retelméleti terápíanak",» A lelki gyógykezelés lényegében képzés (formatio), amely
ben a hermeneutikai folyamat teljessége megvalósul: a megértés során új értelmezés
re jutunk és ennek alkalmazására is lehetőség nyílik (Gadamer szerinti hermeneuti
kai beszélgetés-t). Ennek során az egyén megtanulja. hogy elvonatkoztasson önmagá
tól (például ne csupán perszonalizált jelentéseket konstruáljon), s önmaga különössé
gét egy általánosnak a fényében tudja meghatározni. Ez egyben annak felismerését is
jelenti, hogy az általa tulajdonított jelentések csak egy lehetséges hipotézis alkotóele
mei, más lehetséges hipotézisek mellett. Feltűnő az általános és különös értelmezésé
nek a zavara olyan neurotikusoknál, akiknél a "speciális személy" séma észlelhető.

("Más vagyok, mint a többi ember." "Rám a gyógyszerek másként hatnak." "Engem
félreértenek" stb.) Ebben az esetben az egyén önmagát kivonja az általános érvé
nyessége alóPs

A kognitív fordulat és a pozitivizmus

Nem nehéz felismerni a rokonságot a klasszikus behaviourizmus és a pozitivizmus
nézőpontjaközött. Mindkettő számára a tapasztalat az egyedüli ismeretforrás. Ahogy
a behaviourizmus elutasítja az introspekciót mint ismeretforrást. úgy határolja el
magát a pozitivizmus az "ideális" tényektől. Lényegében azt mondhatjuk, hogya be
haviourizmus ortodox formája nem más, mint a pozitivizmus konkrét alkalmazása a
viselkedéstudományok területén.
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A két irányzat későbbi fejlödése is párhuzamba állítható. A behaviourista érdeklő

dése az idők folyamán a megfigyelhető viselkedés-tények felől a személy belső világa
felé fordult. Felfedezte a "belső viselkedésnek", a beszédnek a jelentőségét. A neopo
zitivizmusban ugyancsak a nyelv és a gondolkodás játssza a központi szerepet (logi
kai pozitivizmusról is beszélünk). A filozófia feladata a tények és a nyelv kapcsolatá
nak, a logikai struktúráknak az elemzése. A bécsi iskola (Wittgenstein és mások), vala
mint Russel stb. felismerték. hogy a nyelvi állítások között két réteg különíthető el. A
szintetikus kijelentéseket a valóságból eredeztethetjük. Az analitikus állítások viszont
a tapasztalattól független, a priori ismereteket tartalmaznak. Nem nehéz felismerni,
hogy az analitikus állítások fogalma fedi a kognitív terapeuták "alapfeltevéseinek"
kategóriáját, amelyeket más megjelöléssel preontologikus struktúráknak is ne
veztünk.

A kognitív nézőpontés az egzisztencializmus

Mint említettük, kóros állapotokban negatív értékelő sémák ve-szik át a lelki élet ve
zérlését. Súlyos állapotban agyunk csak negatív információk feldolgozására képes.
Ezt nevezi Beck a kognitív blokád állapotának." Ezen a szinten lélektani és idegélet
tani folyamatok elválaszthatatlanul összefonódnak.

Ha a negatív valóság- és önértékelés nyelvi szerkezetét közelebbrőlmegvizsgáljuk,
feltűnik, hogy az egyén mind önmagát, mind valóságát pozitív értékmozzanatok hiá
nyaként fogalmazza meg. Egy depressziós betegem jelentősen javult állapotban így
jellemezte jobblétét: .Köszönöm, voltam már rosszabbul is." Az örömképesség. az élet
igenlésének zavara így a nernlétet, a hiányt, a Semmit hozza egyéni közelségbe. Azt is
mondhatjuk, hogy a depresszió, de tágabb értelemben a neurózisok összessége: egyé
ni filozófia a Semmiről. Az ilyen személy már életében átéli önmaga megsemmisülé
sét (érthető, hogy nemegyszer tevőlegesen is megvalósítja a Semmibe való átlépést).
Életét, önmagát negatívumokkal, rosszal, hiánnyal definiálja, azzal, ami nincs. Szá
mára még a nem létező, jövőbeni, potenciális rossz is létező valóság, önmaga meg
határozásához tartozik. "Nekem ez úgysem sikerül", "Bele sem kezdek egy kapcso
latba, úgyis elromlik" . .. Léthiányokból összerakott egyéni "valóság" - érthető, hogy
ennek megsemmisítése igazán nem nagy lépés, logikus befejező aktus.

Az összefüggés, miszerint ami rossz, ami hiányzik, az a "valóság", fordítva is igaz:
ami van, az rossz. A depressziós nyíltan kimondja: ami igaz, az nem jó. Számára ezért
az ismeret növekedése, új ismeretek elsajátítása nem lehet vonzó: új rosszakkal való
találkozás. "Mi jó van abban, hogy önmagamat megismerem?", kérdezte egy pszicho
lógus-betegem. A depressziós számára a lét: a jövőbeni rossz anticipációja, érthető,

hogy belső állapotát a szorongás határozza meg. A Semmi közelsége a szorongás él
ményében ölt testet.

Már Kierkegaard felismerte a szorongásnak ezt a központi jelentöségét," "A szo
rongás a Semmit nyilatkoztatja ki." (Heideggeriw

A kognitív nézőpont sajátos megvilágításba helyezi az ember létét. Az a lehetőség,

hogy saját világunkat aktívan formálhatjuk, létünk szilárdságát megkérdőjelezi,elbi
zonytalanítja. Választási lehetőségeink hangsúlyozása felelősségünket növeli. Nem
csupán létünk, de lehetőségeink is kézzelfogható közelségbe kerülnek. Minél mar
kánsabban definiáljuk önmagunkat, annál inkább struktúrát öltenek nemlét-mozza
nataink is, közelebb kerülünk a Semmihez.

Az egzisztencialista dilemma - szabadok vagyunk, de félünk miatta - megoldása a
depressziósnak nem sikerül. Valósága, jelene a Nemlét végtelen idötengelyén a "még
nincs" és a "már nincs" közé szorult (szorongó) "nem Nemlét", A depressziós filozó-
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fia: önbecsapás. Vagyis, hogy a valóságot a nemlét tagadásával definiálja: "Van = nem
nincs" (vagy: jó = nem rossz). Nem mer igent mondani a létre, inkább a nemléttel jár
ja körül, s nem veszi észre, hogy csak szaporítja a maga számára a bajt. Minden lét
tagadás fájdalmas, a kettős tagadás még inkább. A magyar nyelv zseniális találmánya,
hogy a kettős tagadás nem állítás (mint sok indoeurópai nyelvben), hanem még erő

teljesebb, fájdalmasabb tagadás.

A viselkedésmódósító eljárások kulturális gyökerei

A pszichoterápia a 19. század végének, de főleg a jelen századnak a szellemi vívmá
nya, amely nagyrészt az orvostudomány, az ideg- és elmegyógyászat, később pedig a
lélektan elméleti bázisán és intézményi struktúráján fejlődött ki. Nyilvánvaló azon
ban, hogy az a szellemi' erjedés, amely főleg a pszichoanalízis közvetítésével mélyen
be ivódott a század szellemi arculatába. nem elszigetelt, történelmi előzmények nél
küli jelenség. Az európai kultúrának ősidőktől fogva egyik alapvető jellemzője a vál
tozásra, a többre, a fejlődésre való törekvés. Ez nem csupán a gazdálkodásra érvé
nyes, hanem a viselkedésku!túrára is. A kereszténység ezt a kulturális örökséget
transzcendentális szellemi tartalommal töltötte fel, s az egyén tökéletesítésének, fej
lesztésének. nemesítésének igen fejlett gyakorlatát valósította meg. Ha az aszketikus
irodalom egy-egy példáját kiragadjuk. rácsodálkozhatunk, hogy a kognitív pszicholó
gia "új keletű" vívmányait például már a kolostoralapító atyák is alkalmazták. Felis
merték az önmagunkkal folytatott dialógus jelentöségét, s ennek igen részletesen ki
dolgozott programját írták elő a meditációs gyakorlatok során (például Szent Bene
dek Regulája, vagy Guigo apát "A kolostor négy lépcsője" című írása." A dialogikus
viszony fontosságát is korán felismerték, erre vonatkozó ajánlást már Szent Vazulnál
olvashatunk", Külön tanulmányt érdemelne a bünbánati gyakorlat terápiás aspek
tusainak elemzése."

Egy egységes pszichoterápiás elmélet körvonalai

A kognitív szemléletmód alapján az összes pszichoterápiás módszert és iskolát egysé
ges elméleti keretbe foglalhatjuk. Ma már igazolt tény, hogya. változtatásra való-tő

rekvésben a választott módszer másodlagos jelentőségű, s az eredmény a páciens és
a terapeuta közötti kommunikatív folyamatból vezethető le. E folyamatban tehát a
személy megtanulja önmagát és világát új módon definiálni, önmaga azonosságát
megőrizveönismeretét új kognitív struktúrákkal gazdagítani. A pszichoterápiás isko
lák feladata a jövőben tehát nem az lesz, hogy önmagukat egymással szemben hang
súlyozottan elkülönítsék (jelentős részben piaci szempontok miatt), hanem hogy a
közös alapelveket kimunkálják.

Minden gyógyító törekvésnek arra kell irányulnia, hogy az anticipált nemléttől

szenvedőketönmaguk sikeresebb értelmezéséhez segítsék hozzá olyan módon, hogy
a szenvedő egyén léte, önmaga igazsága egyúttal a Jó értékmozzanatát is magára ölt
se. A pszichoterápia ezért az elvesztett remény újraépítésének gyakorlata. A remény a
jövő eseményeinek értékébe vetett meggyőződés, hit, amelynek során felvállaljuk a
valósággal való kapcsolatunk tevékeny alakításának feIelősségét.
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'elYzetek: I. Schachter mutaUa ki. hollY a kémiailag kiváltott érzelmi feszültség minösége aUól függ, hollY elötte milyennek
minősltik az ..előre kioktatou" kisérleti ál-alanyok (1967). - 2. Lásd a Vigilia 1985. júniusi számában megjelent tanulmányo
mat. (Rogers és a modem lélekllYÓllYászat). - 3. Watson 1913·ban fogalmazta meg elöször tézíselt, amelyeket részletesen
1916-ban fejtell ki. az Amerikai Pszichológiai Társaság elöul elnöki beszédében. - 4. Piaget. J.. Fraisse. P.. Reuchlin. M.: A kísér
leti pszichológia módszerei. Akadémiai. Bp. 1967. - S. Lechner Károly munkásságát Nyirő Gyula ismerteti részletesen az
1962·ben megjelent, ma már klasszikusnak számltó Pszichiátria c. tankönyvében (Medicina). - 6. Lásd a nálunk is ismert Forel
Ágoston vagy VölllYesi Ferenc munkáit. - 7. Tolman (1866-1959) az organizmusból eredeztethetö determinénsokat közti válto
zóknak nevezte. mivel az inger és a reakció ..közöll" fejtik ki hatásukat. - 8. Ez a viselkedésterápiában llYakran emlegetett
Premsek-féle elv. - 9. M. utánzásos tanulás kisérleti vizsgálata elsősorban Miller és Dollard nevéhez fűzódik. - 10. A viselkedés
terápiák magyar nyelvű összefoglalását I. Tringer 1.-Mórotz K.: Klinikai viselkedésterápiák c. monográfiájában. M8flYar Pszí
chiátriai Társaság kiadása. Bp. 1985. - II. Reinecker, H.: Selbstkontrolle. Otto Müller Verlag, Salzburg, 1978. - 12. Frank, J. D.:
Psychotherapy: The restoration of morale. Amer. J. Psychiat. 1974. 131.271. - 13. Lásd a 2. jellYzetben emliteutanulmányt. - 14.
M. első jelentös kognitlv pszichoterápIál rendszen Ellis és Beck dolgozta ki. 1. Mahoney. M. J.• Freernan, A.: Cognition and
psychotherapy. Plenum Press. New York, 1985. - IS. Nelsser. M.: Megismerés és valóság. Gondolat. Bp. 1984. - 16. Kant. I.: A
tiszta ész kritikája. Bp. 1913. 1981. - 17. Piaget. J.: Válogatoutanulntányok. Gondolat. Bp. 1970. Le structuralisme. PUF. Paris.
1968. - 18. Lévy-Strauu, CI.: AntropolQlie Itructurale. Plon, Pari .. 1958. - 19. A nemrég elhunyt Lacan nagy népszerűségnek ör
vend Franciaországban. Munkássálát a hagyományol pszichoanalitikus iskolán belűl erősen vitatják. - 20. Chomsky. N.:Gene
rativ grammatika. Európa, Bp. 1985. - 21. Welmer. W. B.: Psycholingulstic and Plato's paradoxes of the Meno. Amer. pszichole
gist. 1973,2. IS. - 22. Buber. M.: lwlesprache. 1929. Dialogisches Leben. 1947. Foelz, 8.: (szerk.) Gabriel Marcel: St. Benno Ver
lag. Leipzig. 1966. -23. Lásd. a 14. jellYzetben emliteu müvet, - 24. Gadamer. H.-<;.: Igazságés módszer. Gondolat. Bp. 1984.- 25.
Lásd a 14. jegyzetben emliteu művet. - 26. A kognItIv blokád állapotában az 8flYcsak negativ érzelmi szinezetű információk fel
dolgozására képes. Ez az állapot mind biológiai. mind pszichológiai tényezók hatására kialakulhat. Lásd a 14~ jeflYzetben emlí
tell müvet. - 27. Kierkepard. s.: Abschlle&ende unwissenschaftllche Nachschrift. In: Kierkegaard's Werke. D1ederichs Verlag.
Jena, 1910. M8flYarul: Köpeczi B. (szerk.): Az egzisztencializmus. Gondolat. Bp. 1984. (4. kiadás). - 28. Köpeczi B. (szerk.) i. m.>
29. Szennay Andrá. (szerk.): Népek n8flY nevelöje. Szent !stván Társulat Bp. 1981. - 30. 1. Johanne. Cassianus: De institutis
coenobiorum. (Ford. Simon Árpád). ELTE kiad. Bp. 1980.- 31. Lásda Teológia XIX. évf. (1985) 3. számát.

FERENCZ GYŐZŐ

Profán ének:rálsmerés

Nem szégyen, ha az érzelem
átüt a szavakon,

ahogy jött, megy: átvészelem,
nyitott szemmel, vakon.

Kell még s mennyi tapasztalat,
hogy elhiggyem, igaz.

hogy akiben megláttalak.
egy vagy. és ugyanaz-

Az alakod megismerem,
ne is fedd föl magad,

a kéz. a láb, az arc, a szem:
tiéd, tudom, ki vagy.

Ahányszor megtaláltalak.
annyiszor vesztem el,

ahányszor: újra más alak
másolata leszel.

Ha nem vagyok. nem vagy te sem,
az. aki bennem él,

ha vagy: leszünk, együttesen
ketten három személy.
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HORGAS BÉLA

Súgja Hang

A kidőlt jegenye

Ott hevert hosszában a jegenye, végig az iskola ablakai előtt, és a cigányok vidám fej
széinek csapásaira meg-megreszkettek levelei, forgácsok szikráziak stét a szeptemberi
kékségbe. "Írjatok róla fogalmazást!", parancsolta Riza néni, és mi a szalmasárga padok
ra hajoltunk engedelmesen, imbolygó zsinórtollainkat a tintatartóba dugdostuk, írtunk,
ott feküdt a látvány, másoltuk. sercegett az irkalap. Mondhatom-e, hogy itt, hogy ekkor
kezdődöttaz irodalom, a bodros hajú, puderes tanítókisasszony dícséretével, párnás ujjai
simogatásával. hogy milyen bátor voltam és okos halottnak nevezni a fát, holott a jegenye
növény, de fekvésében és hulltában van valami emberi vonás - így oktatott minket s én
dehogy mertem szálni, hogya félelem vezetett inkább s talán nem is attól, amit láttam,
hanem a szivemben és fejemben kavargó homálytól: hogy sajnáltam a kidőlt nyárfát és
mégis örültem - annak, hogy írok? De hátrálhatnék mélyebbre még, padláson kopogtató
kísértethistóriák rémítettek és a Megfagyott gyermek zokogás filmjét is mondhatom,
nagymama meséit, a halott jegenyéhez ezek vezettek; ahogy tovább [átsuntam-szineuem
kockáikat könnyes komolysággal, mint a másnapos égre lökött nappali Hold-karéj.

Testében lakozol

Kinn köd, benn köd, ká és vas kong, sír vak sár lenn, fönn sincs. .. nem süt - és én
átiogni szeretném, át, és egészen át, és most is át, mikor besüpped minden eleven s bő

römet látom ráncosodni a lámpatényben. Egy nyárról ittrekedt légy erőszakos zizegése
ferde lyukakat fúr a csöndbe, de ujjamat oda bizonyságért be nem dughatom; a parázna
agy bakugrásai megvigasualnak-e? a részletekben alvó isten? Párálló vályukat látni és
jeges élek vérzik össze, ha a távol árnyainak nyújtom tenyerem, aztán áttörve a papirio
lakon, időfalakon, porialakon, újra csak ide bukkanok, a novemberi ősz roncsaira esem;
pánikban zizeg a légy, a köd kísérteties kenderáztatókat úsztat elő, hogy megfélemlítsen s
végképp elhomályosuljak, a Hangot is elveszítsem, mikor atjogni szeretném, akkor veszít
sem el - tegnap ragadós medreit a város lézengésemre szabadította, magához rántott,
domborulatához. érdes ajkai [ülemen: ilyenkor nincs miért haragudni sem, gondoltam.
Ha vállvonogatva pöfög az idő és rátapad a céltalan tekintet egy nyúlszdrkalapra, te in
dulj, mutatkozz hajlandónak. . . . Vonaton érted el régen, oldalt a folyó-kígyó, be- zúdul
tatok huzalokkal szabdalt boltozata alá, most testében lakozol, máz és sebek hideg káp
rázatban.

672



LÁZÁR ERVIN

Bab Berci a városban

Bab Berci hanyatt fekve bámulta a bárányfelhőket. Nagyon elégedett volt. Majdhogy
nem boldog. Ajaj - gondolta -, ha én ilyen boldogféle vagyok, annak nem lehet jó
vége. Na ugye, megmondtam! Pedig csak egy papírfecnit látott meg odafönn a levegő

ben. Honnan gondolta, honnan se, hogy ez a fecni véget vet a nyugalmának, nem tud
ni, de akár hiszitek, akár nem, úgy történt. Éppen Bab Berci lába elé libbent a cédu
la. Persze üzenet volt rajta. Ez: "Bab Berci, segíts rajtam! L. L."

Na, szegény Lapázi Lopez, hát elérte a végzet - szomorkodott Bab Berci, mert
rögtön tudta, nem lehet más ez az L. L., csakis Lapázi Lopez ellentolvajnagy. Aki azért
kapta ezt a magas, tengerészetibe oltott tolvajrangot, mert ő volt a világ egyetlen
besurranó tolvaja, azaz, ha úgy adódott, betöröje, aki nem vitt, hanem hozott. Azaz
cselekményeinek nem károsultjai voltak, hanem hasznosultjai.

- Én mondtam neki, hogy az emberekkel nem lehet büntetlenül jót tenni - mondta
Bab Berci a cédulának.

A cédula bölcsen hallgatott, Bab Berci meg, mi tagadás, kibúvókat keresett. Mert
nagyon nem fűlt a foga ehhez a segítéshez. Nem mintha nem kedvelte volna Lapázi
Lopezt, szó se róla, csak most éppen heverészni meg bárányfelhőket bámulni volt
kedve.

Már az nagyon szép tölem, hogy egyáltalán rájöttem, ki az az L. L. Rimapénteki
Rimai Péntekh például akkor se jött volna rá, ha ezer cédulát libegtet elébe a szél. Az
igaz - mondta odabent az a másik Bab Berci, aki tudta, hogy úgysem lehet kibújni a
feladat alól - de Rimapénteki Rimai Péntekh nem is ismeri Lapázi Lopezt. Akkor
meg. .. kutatott tovább a kibúvó után Bab Berci... na igen! Hogy segítsek rajta,
amikor nem írta meg, hol van! Erre az odabenti Bab Berci már meg sem szólalt, hi
szen hol lenne másutt szerencsétlen Lapázi Lopez, mint a börtönben.

- Na jó, megyek - mormogta durcásan Bab Berci és már indult volna, de ez a mai
nap, úgy látszik, nemcsak a bárányfelhőnézésnek nem kedvezett, de az indulásnak se.

- Jaj nekem, jaj nekem! - hozta a panaszos hangot a szél.
Bab Berci összerezzent, de félig-meddig meg is nyugodott azonnal. mert megis

merte Lembozó Lengubozó hangját. Na, akkor ebbe nem kell beleavatkoznom, gon
dolta. Joggal gondolta, hiszen Lembozó Lengubozó maga parancsolt rá annak idején,
hogy nagy ívben kerülje el őt Bab Berci. Nehogy a Fiú megtudja, hogy két embernél
több létezik a világon.

Ha a szemed elé kerülhetnék, megkérdezném, hogy miért jaj neked, de így nem
tehetem - tárta szét a kezét, és szégyen ide, szégyen oda, egy picurka káröröm is
motozott benne - Isten veled, szegény jajjalbélelt Lembozó. Na de nem addig a'! Mit
kiabál most Lembozó Lengubozó? Azt hogy:

- Bab Berci, hé, Bab Berci, segíts!
Ajaj, név szerint! Akkor ma kijutott nekem. LecövekeIt és átkiáltott a bokrokon:
- Hát a szemed elé kerülhetek?
- Ne gúnyolódj velem, ne gúnyolodj - mondta sírósan Lembozó Lengubozó, s

ahogy botjára támaszkodva közeledett, Bab Berci döbbenten látta, mennyire meg
vénült. Bizony, alig vonszolta magát szegény. És ami még furcsább, egyedül volt, nem
volt ott körülötte a Fiú. Csak nem? Csak nem a Fiúnak van valami baja? Az öreg elé
futott.
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- Hol a Fiú?
Lembozó Lengubozó behúzta a nyakát.
- Megszökött.
- Nahálistennek - sóhajtott megkönnyebbülten Bab Berci.
Az öregember nem szólt semmit, lehajtotta a fejét.
Megérdemelnéd, hogy megszidjalak - gondolta szelíden Bab Berci -, méghogy úgy

nevelni valakit, hogy sose találkozzon senki emberfiával, mert úgy csalódás sem éri!
Micsoda balga elképzelés!

- Nagyon kérlek - rebegte az öreg -, menj utána, keresd meg. Vigyázz rá egy kicsit.
Hiszen nem tud a világról semmit. Gúnyt űznek belőle, járatják vele a bolondját.

- Amúgy is a városba kell mennem - mondta Bab Berci.
- Mennék én magam is - hálálkodott Lembozó Lengubozó -, de látod, elhagy már

az erőm.

Bab Berci elindult végre. Egy darabig a patakkal együtt kanyargott, aztán neki
vágott a hegynek, átkelt a gerincen és leereszkedett a másik oldalon. Nemsokára
látta a város tornyait, a gyárkéményeket, az emeletes házakat, meghallotta a zakato
lást, nyisszegést, surrogást, sivítást, füstszagot érzett, kénszagot érzett, klórszagot
érzett.

- Légy üdvöz, város - mondta.
De a város nem válaszolt, csak búgott, csak zúgott, csak berregett, kerregett, ere

gette magából a rossz gázokat, gőzöket és valami furcsa, bizsergetö feszültség áradt
belőle, valami különös, amilyent Bab Berci még sohasem tapasztalt.

Még közelebbről már az is látszott, miért nem válaszolt az üdvözlésre a város. Mert
katonák, poroszlók, rendérek és csöndérek hada árasztotta el. Vonultak jobbra, vo
nultak balra, vonultak föl, vonultak le, csoportosan, egyesével, párosával, lovon, ko
csin, tankon, melyik hogyan, egyiknek előre a szuronya, a másiknak hátra. Bumm
bumm, a csizmatalpak, bimm-bumm, a bakancsok, jajgatott az aszfalt, a macskakő, a
keramit.

A falhoz simulva osont Bab Berci és a falhoz simulva osont minden járókelő.

- Mi készül itt, kérem? - kérdezte Bab Berci egy jóravaló, ijedt öregtöl.
- Ha én azt tudnám, kedves uram - suttogott az öreg és szemügyre vette Bab

Bercit. Látta, hogy ez bizony egy jóravaló, nagyorrú ember. Nem kell tőle félni. Foly
tatta hát. - Az biztos, hogy jóra nem számíthatunk. A mi széllelbélelt királynőnk,Utol
só Szaurella eszelhetett ki megint valamit.

- Utolsó Szaurella? - csodálkozott Bab Berci.
- Az úr talán idegen itt? Hát tudja meg akkor, hogy a mi királynőnk Utolsó Szaurel-

la. A Bronto családból. Szóval Brontoházi Szaurella. És tizenharmadik lenne e néven,
de babonás és ezért Utolsónak hívatja magát. Rendeletileg megtiltotta, hogy ezután
bárkit is Szaurellára kereszteljenek.

- Talán a rendelet megszegölt keresik a csöndérek, rendérek, katonák és po
roszlók.

- Nem hinném - mondta az öreg -, ki az az őrült, aki Szaurellának akarja hívni a
lányát. Hogyisne! Ej, ez a mi habókos királynőnk! - Suttogóra fogta. - Abba habóko
sodott bele, hogy csúf, mint egy denevér. Ilyen csúnya nőt maga még nem látott!

- Nem is akarok - mondta sietve Bab Berci, és ijedten röpködött a tekintete
csöndérrőlporoszlóra, poroszlóról katonára. Mert eszébe jutott a Fiú. Na, szegény!

- Mondja - fordult az öreghez -, nem látott mostanában egy idegen, tizennyolc
éves forma, magas szőke fiút?

- Magas szökét?
- A szeme olyan kék, mint a nefelejcs.
Az öreg csillogni kezdett.
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- Istenuccse, maga a csodafickóról beszél.
- Miféle csodafickóról? - gyanakodott Bab Berci.
-.Nahát azt látnia kellett volna! Jött ez a nefelejcskék szemű fiú az utcán és ujjong-

va odarohant minden szernbejövöhöz, megölelte és boldogan kiabált, hogy még egy
ember, még egy ember, itt is-egy ember!

- Ajaj - mondta Bab Berci -, ő az! És rossz vége lett a nagy ujjongásnak, igaz?
Meggyűlt a baja az emberekkel.

- Méghogy rossz vége! Maga még olyat nem látott! Mindenkire ráragadt a fiú bol
dogsága, az egész utca ujjongva kiáltozott, megálltak a buszok, a villamosok, az embe
rek mind köréje tódultak, nemsokára zenész is került, rázendített. Soha olyan utca
bált! Pörögtek a háziasszonyok, úszott utánuk a tömött bevásárlószatyor. bokáztak a
jámi is alig tudó öregek, én is roptam, mint a veszekedett fene, ropta mindenki. Még
a rendérek, csöndérek, katonák és poroszlók is. Én mondom magának, ilyen jó napja
száz éve nem volt ennek a városnak.

- És aztán hova lett a Fiú?
- Nem tudom. Mire abbahagytuk a táncot, már nem láttam.
- Ha ilyen híres ember lett, csak a nyomára akadok - mondta Bab Berci vidáman

és elbúcsúzott. Fütyörészve indult a börtön felé, mint aki most már nem fél se csön
dértöl, se rendértöl, se poroszlótól. Lássuk azt a Lapázi Lopezt!

Ámde hogy eljusson a börtönhöz, át kellett mennie azon a parkon, ahol annak ide
jén egy poroszló elkapta őt, s mivelhogy nem volt se padraülési, se padrólfelállási
engedélye, dutyiba zárta. Ettől az emléktöl Bab Berci azon nyomban hamisan kez
dett fütyülni. Sőt, aztán még a hamis fütty is a torkán akadt. Mert a pad felől, ahol
annak idején ült, földöntúli fény szivárgott. Szivárványszínekben villództak a fák, a
bokrok levelei, a fűszálak mind egy-egy finommívűékszer. Bab Berci óvatosan kile
sett egy sziporkázó bokor mögül és földbe gyökerezett a lába. Kit lát az egykori pad
ján ülni? A Fiút. De nem egyedül ám! Szemben ül vele egy lány, fogják egymás kezét
és réveteg mosollyal, mintha kútba bámulnának, nézik egymást. Ezek szerelmesek,
semmi kétség! De annyira szerelmesek, hogy fénylenek tőle. Mert mondanom sem
kell, belőlük áradt a fény, az ő szerelmük ragyogta tele a világot.

- Hát most mit csináljak? - gondolkozott Bab Berci. - Illik, nem illik, oda kell men
nem. - Közeledett. - Halló! - mondta. - Aztán hangosabban: - Hé, Fiú! - Majd ordítva:
-Figyelj ide, Fiú!

De azok ketten erre sem ocsúdtak.
Mit volt mit tenni, Bab Berci megrázta a Fiú vállát. Végre fölnézett.
- Csak azt akarom mondani, hogy apád nagyon aggódik érted - mondta Bab Berci.
- Honnan ismered az apámat?
- Ott lakom, ahol ti. Ismerlek kisgyerekkorod óta. Csak Lembozó Lengubozó meg-

tiltotta, hogy találkozzunk. Bab Berci vagyok.
- És mondd, Bab Berci, te tudtad, hogy a világ tele van emberekkel?
- Tudtam - mondta restellkedve Bab Berci.
- Azt is tudtad, hogy lányok is vannak?
-Ühüm.
Behúzta a nyakát, mert szemrehányást várt. A Fiúnak azonban esze ágában sem

volt szemrehányást tenni. A lány felé fordult és átszellemült hangon kérdezte.
- És azt is tudtad, hogy Bedebunk Sária is a világon van?
- Ki az a Bedebunk Sária? - kérdezte ostobán Bab Berci.
- Én vagyok Bedebunk Sária - csilingelte a lány. - Ámi Lajos keresztlánya vagyok

és ennek a fiúnak az örök szerelme.
Világított mind a harminchárom szeplöje, mint egy-egy szentjánosbogár, vöröses

barna haja göndörkéiböl szikrák pattogtak. Sistergett a kezük, amikor újra összeért.
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- Ne feledkezz meg apádról- ordította Bab Berci, de ordíthatott, ahogy akart, azok
ketten már nem hallották. Elmerültek a ragyogásban.

Mit ordítozok én itt - legyintett Bab Berci -, hiszen ha van szeme Lembozó Len
gubozónak, akkor ezt a fényt ezer kilométerről is észre kell vennie.

Kiballagott a parkból. most már tényleg itt az ideje, hogy Lapázi Lopezzel foglal
kozzon. Ment az utcán a falhoz lapulva. Mert egyre több lett a rendér, a csöndér, a
poroszló, a katona. És bármilyen furcsa, a csúnya nő is egyre több lett. Ennyi csú
nya nőt még soha nem látott egy rakáson. Bepillantott egy ablakon, na végre - mond
ta -, mert három gyönyörű kis leányzó üldögélt odabent a tükör előtt. Klárika,
Márika és Fánika. Bab Berci kedvtelve nyomta az orrát az ablaküvegnek. Olyan szé
pek ugyan nem vagytok, mint Bedebunk Sária, de mégis öröm rátok nézni ezután a
sok világcsúfja után. Így motyogott, csak úgy magának. De egy-kettőre torkára forrt a
motyogás, amikor meglátta, hogy mit csinál Klárika, Márika és Fánika, Képzeljétek:
rútitkoztakl Ráncokat föstöttek a homlokukra meg a szemük sarkába, feketítették a
fogaikat, Márika még egy kis bajuszt is ragasztott magának, fúj, de randa, Fánika az
orrát hosszítgatta egy kis gyurmával, hú, akár egy boszorkány, Klárika a száját fer
dítgette, és sárgította arca hetyke, piros rózsáját. Aztán feketébe meg barnába öltöz
tek, Iigö-lógó ruhákba, mellüket behúzták, hasukat kinyomták, meggörbültek, sánti
káltak. Kicsoszogott három csúf vénség a rútítkozóból.

Talán maszkabál lesz. De miért öltözik mindenki csúnya nőnek? Bab Berci nagyon
nem értette. Még szerencse, hogy odaért a börtönhöz, abbahagyhatta a fejtörést. Már
a rútítkozást illető fejtörést. Mert azonnal bele kellett kezdeni a másik fejtörésbe:
Hogyan szabadítja ki Lapázi Lopezt. Még szerencse, hogy az ellentolvajnagy éppen
kinézett arácson.

- Isten hozott, Bab Berci - kiáltotta boldogan.
- Ne ordíts, te szerencsétlen - húzta be a nyakát Bab Berci, és körbepillantott a

sok rendérre, csöndérre, poroszlóra és katonára. De azok rá se hederítettek.
- Ne félj semmit, nem törődik velünk senki.
- Majd mindjárt jön a börtönőr a somfabottal.
- Dehogy jön. Mással van elfoglalva. A feleségének meg a lányának segít.
- Micsinálnak?
- Rútítkoznak.
Ajaj, hát ezek is! Itt mindenki megbolondult!?
- Bab Berci, ugye, segítesz rajtam - mondta reménykedve Lapázi Lopez.
- Hányszor mondtam neked, hogy nem lehet az emberekkel büntetlenül jót tenni -

lobogott Bab Berci.
- Nem prédikációra van szükségem, segítségre.
- Az igaz - csöndesedett el Bab Berci - , de hogyan segítsek?
- Mondd el nekik az igazságot.
- Nem jó, az igazság érdekli őket a legkevésbé - mondta Bab Berci. - De azért

megpróbálom.
Megkerülte a börtönt, odaballagott a fökapuhoz. Már éppen csöngetni akart, ami

kor észrevette, hogy nincs rá szükség, a kapu nyitva van. Bement. A börtönudvaron
ott ült a börtönporoszló felesége meg a lánya, előttük asztalka, az asztalkán festékek,
ragasztók, írok, zsírok, kencék. S körülöttük ugrált a poroszló.

- Ide még egy ráncot! Ide egy kis feketét. Neked nagyon csúnyának kell lenned, hi
szen szépségversenyt nyertél - mondta a lányának és kapkodott, matatott izgatottan.

- Jó napot - köszönt Bab Berci.
- Mi az, már doboltak - kapta fel a fejét rémülten a poroszló. - Ja, te vagy - nézett

Bab Bereire -, ne íjesztgessl
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- Én csak azt szeretném - kezdett bele Bab Berci, de belekezdhetett ötvenszer is,
nem törödtek vele.

Hát ha rám se bagöztok, akkor önállósítom magam - gondolta, és ment egyenesen
a börtönbe, meg sem állt Lapázi Lopez cellájáig. Ismerte a járást, hiszen kapott itt
egypárat a somfapálcával. A cella zárjában benne volt a kulcs. Nyikeri, nyekeri, már
nyitotta is Bab Berci. Lapázi Lopez a nyakába borult. Indultak kifelé. Az udvaron ha
tározottan, keményen lépkedtek. Még köszöntek is a poroszlónak.

- A sohaviszontnemlátásra - mondták.
A poroszló nem ért rá rájuk nézni, mert boldogan bámulta a kész művet; rúton-rút

feleségét és csúfon-csúf leányát.
Bab Berci és Lapázi Lopez kisétáltak avaskapun.
Már éppen egy mélyet akartak lélegezni a szabadság levegöjéböl, amikor rapapam

papapam megszólalt egy dob. Aztán a kikiáltó:
- Közhírré tétetik, hogy feje vétetik mindazon fehérszemélynek, aki szebb meré

szel lenni, mint a mi csodálatra méltó felséges Utolsó Szaurella királynőnk. A szép
ségvizsgáló bizottság munkáját mindenki segíteni köteles, mert ellenkező esetben
nemre, korra és rangra való tekintet nélkül huszonöt veretik rá, lába spanyolcsiz
mába húzatik, hüvelykje szorítóba tétetik és babra térdepeltettetik.

És nyomatéknak egy rövidet dobolt a dobos: rapapam. Azzal ment tovább.
A rendérek, csöndérek, katonák, poroszlók jártak házról házra. Persze csupa ferde

szájú, leffedtajkú, lógóorrú, ráncszántotta, sápadtsárga boszorkányt találtak min
denütt.

- Tényleg utolsó ez az Utolsó Szaurella - mondta Bab Berci, majd azon nyomban
meghűlt benne a vér. - Gyere, fussunk! - kiáltott oda Lapázi Lopeznak és már rohant is.

Hát persze! Bedebunk Sária! Hiszen se hall, se lát a szerelerntöl, neki biztos nem
jutott eszébe. hogy egy kis feketét kenjen magára, hogy lengő szörszálakat ragasszon
az állára. gyerünk, fussunk, hátha még megmenthetjük!

De elkéstek.
Fegyveresek vették körül Bedebunk Sáriát, a Fiút meg vagy tízen fogták, és éppen

azt mondta neki a föporoszló:
- Ha tovább ugrálsz, huszonöt veretik rád, lábodra spanyolcsizma húzatik, hüvely-

kedre szorító tétetik és ráadásul babra térdepeltettetsz. Vigyétek a lányt!
Vitték.
Nagy-nagy szürkeség maradt utána.
Bab Berci magához ölelte a Fiút.
- Na, ne bőgj! - mondta neki. - Micsoda legény vagy!
- Nem érted, hogy megölik - zokogta a Fiú.
- Majd kitalálunk valamit, ne félj - mondta Lapázi Lopez és rémülten nézett Bab

Bercire. Azt kérdezte a tekintete, mit tudunk kitalálni?
- Segítségre van szükségünk - mondta Bab Berci. - Csak az a kérdés, hogyan

üzenjünk a barátainknak? - Ráncoita a homlokát, majd kisvártatva felkiáltott. 
Megvan! Lopez, a te módszereddel üzenünk.

- Az én módszeremmel?
- Van még papírfecnid?
Lapázi Lopez könyékig túrt a zsebeibe és papírokat húzott elő.

- Ezt nem adom, mert ez anagymamám süteményreceptje ... Ez a másik jó lesz. 
Ezzel a papírlapot százfelé szaggatta. Nekifogtak, ráírták mind a százra: "Aki segíteni
akar, azonnal jöjjön a városba! Életbevágó! Bab Berci." És huss. a cédulákat beleszór
ták a szélbe.

- Ezer év, amíg megkapják. ezer év, amíg ideérnek - aggodalmaskodott a Fiú. - Ha
egyáltalán van valaki, aki segíteni akar.
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Vitte a szél a cédulákat.
Az idő meg az eseményeket görgette, sajnos gyorsabban a kelleténél. Mert másnap

reggel már nagy hangon hirdették a királyi dobosok, hogy: "Az aljas Bedebunk Sá
riának, aki szebb merészelt lenni őfelsége Utolsó Szaurella királynőnél,máma közvet
len ebéd után, a palota előtti téren feje vétetik. Belépőjegyek válthatók a föka
marásnál."

Rapapapamm, a dob.
- Vagy megmentem, vagy meghalok én is - mondta elszántan a Fiú.
- Ugye azt mondta Bedebunk Sária, hogy ő Ámi Lajos keresztlánya? - kérdezte Bab

Berci.
- Igen - mondta a Fiú.
Bab Berci hümgetett, vakarta a feje búbját.
- Jöhetne már a segítség - mormogta.
- Ha megkapták is a cédulákat és azonnal elindultak, akkor is még jó egynapi járó-

földre vannak a várostól.
Márpedig itt délben. .. ajaj, rágondolni is rossz!
De hallga, figyelj csak! Mint valami égi zene, odaföntről a bárányfelhők közül halk

berregés hallatszott, mintha egy mennyei varrógépet hajtana egy arkangyal.
- Odanézz! - rikoltott egy nagyot Bab Berci, tekintete az égen.
Lapázi Lopez meg a Fiú odanézett. Egy finom vonalú kis repülőgépet láttak oda-

fönn keringeni.
- Hát mégiscsak megjött - örvendezett Bab Berci.
- Kicsoda?
- Pálinkós Gyurka repülögépe. Már évek óta várom.
A gép a fejük fölött körözött.
- Nem te vagy véletlenül Bab Berci? - kérdezte a repülőgép és egyre közelebb ke

ringett, a szele fölborzolta a hajukat.
- De bizony én vagyok. A legjobbkor jöttél, Pálinkós Gyurka repülögépe. Mondd,

nem láttál valakiket a város felé közeledni?
- Dede - mondta a repülőgép. - Három sietős embert láttam. Már itt járnak a hegy

alatt. Az egyik egy égimeszelő, a szája állandóan sírásra görbül.
- Éljen - kiáltott Bab Berci -, az nem lehet más, mint Nuuszi Kuuszi, a kacifánto

san szerencsétlen varázsló!
- Egy nagyon mogorva ember jön a háta mögött - folytatta a repülőgép -, egy de

mizson van a kezében.
- Hurrá - örvendett Bab Berci -, az meg Rimapénteki Rimai Péntekh. Hozza a cso-

danek tárt. És ki a harmadik?
- Divatos cipőben - kezdett bele a repülőgép, de Bab Berci félbeszakította.
- Ne is folytasd - mondta -, egy világnagy utazószatyrot cipel. ami látszatra üres.
- De nem üres - vette át a szót a repülőgép -, egy üveg valami van benne. Onnan

tudom, hogy időnként előveszi és meghúzza.
Bab Berci sugárzó arccal folytatta:
- Az a valami az üvegben pálinka, és aki meghúzza, az nem más, mint Rév Zoli.
Ebben a pillanatban a palota előtti tér felől dobok pergése hallatszott.
- Elkéstünk - jajdult fel a Fiú. - Ilyen jött-ment alakokra vesztegeted az időt, és

közben vége mindennek!
- Kedves repülőgép - mondta sietve Bab Berci -, repítsd ide azt a három embert,

amilyen gyorsan csak tudod. Siess.
A repülőgép felgyorsult és merész ívben nekiszaladt az égnek. Szaladni kezdett

Bab Berci is, nyomában a Fiúval és Lapázi Lopezzal.
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A tér közepén felállított emelvény körül nyüzsgött a sokaság. Az emelvényen em
bermagasságú pallosára támaszkodva állt a vérvörös ruhás bakó, előtte hátborzonga
tóan sötétlett a tönk, amelyre majd az elítéltnek kell hajtania a fejét. Prapapamm - a
dobok. Hozták szegény Bedebunk Sáriát. A Fiú már ugrott is. Bab Berci megfogta a
karját.

- Ne szeleskedj - mondta neki -, rögtön jön a repülőgép.

De a repülőgép nem jött, Bedebunk Sária meg már a vérpad lépcsején lépkedett
fölfelé. A tömeg elcsendesült. Lapázi Lopez izgatottan megtapogatta a zsebeit. Elővet
te a nagymamája süteményreceptjét.

- De jó, hogy nem téptünk el- mondta neki és ezzel eltűnt a tömegben.
Bedebunk Sária fönn állt a vérpadon. A királyi palota erkélyén megjelent Utolsó

Szaurella. Minden szem rajta. Talán kegyelmet ad. De nem. Ezt mondta:
- Királyi főügyész, olvasd fel az ítéletet!
A királyi főügyész előrelépett, a zsebéből papírlapot vett elő:

- Felséges királynőnk, Utolsó Szaurella nevében - mondta és szétnyitotta a papírt.
Olvasni kezdett. - Végy két tojássárgáját, jól keverd el egy meszely ... - Ijedten el
hallgatott, tapogatta a zsebeit, kutatott a bő talár ráncai között. Kereste az igazi pa
pírt. Na, azt kereshette!

A nép zsibongott, Utolsó Szaurella pipacsvörösen fölugrott.
- Gúnyt űzöl belőlem, te gazember - rikácsolta. - Leüttetem a te fejedet is.
Lapázi Lopez közben visszaosont Bab Berci meg a Fiú mellé.
- Ügyes volt - veregette meg a vállát Bab Berci.
- Talán így nyerünk egy kis időt - suttogta Lapázi Lopez.
Nyertek is, mert nagy lett a zűrzavar. A főügyész halottsápadtan nyökögött, dado

gott, szaladgáltak a csöndérek, rendérek. katonák és poroszlók, a bakó sem tudta, mi
tévő legyen, tanácstalanul tekingetett hol a királynőre, hol a főügyészre.

Telt az idő szépecskén.
Utolsó Szaurella kapott észbe legelsöbb, rárivalIt a hóhérra:
- Bakó, végezd a kötelességed!
Felzúgott megint a csend, de a mélyén. .. hallod?.. finom percegés, halk csette

gés. Mennyei zene. Ez Pálinkós Gyurka repülögépel
Bedebunk Sáriát durván előrelökik. Két hóhérsegéd letérdelteti. Bedebunk Sária

feje a tönkön.
A gép leszáll a tér sarkán. Kiugrik belőle Rév Zoli, Nuuszi Kuuszi és Rimapénteki

Rimai Péntekh.
A bakó emeli a pallost.
- Csináljatok valamit - sír fel a Fiú.
- Csend! - kiáltja Nuuszi Kuuszi, a kacifántosan szerencsétlen varázsló, aki azzal

van megverve, hogy minden varázslata egy pillanatig tart csak, s aztán szertefoszlik,
mintha sohase lett volna. Mondja a varázsigét: - Nuszikuszikuszinuszi, legyen a
pallos ...

Sújt a bakó.
- . .. pávatoll!
És amikor a pallos éle megérintette volna Bedebunk Sária nyakát, pávatollá válto

zott, a hóhér lába elé libbent, de a vérpad deszkáján már nagyot koppant, mert ad
digra újra pallos lett belőle.

- Mit csinálsz, te ügyetlen fajankó! - harsogott Utolsó Szaurella, a hóhér meg zava-
rodottan kapkodott gyilkos szerszáma után, nem értette, mi történt.

- Azonnal, királynőm - motyogta és újra nekihuzakodott. Fölemelte a pallost.
- Nuszikuszikuszinuszi, legyen a pallos - zúg az éles vas - pávatoll!
Megint egy simogatás Bedebunk Sária nyakán.
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S nem "járt különbül a bakó harmadszorra sem, mert Nuuszi Kuuszi jó ütemben
rnondta a magáét.

Zúgott a tömeg.
- Csoda történt! - kiáltozták. - Kegyelmet neki!
A főügyésznek visszatért a bátorsága, odaállt Utolsó Szaurella erkélye alá és

fölkiabált:
- Felség, törvényeink szerint, akire háromszor sújt a bakó és mégis életben ma-

rad, annak kegyelem jár.
Utolsó Szaurella toporzékolt.
- Nem érdekelnek a törvényeink! Jöjjön új bakó, új pallossal.
- Na, ez aztán több a soknál - mordult föl Rév Zoli és világnagy utazószatyra fülét a

Fiú kezébe nyomta. - Vigyázz rá! Bab Bercinek tilos ránézni.
Ezzel nekiindult.
- Én is veled megyek - kiáltotta a Fiú.
- Dehogy mész! - kapta el a karját Bab Berci. - Rév Zolit nem kell féltened. Figyeld

csak!
Az emelvény felé törtető Rév Zoli elé odaugrott egy hatalmas termetű poroszló,

lökdöste volna vissza, de Zoli nem törődött vele, ment csak tovább. Erre a poroszló
kapta a lándzsáját és a nyelével jól fejbe suhintotta Rév Zolit. És puff, mint egy zsák,
hanyatt esett. Nem Rév Zoli! Hanem a poroszló, aki ütött.

- Na látod! - magyarázta Bab Berci. - Ha Rév Zolit valaki megüti, nem Zolinak fáj,
hanem az űtönek.

Közben egy másik poroszló is lekevert egy pofont Rév Zolinak - és megszédült tő

le. A harmadik hasba rúgta, és azon nyomban a saját hasához kapott és összeesett.
Aki meg karddal suhintott rá, annak nyomban kiserkedt a vére. Na, volt csihipuhi és
haddelhadd.

- Csak az a baj - mondta izgatottan Bab Berci -, hogy a csoda fordítva is érvényes.
- Mármint ha Rév Zoli üt meg valakit, az neki, saját magának fáj. .
- Úgy-úgy - bólogatott Bab Berci és nézte, hogy Rév Zoli szinte rendet vág a po-

roszlók, rendérek. csöndérek és katonák között. Pedig zsebre vágott kézzel ballagott.
- Csak van annyi esze, hogy nem üt - mondta a Fiú.
- Nincs - rázta a fejét szornorúan Bab Berci.
Bizony, bizony. Rév Zoli már kivette az egyik kezét a zsebéből. Valaki nagyon fel

ingereIhette. Mert lekent neki egy pofont. Jó nagy pofon volt. mert megszédült
tőle. Mármint Rév Zoli.

- Zoli, ne üss! - kiabálták neki Bab Berciék.
De kiabálhattak. amit akartak. Rév Zoli már verekedett, mint egy oroszlán. Csépel

te - tulajdonképpen saját magát.
Az ellenfelei látták, hogy egyre gyöngébb lesz, még jobban nekiestek hát. Termé

szetesen ettől meg a csöndérek. rendérek. katonák és poroszlók vesztesége nőtt. Hul
lott az ellen, potyogott, végül fáradtan eldőlt Rév Zoli is. Szirénázott a poroszlömen
tő, szedték a sebesülteket. Rév Zolit Bab Berci és Nuuszi Kuuszi mentette ki a heverő

testek közül.
Utolsó Szaurella toporzékolt odafönn az erkélyen.
- Micsoda fejetlenség! Micsoda anarchia! Hát katonák vagytok ti? Rendérek? Csön

dérek? Poroszlók? Kutyagumi vagytok! Egy vacak kivégzést nem tudtok rendesen
megcsinálni. Látni sem akarlak benneteket - rikoltozta. - A kivégzést holnap ugyan
ebben az időpontban újra megkísérlitek. S bármilyen rendzavarás lesz, repül a feje a
föcsöndérnek, föporoszlönak, fókatonanak. főrendérnek és valamennyi őrnek, felvi
gyázónak, rendezőnek. jegyszedönek, bakónak, albakónak - vérben forgott Utolsó
Szaurella szeme, egyre emelte a hangját, a végén már artikulátlanul üvöltött: -
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Mindenkinek! Mindenkinek a fejét vétetem! - Ezzel nagy garral hátat fordított, s úgy
bevágta maga után az erkélyajtót, hogy minden ablaka csiregve-csörögve kitörött.

Szegény Bedebunk Sáriát visszavitték a vártömlöcbe, a fócsöndérek ordítoztak az
alcsöndérekkel, az alcsöndérek szidták a legalabb csöndéreket és így tovább, min
denki az alattvalóját gyötörte. Akinek nem volt alattvalója, az mehetett zabot
hegyezni.

Na, majd holnap!
Az ám! Holnap! Mi lesz holnap? - dugták össze a fejüket Bab Berciék.
- Majd én - nyögte a félholtra agyabugyált Rév Zoli -, holnap majd uraikodok

magamon.
- Ugyan - mondta fölényes ábrázattal Rimapénteki Rimai Péntekh. - Holnap itt

már semmiféle verekedésre nem lesz szükség. - Megsimogatta a demizsonja oldalát.
- Most jövök én, a csodabalzsammal.

- Hühű - szisszent föl Bab Berci, mint akit darázs csípett meg.
- Semmi hühű! A nektárom most tökéletes.
- Mire jó a nektárod? - kérdezte a Fiú, de Rimapénteki Rimai Péntekh zavartalanul

folytatta:
- Csak szerezni kell valakit, aki a nektáromat az ebédjükbe lopja.
- Ebben a műfajban én elég otthonosan mozgok - szerénykedett Lapázi Lopez.
- Megmérgezed őket? - kérdezte a Fiú.
Rimapénteki Rimai Péntekh egy szúrós pillantást lövellt feléje.
- Arról van szó, kérlek szépen - magyarázta Bab Berci -, hogy Rimapénteki Rimai

Péntekh évek óta dolgozik egy csodabalzsamon, amiből ha egy kiskanálnyit lenyel
valaki, azon nyomban jó emberré válik.

- Micsoda? Aranyszívű lesz a kegyetlen királynő? Megkegyelmez az elítélteknek? A
hóhér elmegy betegápolónak, a zsugori szétosztogatja a pénzét?

- így valahogy.
Ámulva nézték a nagy kevercölő kavareolót, aki átnyújtotta a demizsont Lapázi

Lopeznek.
- Holnap ezt öntsd a készülő ebédjükbe. Ebéd után bárányszelíd lesz valamennyi.
Másnap délelőtt Lapázi Lopez ördögi ügyességgel átlopódzott a várfalon. egy óvat

lan pillanatban besurrant a királyi konyhába. A tűzhelyen rotyogtak, fortyogtak az
ételek. Aranyedényben Utolsó Szaurelláé, ezüstedényben az udvari népségé, vas
edényben meg a katonáké, csöndéreké, poroszlóké, rendéreké.

Sutty, a csodabalzsam! Egy adag az aranytálba, száz adag az ezüstbe, ezer a vasba.
Na, mehet a hóhér beteget ápolni!

Kongattak ebédre, hordták a tálakat. Kinek milyen dukált. Aranyat, ezüstöt, vasat.
Ettek. Egyszer csak koppant egy kanál, aki letette, máris futott. Koppant a másik
kanál, futott a másik ember is. Kopp-kopp, a kanalak, mint a záporeső, mindenki fu
tott. Méghozzá mindenki ugyanazon kis helyiség felé. Amit hívnak reterátnak, illem
helynek, ámyékszéknek, toalettnek, mosdónak, vécének. Mert világméretűhasmenés
kapott el mindenkit, aki evett a csodabalzsamos ételből. Utolsó Szaurellától kezdve a
legeslegutolsó poroszlójelöltig. Félreverték a harangokat, kitűzték a fekete zászlót,
szirénáztak, vészlövéseket adtak le. Ágynak dőlt az egész palota. Orvosok ki, orvo
sok be.

- Milyen növényekbőlcsináltad te ezt a csodabalzsamot? - érdeklődött Bab Berci.
A porig sújtott kevercőlö suttogva sorolta.
- Ebszelence, pitypang, kutyabenge, csikorgófú, büdöscseresznye, kertiberzseny,

kegyelemfű,csikorka, ötujjúfű és szenna.
- Huhh - huhhantott Bab Berci -, ezekből egy is elég egy kiadós kis hasmenéshez.
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- Várjunk még egy kicsit - bizakodott Nuuszi Kuuszi -, hátha a hasmenés csak
mellékhatás. És föhatásként olyan jók lesznek, mint az angyalok.

- Na azt várhatod - mondta a Fiú. - Figyelj csak!
Bizony, vad szitkok ömlöttek a várpalotából, szitkozódott Utolsó Szaurella, szitko

zódtak a mindenféle udvari népek, szitkozódtak a rendérek, csöndérek, katonák és
poroszlók. Ugyan már, dehogy lettek jók, ha lehet, még rosszabbak lettek.

Annyi előnye azonban volt a dolognak, hogy kivégzésről szó sem lehetett néhány
napig. Bedebunk Sária föllélegezhetett. De milyen föllélegzés az ilyen?! Meggyógyul a
királynő, meggyógyul a hóhér, meggyógyul a sok rissz-rossz imposztor és kezdik újra
a kivégezdésdit.

Hej, mitévök legyünk?
Tanácskoztak, sustorogtak, vadabbnál vadabb terveket szövögettek Bedebunk

Sária végleges kiszabadítására. Mígnem egy szép napon Bab Berci a homlokára
csapott.

- Ö, én ostoba! - mondta. - Megvan a terv.
És se szó, se beszéd, elindult a palota felé.
Éppen idejében, mert nagyban dübögtették már odabent a dobokat, ügy látszik,

végleg elmúlt Rimapénteki Rimai Péntekh csodabalzsamának áldásos hatása. Ké
szülődtek akivégzéshez. Ácsolták a vérpadot, köszörülték a pallost, a főügyész magol
ta az ítéletet, hogy szükség esetén fejből is el tudja mondani, a katonák, rendérek,
csöndérek és poroszlók meg gyakorlatoztak, szuronyt szegezz, kard ki, kard ki!

És Bab Berei hogy, hogy nem, ott állt Utolsó Szaurella trónusa előtt. Meghajolt
mélyen, a feje majdnem elérte az aranymintás, vörös szőnyeget.

- Mit akarsz, te nagyorrú savanyúság - rivallt rá Utolsó Szaurella -, ha nem fontos,
amit mondani akarsz, a mai kivégzésen a te lenyakazásod lesz az előjáték.

- Felséges királynő, nagyon fontos, amit mondok - kezdett bele Bab Berci. - Azt
szeretném tőled megkérdezni, ki volt az, aki bebeszélte neked, hogy ez a vörös hajú,
szeplös vakarcs, ez a Bedebunk Sária szebb nálad?

- Mi, mit beszélsz? - hökkent meg Utolsó Szaurella.
- Mert akkor az az ostoba - ütötte a melegedö vasat Bab Berei - egy pillantást se

vetett a te sugárzó arcodra. Az nem pillantott a te fénylően okos szemedbe.
- Na de az orrom. Ez a hatalmas orrom.
- Nagy, nagy - papolt Bab Berei -, szó se róla, nagy. De szenteltél már egy kis fi-

gyelmet az orrod ívének? Olyan művészi a te orrod íve, mintha maga Leonardo da
Vinei tervezte volna. A te orrod nem nagy, hanem nagyszabású!

Utolsó Szaurella tétován megérintette uborkaorrát.
- Azt mondod?
- Azt - vágta rá vitézül Bab Berei.
- És a pengevékony szám, az előreugró állam, a kiálló pofacsontjaim?
- Mi az hogy pengeszáj?! Bölcsességre, megfontoltságra utaló ajkak! Egy igazi ki-

rálynőnek nem lehet élveteg, duzma, pittyes szája. Brrr, rágondolni is rossz. És előre

ugró állad gyönyörű vonalából süt a határozottság, és amit te kiálló pofacsontnak
nevezel, az tulajdonképpen a legklasszikusabb arcszerkezet. Én mondom neked, Utol
só Szaurella, az összes nő sírva-ríva irigykedhet rád. Különösen ez a vörös hajú kis
liba. Méghogy egy napon emlegetni veled! Nevetséges - mondta egy szuszra Bab
Berei.

Utolsó Szaurella fölkelt, a tükre elé állt. Nézte az arcát jobbról, nézte balról, nézte
leszorított állal, megtekert nyakkal, fölülről, alulról, csucsorított szájjal, elhúzott
szájjal.

Most segíts meg, hiúság istene - imádkozott magában Bab Berei.
Utolsó Szaurella még egy rondát csucsorított és így szólt:

682



- Úgy nézem, van valami abban, amit mondasz. Valóban, ez az orr nagyszabású.
Nem vagy te buta ember! - Elöretolta az állát. - De még milyen határozott! Erényes!
Büszke! És az arcszerkezetem! Milyen kár, hogy ez a szó nem jutott eszembe koráb
ban. Nézzétek, milyen klasszikus az arcszerkezetem! - Utolsó Szaurella boldogan
kacarászott és udvaroncai felé fordult. - Hát ki a legszebb a világon?

Bab Berci vezényelt és az udvari léhütök, pernahajderek, poroszlók, csöndérek,
katonák és rendérek egy emberként zúgták.

- Utolsó Szaurella a legszebb a világon!
A királynő meg gőgös, világcsúf mosollyal visszahuppant a trónusára és így ren

delkezett:
- Ennek itt adjatok egy véka aranyat. Azt a vörös hajú vakarcs libát meg engedjétek

szabadon. Menjen Isten hírével.
Bab Berci vállán egy véka arany, balján a lány. Így léptek ki a palota kapuján.
-Itt hozom Bedebunk Sáriát, Ámi Lajos kereszt lányát, a mi Fiunk örök szerelmét 

mondta büszkén Bab Berci.
Volt öröm, nyakba borulás, hejehujázás. Egyes-egyedül csak Nuuszi Kuuszi, a kaci

fántosan szerencsétlen varázsló állt megkövülten. Kétségbeesetten nézett Bab
Bercire.

- Azt mondod, Ámi Lajos keresztlánya? De hiszen akkor fölöslegesen küszködtünk.
Fölösleges volt a gyönyörű varázslatom! Te nem tudtad, hogy Ámi Lajos összes ke
resztlánya sérthetetlen. Hogy nem lehet őket megölni.

- Dehogynem tudtam. De azt is tudom, hogy bolond, aki hagyja kipróbálni! Na gye
rünk csak, el innen - mondta Bab Berci -, mielött újra beborul az ég!

Fölültek Pálinkós Gyurka repülőgépére.A gép gyomrában a sebesült Rév Zoli, feje
alatt a világnagy utazószatyor, a baloldali szárnyon Nuuszi Kuuszi, a jobb oldalin Ri
mapénteki Rimai Péntekh, a pilótaülésben a Fiú meg Bedebunk Sária, hátul a tör
zsön lovaglóülésben Bab Berci a véka arannyal. A gép erőlködve a magasba emelke
dett, a város egyre kisebb lett alattuk, a palota mint egy inggomb.

- Akkor lássak királyt meg poroszlót, amikor a hátam közepét - mondta Bab Berci.
Pálinkós Gyurka masinája meg köhögött, kerregett. erőlködött.
- Mi az, talán nem adsz igazat nekem? - kérdezte Bab Berci.
- Dehogynem - mondta a repülőgép. - Nem azért köhögök, kerregek, azért köhö-

gök, kerregek, mert túlsúly van rajtam.
- Talán Rév Zoli világnagy utazószatyra - gondolkodott hangosan Bab Berci.
Rév Zoli kirikkantott a gép gyomrából.
- Még mit nem, te ecetnézöl Talán nem látod, mi van az öledben?
Az ám! A véka arany. Az volt Bab Berci ölében. Nem sokat teketóriázott, lehajította.

Pálinkós Gyurka repülőgépemegkönnyebbült.
- Ez volt az - mondta és megint olyan vidáman kerregett. mint egy arkangyal var

rógépe.
Az arany meg - zúúú - süvített lefelé. Reméljük, nem ütött agyon senkit.
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GÁRDONYI GÉZA

Milyen volt Jézus arca?

Talán még van egy foszlány, egy csat, egy gomb, amely a ruhájából maradt. Talán a
kezünkben is volt egy régi pénz, amely az ő kezében is megfordult, mikor a farizeu
soktól azt kérdezte:

- Kinek a képe van ezen a pénzen?
Aki Palesztinában jár, talán épp arra a kőre ül, amelyen ő állt és prédikált, vagy

amelyre rá kellett hajolnia, mikor megkorbácsolták.
És talán megvan még az a kehely is, amelyet fölemelt az utolsó vacsoráján.
- Ez az én vérem.
Mikor Szent Péter koporsójánál állottam, szerettem volna látni a koporsóban nyug

vó csontokat. Azt gondoltam, hogy látni szerettem volna, de mi a látnivaló a porladó
embercsonton? A csont, csont. Épületváz. amely valamikor arra szolgált, hogy az em
beri test állhasson, járhasson. És én mégis szerettem volna látni. Látni, hogy érezhes
sek. Azt a csodás kort éreztem volna meg, amikor a csontokat hús borította, élő hús,
amelyben a lélek lakott. S képzeletem és érzéseim ködéből előalakult volna a szent
halász. Láttam volna őt, amikor ott térdel Jézus előtt és azt mondja:

- Te vagy a Krisztus, az élő egy Isten fia!
Sokat kóboroltam már a költői képzelődés birodalmában, de a tekintetem mindig

a valóságra volt irányozva. Így a vallási képzelődés felhőiben is arra gondolok: mi
lyen lehetett Jézus, mikor a Földön élt?

Bizonyos, hogy Jézus nem olyan volt, amilyennek a képek és szobrok ábrázolják, 
merthiszen azok a képek és szobrok is mind mások és mások. Mégcsak nem is hason
lított talán az ábrázolataihoz. Ha ma megjelenne köztünk. s a mai viseletben járna
keine itt, senkinek a szeme se állna meg rajta.

A spanyol és lengyel zsidók között bizonyára vannak olyan arcú emberek mint ő

volt. Merthiszen a spanyol és lengyel zsidók vérökben nem Jákob fiai. Talán a mi
budapesti utcáinkon is él ilyen alak, épp ilyen arc, épp ilyen szem. Mert az emberi
test ismétlődik,mint a falevél. A kőbe kövült füzfalevél épp olyan mint a mai.
Szőke vagy vörös ember nem lehetett, mert a szöke ember Keleten ritkaság, s erről

említés volna téve az evangéliumban. Vörös se lehetett, mert ezt meg a gúnyolói vet
ték volna észre. De fekete se volt, mert a fekete hajszín többnyire erős testiség jele. Ó
pedig lelki ember volt: szelíd és alázatos. Nemtudok elképzelni szénfekete hajú em
bert szelídnek és alázatosnak, megbocsátónak és türelemmel szenvedónek. A haja,
szakálla, bajusza tehát valószínűlegolyan volt mint a legtöbb emberé: gesztenyeszínű.

Az arca nem lehetett rút, mert az anyja se lehetett rút. S ő bizonyára az anyjához
hasonlított. Dehát milyen volt Mária?

Roskovics Ignácnál láttam egynéhány fényképet, amely názáreti nőt ábrázolt. Egy
angol nyelven írt szentföldi utazás illusztrációiban is láttam názáreti nőket. Csoda
szép arcok. Ha festő volnék ott tölteném az életemet, és nem festenék egyebet, csak
názáreti nő arcokat.

Lukács apostol azt írja, hogy Jézus apja lélek volt. Eszerint Jézus testben csakis
Máriához hasonlíthatott. Máriához hasonlított még akkor is, ha Lukács helyett azt az
ocsmány talmudi hagyományt fogadjuk el, hogy Pandera nevű római katona volt Jé
zus atyja, mert mindennap látjuk, hogy az apátlan gyermekek többnyire az anyjokhoz
hasonlítanak.
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Mindazonáltal Jézus mégse lehetett az az apollói szépség, amellyel ábrázolják. Az
eleven Apollók értelem-lángja többnyire kicsiny. Jézus rosszul is táplálkozott, a gon
dolkodás is bizonyára soványította, tehát az arca ösztövér volt, csontos, beesett és
színtelen; ennélfogva az orra kissé kiálló, a szeme kissé beesett. Az ajkai bizonyára vé
konyak voltak, s nem duzzadtak, mert a duzzadt ajk mindig a vér emberének ajka, ő

pedig nem volt rabja az érzékiségnek, ezt bizonyosan tudjuk.
De ép testü volt, az bizonyos, mert akár sánta, akár béna. akármi csonka volt volna,

megemlítenék az evangéliumok. Ő sokat járt, tehát sánta nem lehetett. A kereskedő

ket kikorbácsolta a templomból, tehát valami gyönge testalkatú se lehetett. Azt meg,
hogy a föllépése impozáns volt, az evangélium nem egy verséből meg lehet állapítani.

Az is az írásokból világlik ki, hogy hatalmas hangja volt. Aki a szabadban egyszerre
ezreknek tud prédikálni, kétségtelen, hogy erösmellú, erősnyakú ember. Az olajfák
hegyén, mikor el akarják fogni a római katonák, kérdésére: Kit kerestek? - vísszahö
kölnek.

Soha ember nem szólott úgy mint ez! mondják a hallgatói. Elképzelhető tehát, hogy
a hangja nem volt valami tökéletlen. Mert az erőtlen idétlen hangú ember bármily
nagy eszméket hirdet is, a müveletlen tömegre nem hat. Hang is kell, szép hang, erős
hang. És a szép zenés hang Kelet tiszta levegőjü vidékein, ma sem ritkaság.

Ruházat tekintetében az összes róla alkotott képeket hamisnak tartom. A festett és
faragott Jézusok mind antik római és görög ruhába vannak öltöztetve. Lehet hogy az
akkori zsidó előkelők utánozták is a római divatokat, de Jézus bizonyára a nép ruhá
jában járt, mégpedig a közpapok akkori viseletében. Hogy az a viselet milyen volt ak
kor, a zsidó historikusok megállapíthatják, de hogy mezítláb nem járt, mint ábrázol
ják, az is bizonyos. A talaj Palesztinában köves, sziklatörmelékes, és télen bizony ott is
leszáll a hő fagypontig. A klimatikus viszonyok kétezer év alatt nem változtak.

Az arca színét is megállapíthatjuk. Határozottan mondhatjuk, hogy a festők mindig
szobai arcszínt festenek Jézusnak, olyan arcszínt, aminő a húsz éven alól lévő nőké,

akik jól is táplálkoznak. lelkileg-is csak virágéletet élnek. De Jézus levegőn járó em
ber volt; sütötte nap, verte szél; még aludni is talán csak télen aludt házban. Tehát az
arca színe nem lehetett olyan gyöngéd, mint a szobai emberé.

Munkácsy Ecce Homojának arcszíne is idealizált. Abban a hónapban pláne a ren
desnél is barnább lehetett Jézus arca, mert tavasz volt, s a tavaszi napsugarat em
ber és állat egyformán kedveli. Az meg egy festőnek se jut eszébe, hogy mikor a ke
resztfán függő Jézust ábrázolja, feltüntetné az arc és a nyak napbarnítottságát a ruhá
tól fedett test fehérségével ellentétben.
Ő tehát levegötöl. napsütéstöl barnított ember volt; nem rút, de nem is üvegházi

arcú; testalkatra erős, de mégis gyöngeidegzetü, merthiszen könnyen elérzékenyült,
hamar fellobbant s a keresztfán is hamarabb meghalt, mint más gonosztevőkszoktak.

Az értelem óriásai mind érzékenyebb idegzetüek, mint mi közönségesek. A nagy
lángú lámpás gyorsan emészti az olajat; a nagylángú értelem az életerőt. A közönsé
ges ember vérforgalmának középpontja a gyomor, az értelmi emberé az agy.
Ő tehát ideges volt, ha nem is neuraszténikus. Mellében női szív, agyában isteni

lélek.
E nagy léleknek, - kinél nagyobb sohsem szállt e földre, - csodálatos erejü szeme

lehetett.
A szem az egyetlen testrész, amelyen a lélek világossága kifénylik. A kiváló értelmü

ember szeme-sugara, égi sugár.
Micsoda méltóság és micsoda erő lehetett az ő szemében, megtudhatjuk a szent

írásnak ezen részeiböl:
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Hol az a festő, aki meg tudta volna festeni Jézus szemét.
Munkácsynak Pilátus előtt álló Jézusa mély nézésű, de nem látjuk magát a szemet,
amelyből kitündöklik a lélek fensége, szelídsége, szeretete.

D'Agnan francia festőnek van egy nagyméretű képe az utolsó vacsoráról. Szerintem
ez a Jézus-arc a legkifejezőbb. De ez is túlságosan idealizált arc: párisi szalonfej. De
Jézus szeme,

*

Gárdonyi Géza egri hagyatékának feldolgozása során került kezembe ez a cikk részlet. A
géppel írt kézirat hét oldalra terjed, de ahatodikon - a későbbi folytatás látható szándé
kával, a kettőspontot követően szentirási idézetek nek helyet hagyva - félbemaradt. A kö
vetkező, hetedik lapra új gondolat került, de néhány sor után ez is megszakadt.

A töredék külseje teljesen azonos az általam gondozott hagyatékban lévő körülbelül tíz
ezer lapnyi gépelt kéziratéval. Az autográf betoldásokon kívül egy titkosírásos szó ("nap
tár") a címoldal felső jobb sarkában szintén a kézirat eredetiségét bizonyítja. A "naptár"
szó bizonyosan arra utal, hogy Gárdonyi ezt a cikket valamilyen évkönyvbe, kalendá
riumba szánta. Nincs adatunk arról, hogya cikk valóban megjelent-e.

A kézirat külsején kívül az előkerülés körülményei is bizonyítják az eredetiségét. Tíz
másik, rövidebb sziivegeket tartalmazó cédulával együtt abban az adatgyűjtő borítékban
találtuk, amelyben Gárdonyi az "Intelmek fiaimnak" cimü múvéhe; gyűjtött anyagot. E
munka első részének címe "Földre néző szem': a második részé "Égre néző lélek" lett vol
na. Az említett cédulák a második rész "Jézus" cimü fejezetéhez kapcsolódnak.

A kézirat keletkezésének évére az egyik cédulából következtethetünk. Ennek része egy
budapesti napilap 1907. május /7-i számábál vett cikk-kivágat, szintén ilyen címmel: "Mi
lyen volt Jézus?"

Gárdonyi Géza érdeklődése Jézus emberi külseje iránt azonban korábbi keletű. Már
1897-ben följegyzett naplójában egy álomlátást arról, hogy tudósítóként kellett beszámol
nia Jézus temetéséről. Feszty Árpád hármas-képéhez 1902-ben .Krisztus temetése" címmel
írt magyarázó stiiveget. Az író volt egri lakásában ma is látható íróasztala felett a Mun
kácsy Ecce Homo-jából Gárdonyi által másolt Kriszius-alak.

Korompai János

Következő számunkból

Czakó Gábor. A Teremtő mosolya
Írások és beszélgetés a hindu lelkiségről

Eisemann György: Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban
Esterházy Péter: Egy nem-létező diáriumból
Bagdy Emőke és Tarnay Brunó írása az öregségről
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MAI MEDITÁCIÓK

KEMÉNY KATALIN

A magános áldozat"
" ... akárhová is kerüljön az ember, és legyen
bármilyen magános, mindég hárman vannak
együtt, ésez a szám elég a templom alapításához...
(Saint-Martin: Tableau Naturel)

Faházikónk a hajnal ritkás ködében úszik. Átellenben a tűzkorong a szendergésében
hömpölygő folyam felett még nem rebbentette foszlányokra az ég ritkuló tejfüggö
nyét, de a nappal közelítő varázslata egyetlen lehelettel tünteti el az éjszakáét 
hihetne élő lélek visszalopakodásában? Füvek és fák és harmattól csillogó háztetök,
és bennem is a felpirosló szikra, mind valahányan kibomlunk, tárulkozunk a nevető

ölelésre. Az imént még az álom mély fészkén, és máris a kunyhó lépcsőjénüldögélek.
Hármas grádicsánál akadna e földön hívogatóbb ülőhely? - a középsőt megülni, a fel
sőre hátunkat bízni, az alsó lábam nyugalmas zsámolya. Szemem hunyom, hajózom,
mire felnyitom, átúszott a kerten, átúszott a folyón, átúszott testemen a hajnal. Rábo
ruló cseresnyefakoronáról a tetőre az A-dúr hármashangzata pereg. Kelet felől ifjú
szél szárítja a harmatot és gyorsítja az ütemet. A varázslat elnyelte az éj párakék em
lékét, a hínárhálót, az imbolygót, a szelídet. Uralkodik. Színek aranya, ragyogása. De
pihenőmtől néhány lépésnyire, a kaszálatlan fűben akárha az első ébredés bársony
kékjének egy-egy cseppje hullott és változatlan maradt volna. Megremegek, hogyan
merjem felismerni az ismerősnél ismerősebbet? - igen, lenvirág ébredt pirkadatra a
kertben. Honnan az ajándék, honnan hozhatta magját ide a szél? hogyan fogant meg
itt, éppen itt a minden kékek közott a leggyermekibb, a legtisztább, a lenvirág kékje?
Felismerem, ez a te szemed kékje, és szemembe hunyom szemedet.

Az árok édes nyirkában két fülemile boldog éneke a csendet még mélyebbé sűríti.

Valamint a brokátselyem fénye a ráhímzett boglárok játékában még jobban ragyog,
valamint a fű az ágyában hajladozó pipacstól válik igazán zölddé, úgy a csendet is ez
amadárzene halkítja önmagává. amint minden várakozástól feloldva ölét nyújtja a
benne nyíló hangoknak. A feltáruló reggel az éjszaka némán vajúdó dübörgéseit meg
semmisíti. Mondják, a fülemile éjjel nem alszik. És valóban, éjféltájt, a sötétséget fel
felszaggató apró staccato hajnali öröménekéhez alig hasonlít, akárha az egész elbo
rult teremtést zokogná. De hogy ez a sírás a madárka ébrenléte-e vagy álma, ki tudná
azt tompa emberi hallásunkkal megmondani. Még azt sem tudjuk, van-e az ő merö
ben más világában a miénkéhez akár hasonlósága is az alvásnak, ébrenlétnek, és nem
a nappal örömvarázsa altatja-e el valódi éberségét, éjszakáját. Valószínűnek látszik,
hogy növénynek, állatnak, minden lénynek élő esszenciája, s ezzel éberségének mér
lege vagy az éjjelre, vagy a nappaira billen, ám az bizonyos, hogy az egésszé vált em
berben a kettő nem egyensúlyban van, hanem egy.

*

*A hely ismerője c. esszékötet egy fejezete
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A magános áldozat vagy lehetetlen, vagy groteszk, vagy emberfeletti tett. Már csecse
mőkortól fogva az ébredéstől a lefekvésig minden mozdulatunk társainkhoz viszo
nyítva születik és rögződik meg, jóllehet ezek mértéke csak másodlagosan a "töb
biek", gyökerében a születésünk előtti és feletti tudásból táplálkozik. A gesztusok, a
szokások, az illem - a rítus. Magasabb szinten mindez épp az, ami az életcselekede
tek sorozatának összessége, az áldozat. Akit bármilyen világi becsvágy, akár a szel
leminek vélt is, kivon a közös élet rendjéből, senyvedt és groteszk figurává válik, le
het az bogaras, bélyeggyűjtővénlegény, tudós könyvsorozat szerzöje, vagy hétország
ra szóló ilyen-olyan bajnok, virtuóz zenész, de még az üdvcselekedetek gyűjtője sem
kivétel, vélt áldozatának füstje földre csapódik. De mi lesz azzal, aki egyszer csak társ
talan marad? A teljesen magános ember életében a közös életrend formája egy ideig
még gépiesen ismétlődik;ha bizonyos oldottsággal is, mintegy felszabadulva az alkal
mazkodás terhétől, az ellenőrző nézök tükrétól. és ugyanakkor valami facsaró fájda
lommal a kölcsönös segítség, a játékos incselkedés híján. Majd egyre értelmetlenebb
lesz az öltözködés rendje, megelégszik a tiszta váltóval, értelmetlen az asztalterítés, a
napirend, míg végül nincs különbség nappal és éjszaka között, és ha tudni akarja, mi
lyen napot írunk, meg kell néznie a naptárt: az ünnepek eltűntek.Az idegenek szemé
ben úgy tűnik, a külvilág kedvteléseire, szenvedélyeinek szabaddá engedésére, sőt

elmélyedésre is több alkalma lesz. Ez éppen nem válik be, az ilyesmire szánt ideje
szétfoszlik, szórakozása keserű ízt hagy szájában. Kivétel a szent, övé az emberfeletti
tett, élete teljes idejét áldozattá égeti, élete magasan az élet felett lobog az eksztázis
ban. A szent azonban, minden megtévesztő látszat ellenére nem szakad el szeretteitől,

sem az élőktől, sem a holtaktól. Minél gyökeresebben leveti esetleges énjét, az időbe

lit, mondhatnók azt is, minél jobban átlátja elmúló énjének semmiségét, annál szoro
sabb közössége a mindenkiben élő múlhatatlan énnel, a halált nem ismerővel, akit a
Bhagavad Gita szavaival nem fog a kardél, akiről Eliézér így szólt gyermekének: lel
ked érc, senki sem morzsolhatja szét, csak Isten tüzével olvadhat össze. Ezzel a leg
erősebbel, ezzel a leggyengédebbel él közösségben, ennek szól életáldozata, a mind
nyájunkban élő isteni Énnek.

*

Az időélet áldozata az időtlennek szól. Ha valaki megérintette az idötlent, a hívás
vonzása a rezdületlen kupolán időrést hasít. Megérintette és megérintetett: az áldozat
fel és le ugyanaz. Egylétünk állandóságán kékben ragyogó időréseketnyitsz. Megláto
gatsz. Nem medvebundásan bebocsátást kérve, nem kísértetként, levetett szokásaidat
keresve. Rigó vagy az öreg cseresnyefa idén sarjadt ágán. Amit annyi hajnaion pró
bálgattál, együtt fütyülni a fekete rigóval, most milyen hibátlanul tudod. Itt szemben,
a levelek mind énekedre röpködnek, csak te nem röppensz el, ha hívásodra kilépek a
verandára. De télen, mi lesz télen? Tudom, te nem költözöl délvidékre a többiekkel 
és én láttam már fatövére zuhant fagyott rigót. Ez az ének, ez megmarad. Nem, nem
az én fülemben, nemsokára az is elporlad. Ének - a feledés örökkévalójában.

*

Honnan a kert vakító fehérje e holdtalan, e csillagtalan éjben? Kívül ezüst, belül a ki
meríthetetlen mélység sötétjét ontó olajfád karolja körbe a fehér liliomszálat, mind a
hármat. Virágját senki sem látta. Te sem, csak hagymáját ültetéskor. Én sem hajtom
szét belépésre az olajág szárnyakat. Liliomlángod perzselése az olajfa szakadékába
merítene - miénk a mennybolt fátyláról a gyepre visszaverődő láng szikrázó pora.

*
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A magános ember szobájában kiejtett szó, Visszacsendül a tányéron, az asztalkendőn

egy pillanatra rnegtapad, a vázában a rozsáról a terítőre hull egy szirom, a falak fel
isszák, továbbrezgetik, kint a bokrokon, a szeleken át a folyóig, a víz elsodorja - és
most, elmerülésének pillanatában az egyetlen hang saját magjával egyesül.

A magános házban egy szó. Én az első, számból kiejtettem, én az utolsó, fülemmel
felemeltem, én, az összes.

*

Khaszid mondás: "A magány ne tegyen téged gonosszá", és Kassner: "a szent élet kí
sérlet a valódi magányra." - Valóban nincs más lehetőség. A gonosz a magány ellen
magába gyűjti a légiót. A szent, hogy ne legyen magános, kiűzi magából a légiét. A
kettő között a morzsalék.

*

Mi lehet hatalmasabb a magánynál? A Brihadarnyaka Upanishad szerint
Brahma saját magányától megrettenve teremtette a világot. A magánya potenciák
összessége, a hatalom telje. A potenciák első megrebbenése, a t u d a t meg akar nyi
latkozní, hogy lássa önmagát, tükröt teremt, a mayát, a világot. Ilyenképpen már a
logos is különválás, s ha a teljesség fényét is sugározza, az árny lehetőségét is magá
ban rejti, a képét, a káprázatét. De a logos, ha teljessége érintetlen is marad, nem tud
elszakadni attól, ami belőle, általa káprázik; ez az elszakadni nem tudás a lények
iránti szeretete. A lények nem tudnak elszakadni attól, aminek tűkrei, visszavágyásuk
a teremtő ölébe szeretetük. Van különbség a két szeretet között? Van különbség az
egyetlen híd között, amely onnan ide, innen oda vezet?

*

Kassner: " ... megkísérelni valóban magánosnak lenni, a világtól oly gyökeresen el
szigetelődni, hogy az teljesen az emberben, és egyszermind teljesen kívüle legyen."

*

A ház összefoglalása nemcsak a helynek, az időnek is. Ha az idő benne nem teljes, ak
kor kísértetté válik, múlttá, Saint-Preux viszontlátva a régi helyet, a régi tárgyak bű

völetének hatalmába esik, azok lenyűgözik és felébresztik a valaha közelükben tá
madt szenvedélyt. A tárgyak tanúink. és amikor a régi tárgyak, a tanúk eltűnnek, és
mi magunk válunk önmagunk tanúivá, akkor egy ilyen Saint-Preux-i visszanézés, egy
ilyen visszahívás olyan, mint amikor valakit a túlvilágról vágyai ídeidéznek, nem tu
dott burkaiból kibontakozni. Ilyenkor a hely-idő viszony megfordul, és az idejét vesz
tett üres szemű tér reánk dermeszti időbeli arcunkat, annak immár hiányát.

Ahogy a kabbalisztikus héber vagy ősi kínai kozmológiában a keleti égtájnak a nap
folyamán a reggel, az esztendő folyásában a tavasz, az északnak az éj, a tél és így to
vább, valamennyi helynek a megfelelő idő felel meg, úgy az emberélet realitását is ez
a megfelelés biztosítja. Enélkül az analógia nélkül összezavarodik az állarnrend. a vi
lágrend, és megzavarodik az ember viszonya éggel és földdel. Az idejét vesztett tér a
holt. Ha valaki visszatér emléket keresni gyermekkori lakhelyén, nem a hellyel talál
kozik, hanem a holttal.

*

Az idő valótlan, de az idő valósága a tárgyaké. Rabbi Lévy-Isak: "Isten nem a dolgok
által szól, a dolgok az ő gondolatai." - Az idők felruháznak bennünket.
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A magános ideje az este. A reggeli derengés halvány, de már nem röpdöső öröm.
Valami hálás csodálkozás vegyül bele, íme, megint kapott ajándékba egy napot, ké
szülödésre, az este fogadására. Éjszakájából hiányzik a másnap hívása. Vagy a nyugta
lanság démonai látogatják, vagy a messze maga mögött hagyott örömön és bánaton
túl úgy tér pihenőre, mint aki már elfogadta, hogy többé nem virrad rá életfény. Ám
ha napnyugtakor megtér otthonába, még élete utolsó estéjén is meglepi, hogy senki
sem vár rá, nem várnak rá sem meleg szöval, sem meleg étellel, és nem várnak tőle

semmit. Mert hazamenni annyi, mint valakihez hazamenni. Az elsivárosodott lélek
nek ilyenkor mindegy, hogy utcán van-e, vagy vonaton. vagy otthon, éhségét kielégíti
és ráveti magát a nem frissen vetett ágyra.

Semmit sem tud a magányról az, aki haragjában, vagy a világ hiábavalóságától elfá
radva akár barlangjába húzódik vissza. Aki önszántából fordított hátat övéinek, ba
rátainak, ellenségeinek, még akkor is, ha elválását és leválását véglegesnek hiszi,
lappang benne valahol a remény, még egyszer találkozni Istennel nemcsak cellájának
éjszakájában, de a társak szemében is.

Mondd, miért van az, és hogy van az: Isten mindenütt jelenvalósága vala
mennyiünk veleszületett tudása; itt van, a barátban, a szomszédban, még az ellenség
ben is, itt van bennem - és mégis vele, a legközelebbivel a legnehezebb a találkozás.
íme, a zsoltár is oly esengve hívja, akárha az elérhetetlen távolba kiáltana. Ő ben
nünk az élet, és az élet őt takarja. Egyik végső paradoxon ez is: amikor a nyomorban
vagy amikor az ellenséggel szemben találva magunkat, amikor leginkább el
rejtve előlünk, akkor bocsátja ránk magányunkat. és magányunkban közvetlen és
alig viselhető közelségét. Alig viselhető, s ezt csak az értelem feletti értelem érti, az a
villanás, mely már a közelséget, ami még mindég távolság, majd el is tünteti. A Chan
dogya Upanishad egy fejezete beszél az áldozati rítusról, melyben az áldozó azzal az
istenséggel kell azonosítsa magát, akinek áldozatát bemutatja, mert: .nadevo devam
arcayet - Istent csak az dicsőítheti, aki maga istenné vált." Jézusnak is a pusztába
kellett vonulnia ahhoz, hogy azonosítsa magát azzal, aki. És nekünk? Akik kicsiny
dolgokért oly sokat és könnyen tudunk áldozni, csak hogy nagyságunkat takarjuk,
egyedül a magány segít levetkőzni a kicsinyt, közelíteni megfoghatatlan valósá
gunkat.

Az igazi magános az, akire senki se vár, sem kint, sem bent. Ha nem kiégett lélek,
cellát épít magának, abban lakik, akár az utcán a nyüzsgő zsivajban. akár az erdöben,
akár zárt otthonában. Megérti, terjeszkedni most már csak vertikálisan lehet. Ez a rá
szakadt magány kiváltsága, a cellaélet. De a kísértés és enyhet kínáló élet arca gyak
ran összemosódik. Acellaéletnek megvannak a maga fokozatai. Eleinte olyan, mintha
sivatagban élne, a falak tátongón meredeznek, ha képek függnek rajta, semmitmon
dóak, legjobb leakasztani őket, a tárgyak közül alig van valamire szükség, fölöslege
sek, szinte tolakodóak, de kis idő múltán mintha életre kelnének. A lámpa a sötétség
besurranásakor világosságát kínálja, a tűzhely, még ha nem hasábfa pattog benne,
csak a mechanizált világ villanyégöje, gázlángja, akkor is valami életmeleggel hízeleg,
a bögre megkívánja, hogy fényesre mossuk s azután lenevet a polcról, és inkább ő

kéri a beleöntött tejet, semmint az, aki megissza - a tárgyak mozdulataink élő üre
gévé válnak. A fekhely és az asztal, a meglazult kilincs s a nehezen nyíló, de már jól
tudjuk, melyik mozdulatunknak engedelmeskedőablakzár nem is környezetünkké.
idestova testünkké válik. Viszonyunk személyessé lesz, olyannyira, hogy lassan már
gyengéjüket is kiismerjük, s a személyes kapcsolat csalhatatlan jele, a humor is ki
buggyan. Ilyenkor rászólunk a tejre: ki ne fuss, míg egyet fordulok! És még inkább az
állatok. A magános azokkal tudja csak igazán benépesíteni sivatagát. Elég egy kóbor
macska, egyszer megszánta, megetette, s az ezután minden reggel a szokott időben

bemiákol, kéri jussát, nemsokára vacsorájának is társa lesz, és ha a kis jószág elma-
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rad, már ízetlenebb az egyszerű estebéd. Hát még a kutya! Az, ha pár jó szót adott
neki, elébe telepszik, nem tágít, a maga, számunkra csodálatos kiityatudásával meg
vonja szerzett gazdájának lakhelye körül a határt, és világát e körülhatárolással őrzi.

Ki ellen őrzi? - kérdezi a remete, aki nemcsak nem fél senkitől, de jól tudja, éppen
ezért nem is fenyegetheti senki. A magános most feleszmél. Amikor a tárgyakat életre
keltette, amikor háziállataival valami derűs, és mégis fanyar idillt teremtett maga
körül, megkockáztatta, hogy a régi, emberinél alacsonyabb szinten a tárgyi életbe
visszaburkolódzék, hogy a háziállatok ártatlan tompaságával közösségben maga is a
fel nem ébredt természetbe visszasüllyedjen. Új eszmélésében a tárgyak a magános
beléjük lehelte életüket elvesztik, a szellem által fel nem ébreszthető barmok iránt
mélységes részvét fogja el, s azok értetlenül bámulják gazdájukat. Most, egyszerre vi
lágos lesz, mi törtét. Körülvette magát az életet könnyítö, az élet álcáját viselő dol
gokkal. A kétfüles, a magát ibolyamatricákkal kellető bögre a padlóra esik, darabok
ban, talán nem ügyelt, talán túl közel helyezte az asztal széléhez, a cserepeket össze
söpri, nem gondol rá, míböl iszik ezután; az ez idáig engedelmes kályhában a fa nem
fog tüzet, lehet, nyirkos a tüzelő, lehet, szél csap a kéménybe, abbahagyja a hiábavaló
erölködést, nincs is olyan erős hideg, pokrócot terít hátára és vár. Fel sem tűnik,

hogy a kutya elkódorgott, a szokott ugatás megszűnt, a cica még be kígyózik az ajtó
résen, a maradék tejet elébe teszí, visszadűl a lócára. vár. A dolgok cserbenhagyták.
Micsoda megkönnyebbülés így várni arra, amit szó nem tudna megnev.ezni. A háznak
ez a most már véglegesen visszatért magánya, a dolgok halála szembesít halálunkkal,
sokkal visszavonhatatlanabbul, mint annak idején a világi életben az élet halállátvá
nyai, inkább, mint tehette azt akár gyilkos fenyegetés. Olyan mélyet kortyol a ma
gány új italából, hogy már nem csatlakozhat emberhez sem, ugyan ki az élők között,
aki ugyanezt az italt, míg nem jött el az ő magányának órája, együtt ihatná vele. De
magánya még nem teljes. A halottak visszajárnak haláluk valóságával magányára em
lékeztetni, a véglegesre.

*

Mondd, kinek könnyebb meghalni, annak, aki a családból, dédelgető baráti közösség
ből, földi dolgait a törvény szerint betöltve, övéiről gondoskodva távozik, vagy annak,
aki senkitől sem tud meghitt búcsút venni?

Hallom válaszodat: kinek könnyebb átúszni a folyót, a bundába, csizmába bugyo
láltnak, vagy annak, aki mezítelenül veti magát az árba? Értem, válaszod, akár ideát
ról, onnan túlról is a kérdés velejét kicsordítja, értem, akiktől elbúcsúzunk, azokhoz
jobban hozzánövünk, őket nem engedjük magunktól szabadulni, és maszkjaik súlya
alatt magunk a folyóba süllyedünk. De mi, mi, ugye én kedvesem, mi nem búcsúz
tunk el - el sem válhatunk.

*

A magános ember kiváltsága a szüntelen beavatási helyzet. A helyzet személyes ne
ve állapot. Az állapot nem azonos a személlyel, annak csupán ideiglenes meghatáro
zója; jellernzöje a helynek, ahol a személy éppen megállt, jellemzöje várakozási foko
zatának. Mert a személy, míg nem lett valóban önmagává, addig várakozó a két határ
között. Az egyik, amelyikről tudomása bizonyos, de nem ismeri, aki felé tart, és akire
vár: saját megvalósult személye; a másik határ a bizonytalan az örökösen változó idő

ben, ez a nem végleges hely: ez az állapot. A várakozás, mint helyzet passzív, de mint
személyes állapot, legyen valaki mégoly nyugalomban, akkor is aktív. Szüntelenül a
határon él, mulandó és halhatatlan énje között; már itt az életben abban aközöttes
állapotban, amit a tibetiek bardo-nak, az íráníak barzakh-nak neveznek, a végső

válaszúton, amelyre minden beavatás előkészít. Állapota aktív, mert nem helyzetétől,
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kizárólag imagináciőjától, az imagináció irányította akarattólfügg, hogy merre for
dul, mire vár, várakozásában megtorpan-e, s ezzel visszazuhan, vagy az egyetlen va
lóra nyílott ébersége addig feszül. míg azzal azonosulva, az egyetlen valóságosba ol
vadva maga is megvalósul.

A magános első beavatási állapotában, az e világtól kiüresedett életében, sivátagjá
ban, önmagából. perceiböl, mozdulataiból egész világot népesít be, hogy felismerje a
kanál zörrenésében. a szúpercegésben, még az egér rágcsálásában is ugyanazt a ne
vezhetetlent, aki a csillagok pályáját irányítja. Sivatagja formákba, színekbe öltözik. A
kútra járás öröme, a csipkebogyószedés, egy-két családtagjává fogadott bokor rügye
zése, lombhullatása, az évszakok körtánca testével egybeforr - a megszokás. Kezdeti
sivatagjából a profán élet helyébe valami melankóliával behavazott, és mégis új para
dicsomot varázsol. Nincs ennél megtévesztöbb káprázat. Ez még csak a gyönyör eksz
tázísa, várakozását a hamis halhatatlanság labirintusába csábíthatja - hol van még a
határ, ahol kénytelen szembenézni önnönmagával- saját halálával.

De egyszer csak, nem tudni, mi töri meg a várakozás ez üdvözültnek érzett állapo
tát, talán a felfedezés egy harmatfátyolban csillogó hajnalon, kedves barackfájának
elférgesedése, talán az elhaló fülemileének? Még valószínűbb az ilyesmi. Halk
gyöngyházfény a kiterített várakozás, a határtalan, ködszínekben játszik rajta az al
kony. Ez az esti séta ideje. Szokott barangolásából megtérve már csak vagy húsz
lépés a kerítéstől a kunyhóajtó, és ő megy negyven lépést is, többet is, lépteit ugyan
nem számlálja, de mérhetetlen hosszú ez az út - a házikó sehol. Eltévedt volna a sö
tétben? Nincs is vaksötét, a holdfény tévesztené meg, tapogatózik, sehol, elvétettem
az utat, bizonytalankodik, és más kertjébe léptem? - nem, hiszen itt az öreg diófa, és
talpam ismer minden kavicsot - a bolyongásban kimerülten leroskad -, pirkadatkor
a ház lépcsőjén ébred.

Akárhogy is, de megtörténik a felismerés, hogy a testéhez nőtt ház, kert, vidék és
esti séta éppúgy képzelete múve, mint saját teste, éppúgy nincs, és éppúgy van. Ettől

kezdve a csillagok téli ragyogása semmi egyéb, mint emlékeztető a fény elhomályo
sodására, a küszöb alá, téli szállásra beköltözött tücsök fel-felcirpelése emlékeztető a
kedves hangokat magába sűppesztö űrre, ettől kezdve, ha meg is issza reggelijét,
akárha valaki más, idegen és ismeretlen inna, ha ápolja rózsatöveit, egy idegen kéz
tartja a kapát, a locsolót, és a rózsák illata valami távoli, régmúlt ágyásból árad - - -
mintha valaha járt volna erre. Az üres karmával visszaballag a házba, az ablaküveg
tükrében megpillant egy arcot - - nem ismeri.

*

Magányunk végső burka azonos Isten első burkával, a szóval - de amikor a szó meg
szűnik -- ----

*
Az első magányban az űr be akarja tölteni önmagát és formát keres. A formák kime
ríthetetlenek, Isten gondolatai kimeríthetetlenek. A manifesztált lény Isten egy-egy
gondolata, egy forma, egy idő, egy hely, egy személy - egyetlen egy. Magányának be
töltéséhez ajándék az idő, és mire formáját betölti, mire helyével azonos lesz, az aján
dék elfogy, lejár. Megérkezik az állomásra, ahol függetlenül az életfonal megszakítá
sától, vagy továbbkúszásától, eza véges, ez a számlálható idő az időtlennel találko
zik. Ez az az állomás, .ahol a megnyilatkozott forma semmisége a teltségben feltárul.
és kezdi levedleni mulandóságának maszkját. Ha fiatalabb életkorban éri utol az
embert ez a köznyelvben megrekedésnek nevezett befejezetlen befejezettség, csakha
mar elveszti egyéni .vonásait, valamilyen kollektív típushoz hasonul; első rá
nézésre könnyű megállapítani, milyen konstelláció alatt szűletett, mert ezután a ter-
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mészetinek mondható konstelláció uralja őt, és nem ő azt. A típus. A fenyegető máso
dik magány elől a sokaságba rejtőzik és halála is a sokaság halála. Idősebb életkor
ban az arcizmok meglazulnak, a járás elveszti ruganyos voltát, látható műveire legfel
jebb a mulandó kártyavárába menekülő tompaelméjűbüszke, és hiába kuporodik a
kályhasutba, házában már csak vendég. Ha ő nem is veti le formáját, az elhagyja őt.

Az ember. ha még itt tengődik, formátlan, olykor nevetséges roncs lesz, mígnem por
rá válik, amiből vétetett. Ezekre illik a szkeptikus mondása: "Öregkor - az élet
bosszúja önmaga felett."

Kevésnek adatik meg a második magány szenvedése és tudása. "A lélek sötét éj
szakája." Akárha a lehullott forma Istent űzte volna ki a lélekből, akárha a lélek
semmi egyéb sem lenne már, mint tátongó űr, remélni nem képes, a reményhez aka
rat szükséges, az az akarat, amely formát keres. Az átlagember, az egymagában is so
kaság alig veszi észre az űrt, amely nemsokára számlálatlanul elnyeli. De van a másik
űr, a nagy várakozóé, megnevezni ő sem tudná, mire vár, megnevezhetetlen az, nincs
tárgya, száma, alakja, az egészre rányílt űr, az az űr, amelyet ha a várt és váratlan
kegyelem betölt, nem az idötlenbe, de az örök időbe merül.

*

Olykor úgy tűnik, születésünkkel együtt kapjuk a magányt és a magányt betölteni
kívánó akaratot, az alig csillapítható szomjat. A csecsemő, ha teleszopta magát, egy
időre megnyugszik, azután ismét sírni kezd s míg anyja nem veszi ölébe, meg se
nyugszik. Elsöaktív megnyilatkozása ez a sírás a másik test-lélek ölelése után. Egy
kívánság van, az űr magányának betöltése. Nincs olyan kívánság, legyen az egy biro
dalom uralma, vagy tudós felfedezés, vagy csak egy kedvünkre való tárgy megszerzé
se, hogy ne az eredendő űr betöltésének álcája lenne. Ha álca, sohasem telik be, sőt

minél inkább teljesül, annál többre kívánkozik, az álkívánságok betöltése az űrt mo
hóbbra tágítja, az egyetlentöl távolít.

A népszáj azt állítja, a halottak, ha nem teljesül utolsó kívánságuk, kísértet alakban
visszajárnak jussukat keresni. Ha valaki meghal és a helye üres, és a teste üres, az
ottmaradtak félnek szobájába lépni, félnek helyére ülni, szorgosan kitakarítanak
utána, volt fekhelyét máshová helyezik, ne találjon vissza régi kívánságaihoz, szoká
saihoz. A reinkarnáció chiméráját is a lefokozott imagináció kis kívánságokat szűlö

ereje csillogtatja. Van, aki egy elmulasztott földi utazásért. van, aki egy megkívánt és
leszakíthatatlan körtéért térne vissza. Egy szegénységéből kikászolódni képtelen fia
tal lány azt mondta: sohasem volt ilyen habos, ilyen lágy selyemruhám, ha még egy
szer születek, ilyenbe öltözöm. Még késö öregségében is emlegette a testéhez soh
sem simult oly kívánatos ruhát. Imaginációja oly elszakíthatatlanul összenőtt e
vággyal; nem lehetetlen, hogy kísértetlelke az idők végeztéig a rue de la Paix kápráza
tos kirakatai elött bolyong. Az idöbe tapadtság, ami viszont maga a mulandóság, a
végső házát meg nem talált léleké. Ahalottűzés népszokása, akár az élők és holtak
világának varázslattal történő elválasztása, valamint az eltávozott "kívánságainak ki
elégítése", mint betenni a sírba az ételt, a lovat, sőt feleséget és szolgákat is, mind
ennek a meg nem épített és tovább nem építhető háznak a meghosszabbítása. Valójá
ban mindez annak a befejezetlenségnek felel meg, amit a tradíció az exoterikus szin
ten ősök útjának nevez. Ide tartozik az ősök tisztelete, oltára, a felmenők képeinek
tulajdonított mágikus erő és hasonlók. Az istenek útjára tért léleknek sem szerszá
maira, sem tiszteletre, sem félelemre, de még itthagyott nevére sincs szüksége, Ő,

maga az ősöktől és utódoktól elszakadt, az összes ős, a névtelen.
A Bardo Thödol figyelmezteti az eltávozottat, ne tévessze magát össze azzal a holt

testtel, aki körül hozzátartozói tesznek-vesznek. Úgy látszik, a legnehezebb megszo-
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kott és valójában már lehullt formánkat, a házat, amely kivetett magából elhagyni.
Csak annak adatik meg, aki már itt teljesen kiürült. Milyen meglepő R. Guénon halá
los ágyán feleségének nyilvánított kívánsága. 6, a beavatott, aki nemcsak az emberi
lét. de szélesebben az univerzális létnek a szent könyvek alapján ismert minden ál
lapotát oly biztonsággal tárta fel, azt kívánta, halála után íróasztalához ne nyúljanak,
hagyják úgy: mintha tovább is ott dolgozna. Az időbe tapadó kívánság nem kimerít
hetö, főleg nem a tudás kívánsága: "aki tudja, nem tudja." A lélek ürességét, a ma
gányt csak a másik lélek magánya tölti be, amikor az egyesülésben valósággá válik a
harmadik - az első.

"Valahány lélek, végső medrében ott a mély magány, a nagy egyedüllét." (Ebner)
Nem a Világlélek teremtés előtti, önmagával azonos magánya ez, amiről a Védákban
olvasunk? Nem a böhmei létre nem ébredt csend (Stille ohne Wesen) magánya ez?
Nem ezért van az, hogy aki a lélekkel való találkozásra szomjas, másokkal és önmagá
val, annak előbb a pusztaság magányába kell merülnie - a végső mederbe?

*

Magányom tükre magányod. Azt kell hinni, végső együttlét nincs más, csak Isten
magányának és a miénknek egyesülése.

*

Magányom akkora, mint Istené - mért nem takarjuk egymást? közöttünk az árny, a
szenvedés.

*

A formák burkát levetve, a lélek a saját mélységét takaró áttörhetetlen burokhoz jut,
Eckehart "végső alapjához", "ahol nincs egyéb, mint merő hallgatás", ez Halaj "a
megszentelt kört takaró szent köpenye, amin túl az isteni való rejteimébe nem hatol
hatunk", ez a hallgatás, és ez a szent határ, az ember végső magánya.

*
Milyen békésen ápolt ez a mai nap. Langyos szélcsendben, a fűbe telepedve a zöld
kockás abrosz feslett szálait beszövögettem, hiszen tudod, a vidám vacsoraabroszt, és
ma este ismét azzal terítek és ismét veled teázom. Ö, ez a saját szépségében úszó,
szépségének közönyében, közönyének kegyetlenségében tündöklő nyárelő.

A szépség és közöny ikertestvérisége - lehet ennél irtóztatóbb,s ezzel a végleges
elhagyatottságot inkább ránkdermesztőfelismerés? Ellenállhatatlan vonzereje a szép
női testnek, a szép virágnak, nem éppen az a közöny, amit mi, akik számára egyetlen
való a személyes valóság, a nem közöny, még szépségének támadása árán is szemé
lyessé akarunk tenni. Valószínűleg a személyes jelenlétnek ez a követelése késztet
egy-egy kamaszodót, hogy a virágba beleharapjon, és ugyanez a gyökere a szadista
agressziónak. akkor is, ha egyébként olyan érzékeny tudatosság birtokosa valaki,
mint G. Bataille. És a hódítás, akár a szépsége teljét élő nőre, akár a magas hegy
csúcsra irányul. Van, aki saját személyét csak a "nagy" teljesítményben képes érzé
kelni (a más és önmaga ellen elkövetett agresszióban), áldozatát nem tudja elválasz
tani a birtoklástól. Az alpinista, aki a természeti széppel nem elégszik meg a szelíd
lankán, a "legmagasabb" csúccsal kíván egyesülni. Ezzel szemben a haiku költőben

minden fűszál, minden múló pillanat az örök jelent ébreszti. A pillanat közönyét, ami
maga az elmúlás, múlhatatlanul éli, személyének semmisége így válik eggyé az örök
kévalóval - ez a találkozás lobbantja fel a szépséget. A természet, a puszta élet közö
nyös, és számunkra, akik a szépség kegyét (gratia - charis) kaptuk, minden és min-
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denki, aki e kiváltságban nem részesül, kegy-etlen. A hang, a szín, a forma, úgy, ahogy
azt az élet elfogadja és beleburkolózik és közönyösen éli, még nem szép, Szép csak a
mű, amelyben a hang, a szín, az alak forrásával találkozik, a mú, akkor is, ha az nem
egyéb, mint ez a felismerés bennünk - a csodálat.

Nem, nem a nyárelő ragyogása ápolt, a személytelen szépség képtelen a gyöngéd
ségre. Én ápoltam e napot azzal, hogy személyedet mínden lélegzettel, minden öltés
sei beleszöttem. hogy kettőnk múltba hulló életével telítettem. Később, csonka cse
resnyefád árnyában a könyv csukva maradt. Újból alapvető kettösséged és végső egy
séged kérdőjele kísértett. Újból eltöprengtern, ha egyáltalában valami vágyadról szól
tál, az sohasem volt egyéb, mint a ház, a házunk, és mégis mindent megtettél, hogy le
hántsd magadról, ami e világból rádtapadt - elszóródni, megsemmisülni, még az üd
vöt is elvetni, az üdvöt, ami a világ, az idő meghosszabbítása. Kucköban, díványsarok
ban, szük kávéházi asztalon, egy irattáskában rendezkedtél be, a földi háznak még le
hetöségét is megsemmisítve. És csodálatosképpen, a díványsarok. egy-két óra a víz
parton vagy a töltéslejtőn elég volt az idill testetöltésére. Talán annyira vágy tál rá, bi
zonyos, annyira szeretted azt a fel nem épült földi házat, hogy tudtad, ha meglenne,
nem bírnálleszakadni róla, tudtad, oda hazajáró lélekként vissza-visszajárnál. így, eb
ben a házban, amit neked építettem, nem kell visszajárnod - itt vagy.

És mást is tudtál, bizonyosan minden lényegeset. Tudnod kellett, hogy az istenek
csak pillanatokra jelennek meg a halandóknak. Az istenek tudása, hogy az idill, a
maradás boldogsága nem adatik a földieknek. Burkot formáinak számunkra szépség
ből, ez az istenek áldozata, és mi burkainkat levetve visszaadjuk az áldozatot. A két
áldozat elválaszthatatlan, ám az áldozatot időből szötték, és visszaadása után az idő is
betelik. Akiben a tudat magas fokán lángol fel isteni énje, abban a kettősség lobo
góbb, azt a felébredt isteni láng felperzseli. És különös módon, őt, az időtlent az idő

jobban égeti, sürgeti. Számára fájdalom az idő. Ebből a fájdalomból a sietség és me
lankólia. Melankólia: részvét, együttélés a világ szépségével annak tudatában, hogy
ez mind káprázat. És a sietség: a kirepített nyílvessző sietsége célja irányában, meg
állíthatatlanul az egyetlen valóság felé.

Egyszer, mikor? Erre nem tudnék, és minek is válaszolni, egybeélt időnkben nin
csenek dátumok, de mégis, mondjuk így, az első nagy megnyílásban. isteni voltunk
feltárulásában azt kérdezted: tudod, hogy csak pillanataink lesznek? Nem tudtam,
és miután megmondtad sem értettem. Távozásod órájában értettem meg ezt a tudá
sod, s ennek a tudásnak életárnyát, az elkerülhetetlen, a mélységes melankóliát. Ál
dás volt, hogy nem tudtam, áldás, hogy mondásodra sem értettem, így, ebben az ér
tetlen tudásban, kettősséged elfogadásában egész időnk egyetlen pillanat, s egyet
lenségében az el nem múló pillanat lett.

*

Már alkonyodott, amikor a könyv, talán a felkerekedő nyugati szél sodrától, talán
szórakozott ujjaim játékától mégis kinyílt. Ezt olvastam benne: "Vagyok, ki tündöklő
hajnali fényben reggelizik." És a másik lapon: "Védtelenül, halálraszántan, testemen
átsüvít a szél." Basho sorai, de írhattad volna te is, vagy írhatta volna Basho rólad is,
a másik vándorról. Verseinek elernzöje azt állítja, Basho azért választotta a széltől,

esőtől, égő naptól óvó ház helyett a vándorlást, mert a szegényes egyszerűség mély
séges együttérzéssel vonzotta. Bizonyára így van, de csupán egyik szükségképpen ve
lejáró arca ez annak a vándoréletnek, amely lényegében nem különbözik a magános
élettől a házban. Vándor, vagy magános, mindkettő önmagában lakik - az egészben.
Mindkettő az a beavatási fokozat, ahol lehull a fölösleges, és mennyi mindenröl derül
ki, hogy fölösleges, és a lehullott helyébe, a dolgoktól megszabadult szegénységben
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milyen nem várt kincsek fedik fel fényüket. Mindkettő a nagy út, úgy, ahogy Yüan
Níu, a kínai költönö megélte: "Nem keresni az igazságot, nem keresni a káprázatot, a
fűzfa zöldel, a virág piroslik, a dolgok önmagukkal azonosak", úgy, amint búcsúverse
szól: "Égbolt - tavaszi naplemente, égbolt - őszi kelőhold fénye, melyik volt a való,
melyik volt az álom?"

Azt is állítják, hogy a haiku-nak azért nincs címe, mert tárgya megnevezhetetlen.
Megnevezhetetlen csak az abszolút szubjektum, a nevek adója, a névadás hatalmának
adója, a Névtelen. Igaz, a haiku költő tudja, és épp ez a tudás költészete, hogyha azt
mondja: kelő nap, azt mondja: fűzfa, azt mondja: reggelizem, többet mondott, mint
fűzfa, napfény, reggeli, azt is, ami benne nevezhetetlen. A haiku költő tudja, hogy az a
több, annak az érintése futó felületével az időben azonos magával a Névtelennel. így
szünik meg a jelentős és jelentéktelen különbsége. A fűszál az árokparton, a fűszál

hegyére röppenő, és már tova is tűnt szitakötő ugyanúgy egy mérhetetlen és nevez
hetetlen pillanata a vándornak, mint a szárnyával ablakot súroló s már tovaszálló
cinke a magány házában élő remetének. A vándor és a magános egyaránt erős a
gyengeségben - ez az ereje gyengédsége és együttélése az erőkkel. Ehhez az erőhöz,

ehhez a gyengeséghez vet le magáról minden fölöslegeset, a közvetlen érintkezéshez,
így ajánlja fel magát a magasabbnak. így, ebben a várakozásban valósul meg a talál
kozás, hogy megsemmisüljön benne a különbség jelentős és jelentéktelen között. Ná
lunk sem ismeretlen az, amiről a Távol-Keleten azt mondják, ha a fa túl erős lenne,
miböl ismernők meg a szél erejét, ha a hullám merev lenne, a hold szelleme miben
nyilatkozna meg? Nálunk sem ismeretlen, Eckehart ugyanezt mondja: "Ha Isten gyer
meke akarsz lenni, hánts le magadról mindent, ami különbözővé tesz." A francia rno
ralisták az újkori Európában a gondolkodás érzékenységének magas szintjét érintik.
Ami írásaikat mégis csak irodalommá teszi, az a szalon, ahol tapasztalataikat szerez
ték, a szalon, ahol írtak. Aszkézis híján nem ismerhették a fölösleges lehullatásával
feltáruló örömet, igaz, a végső szakadék ránkmeredö sötétjét sem, azt, amit ismert, és
megismerve áthidalt a haiku költő a szélviharban, azt, amit ismertél te, távol a szam
szarától, az árokparton. térdeden a jegyzetfüzettel.

Engedni, vigyen bennünket az út, akár a vándorlásban, akár a magános házban. Az
út különbözősége lefosztja rólunk a különbségeket, enélkül nem igyekezhetnénk va
lahányan ugyanarra a helyre. De hol van az a hely? A Gyémánt Szutra jut eszembe:
"A felébredt lélek sehol sem tapad meg." A felébredt lélek maga az értelemmel fel
nem érhető hely szabadsága. Ez a megnemtapadás és ez a helybenlét a másik haiku
szerzö szabadsága, akinek "vállán rőzsenyaláb, előtte nyílik az út, jól ismeri a házat,
ahonnan tűz világol."

*

Vannak múvesek, akiket a tér hatalma lenyűgöz, és vannak müvek, amelyek a tér ha
talmát érzékeltetve megrendítenek. Ilyenek Giacometti szobrai. Űrt vágnak a térbe
és benne Imbolyognak. keresztül látunk rajtuk, és megszédülünk. A tér művükben és
a szemlélőben űrré válik: nem é ri n t i k meg a teret, s az hellyé válás helyett ürré tá
gul. Üres az, amit nem érintek, amit el nem érek, s ezáltal a tér érhetetlenné
válik, sohasem hellyé. Vannak múvek, és ilyenek a kínai, japán tájképek. amelyek a
teret egy faággal. egy madárszárnnyal érintik, s ezzel az egy érintéssel az űr megszű

nik, a tér hellyé válik. A műves megérintette a teret, s ez azonos azzal. hogy a tér
megérintette a művest. A tér általa és benne hellyé válik, ö maga örök létének egyet
len helyévé válik. Ennek az időbeli, és annak az időn túli helynek egymást áthatása a
megvalósulás. Helyünket akkor ismerjük meg, amikor még a pillanattal sem mérhető

visszanézésben az időn túlnéztünk. Másképp ez azt jelenti, hogyahelyünkkel való
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azonosságunkat elérve már el is hagytuk ezt a helyet. Erre utal a Sankhya Karika,
amikor azt mondja: az ember, a megszabadulást elérve testét elhullatja, az visszajut a
körforgásba, de az élő szikra (a purusha) a szenvedéstelenbe lép, ez a moksha, a meg
szabadulás. A halhatatlan szikrának, amelyhez többé semmi sem tapad, "legmaga
sabb neve kshetrayna - a hely ismerője, az, aki tudja, mi hol van." A hely ismerőjé

ben azonban nem különbözik az ismeret az ismerttöl, nem különbözik önmaga ön
magától.

*

Ismerni, míg ebben a világban vagyunk, kettőt jelent: ismerni a világot mint "Isten
sugárköpenyét", a megnyilatkozott szépséget, a paradicsom kertjét, de jelenti a para
dicsom elvesztésének felismerését, a zuhanást is. Aki a kettőt együtt ismeri, az az
idillt csak nosztalgiaként élheti, annak tudása éppen az, hogy a paradicsom elgyo
mosodott, s ha erről nem veszünk tudomást, elkerülhetetlenül a végleges halálfa
mérgezett gyümölcsébe harapunk. A paradicsomi idill elvesztése után nem marad
más, mint a gyomot irtani, a kiszáradók helyébe új fát ültetni, a lét életben ért mér
hetetlen katasztrófáját jóvá tenni - ez a mű. A mű a nosztalgiából, a paradicsom em
lékéből és a várakozásból emelt épület. Azt, amire művünk, a magunk befejezése vár,
nem lehet megnevezni, mert ha nevezik is azt az idő végének, kegyelemnek, ingyen
ajándéknak, ez az, amiben már nincs semmi tárgyszerű,azaz megnevezhető.Lehet az
emberi műben még annyi tudás és tiszta erőfeszítés, befejezetté csak a megnevezhe
tetlen teszi, és ez az, amire mindenki, aki életét a müre tette, vár. A paradicsom virá
gos, de az elveszett paradicsom után a végső mü, az Égi Jeruzsálem jáspisból épül. A
jáspis nem a súrú, a nehéz kö, a megkövesedett viráglét. amelyben az élet a legmé
lyebben alszik, hanem az esszeneiává tisztult átlátszó lét, amit az emberi nyelv csak a
drágakövek kristályával tud szimbolizálni. Ahogy az Égi Jeruzsálem nem emberi mű,
ugyanúgy valamennyi élet beteljesedett művé válása, maga a beteljesedés, túl az em
beri akaraton, képességen. Ahogy a föld az ég körét négyzet alakban valósítja meg,
ahogy az emberi mű megalkotásának képe és száma a számok összességére, a tet
raktysre alapozott ház, hasonlóképpen a betöltött életmű az áttetsző háromdimen
ziós kvadrát kristálya. De míg ebben a világban vagyunk, nincs olyan megnyilatkozás,.
amelynek ne két arca lenne. így a kocka is. A hazárd éppúgy arab szó, mint az al
kémia, és nem egyebet jelent, mint az alkémiai művelet végső eredményét, az átlát
szó kristályt, és végső bizonyosságot. De ugyanúgy jelenti a játékot, a bizonytalant.
épp azt, aminek érezzük magunkat a számunkra bizonytalan univerzumban. Mégis
éppen a kocka az, amit a mű befejeztén el kell vetni, mintha semmi sem történt vol
na, mintha mit sem alkottunk volna, mintha semmi és senki sem lennénk. A bizo
nyosnak látszót, a megformáltat a bizonytalanba hajítani. A hely ismerőjénekez vég
ső, itt még sejthető tudása. Távozásában mindent, amit összeolvasztott, egésszé tett
és átlátszóvá, a bizonytalan bizonyos kedvéért elhajítani. - Végső tudásodról
szóltam.

*

Beesteledett. Ismét a grádicson ülök, mint napkeltekor. Vagy talán el se mozdultam
azóta? Úgy rémlik, ezt is, azt is tettem-vettem, a virágágyakból kigyomláltam a tarac
kot, öntöztem, bámészkodtarn, varrogattam. a lehajló ágakról pár marék cseresnyét
szedtem, színes kavicsokat válogattam. gyümölcsfáinkkal beszélgettem. először a sze
detlen cseresnyefával

gyümölcse megérett
nem szedi senki

hullatja szemenként
fűbe szelíden
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bíbor a csend a lomb
fényálmot ringat

míg a leomló
nappal egyesül

azután a körtefával, tudod, most van tizedik születésnapja

alighogy elültetted
már tovatűntélaz örökbe
menyasszony bimbajáról
ma e titkos hajnali órán
harmat pergett a rózsatőre

azután kérdeztem a meggyfát, a kis csenevészt, sehogy sem mer felnőtt fává növe
kedni

meggyfácska mért nőttél ide?
- hogy búbom megülje a cinke
miért is nőttem én ide?

- koronám felett hogy elsuhanj

a mai nap volt ez, vagy a tegnapi, hosszú volt ez a nap, vagy rövid? Csak azt tudom,
örök pillanatunkba szövődött. Hűvösödik,úgy látszik, éjjel esni fog, a bokrok rezgése,
a madarak csipogássá halkult esti éneke, mind a közeledő szél jele. A levegő párától
súlyosodik, se hold, se csillag. Azt olvastam, a japán költő évszázadokkal ezelőtt

mondta e négy sort, de most van az, és nekünk mondta:
szívemet a múlt, jelen, jövő

átvilágítja
oltsd ki a mécsest

a távol hegy hamuvá hullott

Se hold, se csillag. De lábamnál egy szentjánosbogár kinyíló lámpása a sarkcsillag
smaragdját szikrázza, sugarában világosan hallom: a n t a a n a, tiéd ez a fényhang, ez
a hangtalan? Kié is lehetne másé? Igen értem, és mindég is értettem - te vagyok.

Te én vagy, én te vagyok. Egymásban lakunk, de nem úgy, mint egy száron az egy
máshoz illeszkedő levelek, köztük még van távolság és közelség, s a viszonylatok
különbségét összetartó szár, az arány, az illeszkedés, a ritmus, a számtörvények köz
vetítette, a számokat kioldó szeretet. Ott még van fény és árny játék, ott még érvé
nyes az idő változása, ami nem egyéb, mint a szeretet lankadása vagy izzása. Te én
bennem, én tebenned, az együttlét teljében megszúnik a vonzás, a taszítás, a megvaló
sult szeretet már a szeretet szót is levetette magáról, minden szót levetett magáról.
Egymásban megkülönböztethetetlenül. És épp ezért, most már tudom, nem fogsz a
kapuban megállni és csodálkozva körülnézni szólván: "ni, kaput is építettél", mert te
vagy az a kapu, és nem fogod egy váratlan pillanatban megkoppantani az ablakot, ez
csak az időben történhetne, nem, nem fogsz megjelenni, mert itt vagy, te vagy az a
ház, itt bennem, én tebenned. Anta ana - kimondtad a szót, a szó megszünt,

A szentjánosbogár lámpása kialudt, sötét szél szaggatja a fákat, gyere, húzódjunk a
házba, illatos teám majd felmelegít.

Reggel óta most lépek először szobánkba, különös, alig ismerek rá, vagy az nem
ismer rám, valahogy megtelt, valahogy kiürült - hol vagyok?

Várakozom
vagyok a csend súrújé
üres szobában tele könyv
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Kemény Katalinnal Hamvas Béláról
(II. rész)

- H. B. a harmincas, negyvenes évek kimagasló esszéistdia 1948-ban elhallgatott, s
1968-ban érte olvasóit halálhíre. A közbeeső időben mit dolgozott, arról a legújabban
napvilágot látó írásai adnak hírt. Életének e szakaszáról egymásnak ellentmondó legen
dák keringenek. A hiteles kép helyreállításához szeretném most segítségét kérni.

- Ahogy lassanként munkái megjelennek, úgy előbb-utóbb olyan életrajzok, felte
hetően mongráfia is, amelyek beszámolnak állomásokról, eseményekről, ún. életté
nyekről. Az olvasót meg fogja lepni, hogy a szokásos biográfiákhoz képest mennyiségi
leg mily kevés adatot fog találni, és azok is mily kevéssé látványosak. Az életrajzokra
sokszorosan érvényes Nietzsche mondása, "nincsenek tények, csak interpretációk",
Itt pedig csak az az interpretáció érvényes, amellyel sorsfordulatait ő élte át - és ez a
mü. A mű érdekében élt, s ez fordítva éppúgy igaz, a rnú az életesszencia kikristá
lyosítását szolgálta. Élet és mű elválaszthatatlan egysége. De van-e olyan hiteles nagy
ság, aminek ne ez lenne a próbaköve? Amint 1943-ban megjelent esszékötetének
címe is példázza: a valódi történet a láthatatlan történet, s ez érvényes az egyes em
berre is, akinek valódi története azonos üdvtörténetével és ezt a kézzelfogható té
nyek legfeljebb sejtetik. A többi nem számít.

H. B. a biográfiákat, s különösen a vallomásokat bizalmatlanul nézte, mint "elölről

hátulról foltozott rnesterkedést", ami a múvesnek a külvilág felé csiszolt tükrét csil
logtatja. Ennek ellenére ö maga írta meg életrajzát. hitelesebben, mint azt valaha is
bárki kívülálló, bármilyen objektív, tehát rész-szempontból teheti. Ha müvének egé
sze egy hatalmas vallomás, az nem az eseményekről vall, hanem az azoktól való meg
szabadulásról. A Karneválról például így ír naplójegyzetében: "a nagy tükör, amely
ben a deru és humor jegyében önmagam teljességét megnézem és lernérem". Mind
ebből következik az is, hogy aki müveí alapján tárgyiasított életrajzot akar formálni,
éppúgy nem közelíti meg a múvével egy testet alkotó lényét, mint aki életrajza
alapján értelmezné müvét, Ezzel részben már válaszoltam arra, milyen félreolvasás
ból keletkeztek a valóban mitizáló legendák. Természetesen ezt a káros folyamatot
táplálta az 1948-tól műveit sújtó zárlat: neve a nem publikálható írók listájára került.

Régi barátja, Újházi, akinek némi konformizmus árán sikerült elfogadtatnia magát,
elvitte H. B. szatíra-kötetét Darvas Józsefhez. Darvas elragadtatva olvasta. De amikor
megtudta a szerző nevét, felemelt kézzel kiabált: "Vidd el, vidd el, ne is lássam!"

- Mit ért káros folyamaton?
- Kőzisrnert, hogy a tiltott szerzőknek sajátos varázsa van. Műveik így, vagy úgy az

olvasókhoz kerülnek, gyakran épp azokhoz, akiknek nem szól, s akik azután az olva
sottakban a maguk önkényes gondolatvilágát vélik felismerni.

- Konkréten H. B. esetében ez mit jelentett?
- Már 45 előtt nagy olvasótábora volt. Ezek három élesen megkülönböztethetőcso-

portban szemlélhetök. Az egyik azok közül az igényesek közül került ki, akik szúkös-
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nek érezték provinciális szellemi távlatunkat; ezeknek nemcsak európai, de földré
szeket átmetsző szabad perspektívát nyújtott. Voltak az esztétikailag érzékenyek, eze
ket stílusának varázsával nyűgözte le. És végül egy magát vallásosnak vélő, de inkább
az okkult világ titkait fürkésző réteg, félbemaradt teológusok, keleti tanokat népsze
rűsítő, félművelt írásokba kóstolók, akik sem az adott egyházban, sem a számukra
már csak filológiailag is hozzáférhetetlen ezoterikus írásokban nem tudták üdvéhsé
güket kielégíteni. Nos, ezek azt hitték, hogy a titkos kincsre H. B.-nállelnek, ahogy ő

a Karneválban írja, hogya .Junyacska" nála van. Ezeknek a többnyire szektariánus
rajongóknak semmi közük sem volt az ezoteriához, sem ahhoz a tényleges tudáshoz,
ami H. B. műveinek magja, s aminek biztos jele épp az, hogy durván meg nem ragad
ható, a legnagyobbaknál is csak körülírható.

Hogy miért voltak utóbbiak kártékonyak? Ezek nyomán terjedt el a hiedelem, hogy
H. B. "misztikus", annak a vulgáris, sőt pejoratív, zavaros értelmében. Ha köze van a
misztikához, az éppen az, hogy magas intellektuális érzékenységgel a misztikusokat is
átvilágítja. Amikor az egyetemes emberi hagyomány principiumait magyar nyelven
összefoglalóan elsőnek felfedi, az már tárgyánál fogva sem misztika, hacsak a szót
nem az eredeti, a müsztész-beavatott értelmében használjuk. A szent könyvek, s első

sorban az evangéliumok nem misztikus iratok, hanem kinyilatkoztatások, amelyeket
a beavatottság különböző rétegei szerint lehet és kell értelmezni. Abban a zavaros
korszakban, amikor vallás és misztika egyaránt a reakciós jelzőt kapta, H. B. politika
feletti magatartása a legális szervek szemében mint politikai ellenfél jelent meg.

- Idézte egyszer H. B.-t, aki tréfásan azt mondta: tölem adnak ki legkevesebbet, de ne
kem van a legtöbb olvasóm.

- Valóban, de a sok olvasó nem jelentett mindig pozitívumot. Ehhez tudni kell,
hogy H. B. egy lélegzetre dolgozott. Míg el nem készült, semmitől sem hagyta magát
zavartatni. Még jól emlékezem a Láthatatlan történet befejezésének idejére, amikor
lázasan, dagadt arccal nem lehetett rávenni, hogy fogát kihúzassa. Mikor azonban el
készült, nem sokat törődött írásai sorsával, aki elkérte, annak szívesen odaadta. Már
pedig 45 után fiatal művészek, írók egymásnak adták a kilincset. A baj ebből 48 után
keletkezett, mikor a legális nyilvánosság bezárult előtte. Olvasói "szívességből" sok
szorosították tanulmányait, legtöbbször hibásan, ide-oda kölcsönözték, s több kéz
iratnak egyetlen példánya így veszett el.

1968 után, amikor kéziratainak rendezése rám maradt, a helyzet súlyosbodott. Ki
derültek a hiányok. Van olyan "hűséges" tanítvány, aki ma is őriz pótolhatatlan kéz
iratot. Valóságos pszichózis lett úrrá némelyiken. Hányszor hallottam szórul szóra
ugyanazt a mondatot: "Csak az marad fenn, amit ő őriz." S ez annál különösebb, mi
vel jól tudták, hogy a tisztába tett írásokat sorra helyezem el a Széchényi könyvtár
ban. Megindult az irataival való zugkereskedés, amivel szemben tehetetlen voltam 
és vagyok.

Nagyobb távlatból itt valami sorsszerűséget látok, de ennek kulcsát felfedni egy
interjú kerete nem alkalmas. Műveit örökké az elveszés fenyegette. Először az ostrom
elpusztította ház. A Kiscelli kastély felett laktunk, s midőn ötheti álló front borzalma
után a pincéből szabadultunk, a havas, sáros hegyoldal egész a Bécsi útig tele volt az
évtizedek alatt felhalmozott írásainak foszlányaival. De a 45 után keletkezettek közül
is még életében jelentősek vesztek el. Megemlítem itt a Tíz meg nem tartott eloadást.
Imaginált előadások Rómában, a Fehér Házban, Moszkvában, Delhiben és így to
vább; a világtörténelmet irányító tíz központ, mondhatnám válsággóc elé a tradíció ne
vében tart leleplező tükröt. Vagy az Ösök útja és az istenek útja, a Scientia Sacra-t lé
nyegesen kiegészítő mű. Jellemző, hogya Karnevál először három példányban ké-
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szült gépeléséhez évekig nem tudtunk hozzájutni, holott tudtuk, kik vitték el, míg
a véletlen vezette kezem egy ismerős lomtárából ki nem emelte.

- Hogyan ismerkedett meg H. R-val?
- Béla gyakran rnondogatta, hogy szükségszerü találkozásunk akkor is megtörtént

volna, ha Trianon nem következik be, ha nekik nem kell Pozsonyból. nekünk meg
Erdélyből Budapestre menekülni. Édesapja ugyanis a háború vége előtt várta a ko
lozsvári kinevezést, mi pedig ugyanakkor készülődtünkKolozsvárra. A pillanat azon
ban váratott magára. Természetes lett volna, ha a Független Szemle körében, ahová
Béla Thomas Mark néven írt, s ahol nekem is jelent meg pár írásom, ismerkedünk
meg. Noha ott mindenki ismerte egymást, ez mégsem történt meg, nyilvánvalóan
azért, mert Béla nem vett részt az összejöveteleken. Kevesen emlékeznek erre a lap
ra, és szerkesztöjére, a fiatal tehetségeket felkaroló Dénes Bélára. Emlékezzünk meg
róla pár szóban. A nyilas uralmat valahogy átvészelte, hogy azután Rákosi börtöné
ben lelje szörnyü halálát. Büszke volt rá, hogy bennünket összehozott, s emlékszem,
hogy az ostromot követő éhínségben üzent, keressük fel, hogy konzervekkel, ruhák
kal elláthasson bennünket. A munkatársak közül néhány név jut eszembe: Vas István,
Gelléri A. Endre, Remenyik Zsigmond, Hajnal Anna, Berczeli Anselmus, Berda József.

1936-ban jelent meg Rabelais-fordításom. Dénes listát adott kezembe olyan írók
neveivel. akiktől ismertetést lehet várni s tanácsolta, hogy keressem fel őket. Én csak
Bálint Györgyhöz vittem el, aki komoly elismeréssel írt munkámról. (Mellesleg: a ha
lála után kiadott Rabelais-cikkéböl a "gondozó" kihagyta az én munkámra vonatkozó
részt.) Egyszer épp a Fővárosi Könyvtárban jártam, eszembe jutott a tanács, példány
is volt táskámban. s csak úgy találomra megkérdeztern. itt van-e H. B. 6, amint ké
sőbb olvasott naplójából kiderült, reám ismert, "az indián leányra", akit már régen
figyelt az olvasóteremben. Az emeleti raktárban, könyvespolcokkal elkülönített, szo
baszerü fülkében találtam, előtte hatalmas asztal a feldolgozandó könyvekkel. kar
nyújtásnyira teafözö, két finom angol porcelán csésze. Itt szokta volt vendégeit
fogadni.

- Az első beszélgetésre vissza tud emlékezni?
- Az ilyen beszélgetéseknek az ember nem a tartalmára emlékszik, annál inkább a

hangszínére, egész aurájára. Mire lekísért a villamosmegállóhoz, szavak nélkül is tud
tuk, hogy sorsunk eldőlt. Pontosan egy év múlva titokban megesküdtünk.

- Miért titokban?
- Úgy éreztük, összetartozásunk bensőségét profanizálta volna a nyilvánosság. De

azt is éreznünk kellett, hogy mivel a szokásos polgári házasság minimális anyagi fel
tételei is hiányoznak, ha színt vallunk, mindkét család szorongásával találjuk szem
ben magunkat. Anyósom, fia kudarcot vallott első házassága után nagyon is végleges
nek hitte, hogy fia megtért bárányként tér vissza a valóban sok gonddal küszködő
családba, ahol mind a lelki, mind az anyagi bajokban ő nyújtott támaszt. Anyámra
sem hatott megnyugtatóan, amikor Béla vacsora közben felsóhajtott, legjobban sze
retne már nyugdíjba menni. Az ö kis fizetése, az én állásnélküliségem, s még hozzá a
tizennégy évi korkülönbség nem fedte a polgári családalapítási eszményt. így, a két
családot kész tény elé állítva, az apáknak már nem volt más teendöje, mint beírni a
családi bibliába a házasságkötés dátumát. Mi meg négy hét alatt megírtuk egy becs
vágyó ifjú doktori disszertációját, s a kapott 300 pengőből gondtalanul elutaztunk
Dalmáciába, és úgy élveztük a tengeri szél. az olajfák, az arany bor illatát, mintha az
öröktől fogva és örökig tartana - és valahogy tartott is. A következő két nyáron még
meg tudtuk ismételni a tengerparti utazást. Apró, turistákat nem látott szigeteken
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szálltunk meg. Az egyiken, olyan göcsörtös szölötövek között, mintha még Odüssze
usz ültette volna, fejnagyságú-márvány tömböt találtunk, féloldalát a tenger szabá
lyos görög maszkformára mosta. Haboztunk, elhozzuk-e, de irdatlan nehéz lévén el
rejtettük a sziget csúcsán emelkedő kápolna tövében, "jövőre majd szíjba kötve haza
hozzuk ... " A vonatról éppen aBalatont pillantottuk meg, amikor egy utas hangosan
olvasta az újsághírt: Danzig.

- Hogyan tudták ezután a gyenge anyagi alapokon közös életüket felépíteni?
- A második világháború első éve a köznapi életben nem hozott látványos válto-

zást. Viszont a retrográd előzményekben csírázott romlási folyamat, protekcioniz
mus, korrupció, a vele járó szegénység, szélsőjobboldali társulások eleinte nem nyílt
szövetsége lassanként a föld alól elöszivárgó talajvíz módjára pocsolyásították el a
felszínt. Életünk külsö kereteinek fenntartását a Horthy-korszaknak az a felbecsül
hetetlen előnye tette lehetövé, hogy ha az ember nem akart sem karriert, sem pénzt,
nyugodtan lehetett olyan szegény, amilyen csak akart. Márpedig mi egyikre se tartot
tunk igényt. Persze a szegénységért több munkával kell fizetni, mint a jólétért.

Dalmáciából megjövet első dolgom az önálló,· nyugalmas és olcsó lakás keresése
volt. Sok barangolás után egy ezerszínű őszi délután rá is találtam, a Remetehegy
oldalában. A két kis szobát, üveges verandát különösen barátságossá varázsolta fek
vése. Hajnaltól alkonyatig, valamelyikbe mindig besütött a nap. Bútor csak a leg
szükségesebb, de valamennyi meghitt régi darab, Béla pozsonyi íróasztala. tengerész
nagyapja faragta láda tele jegyzetkötegekkel, s az én, még süldő lány korom óta kop
tatott fiókos szekrényem, akihúzós íróasztallal. Béla ácsolta a mennyezetig érő köny
vespolcokat, az üres helyeken pár vidám kép, sok szöttes. Ha később a légiriadó ná
lunk érte a vendéget, nem értette, miért kell szaladni az óvóhelyre, "hisz' itt nem
történhet semmi." És az egész lakásból mindössze a húgom festette akvarell, az üve
ges veranda képe maradt meg.

Tapasztalatlanságunk még a beköltözéskor sem eszmélt rá, mi rejlik az olcsó lak
bér mögött: vizes, omladozó fal, a korhadó padló alatt egérfészkek, rossz kémény, alig
fűthető konyha. Nehezítette az életet a távoli bevásárlási forrás, akkoriban még nem
járt autóbusz a hegyre, s főleg a távolság Zuglótól, szüleim lakásától. ahová a már
előbb kialakult magántanítványi köröm miatt rendszeresen jártam. Bizony, különö
sen a háború előrehaladtávalnem volt valami barátságos utazás késő este felkaptatni
a hegyre. Amikor azonban bezártuk magunk mögött a kertajtót, egy kívülről sérthe
tetlen világba léptünk. A hegyoldal legfelsőbb utcája volt ez, felettünk már csak a fe
nyőerdő. Béla hajnalonként oda járt fel jegyzetfüzeteivel, s mire én nyolcra elkészí
tettem a reggelit, ő már a napi feladat jórészét végezve ért haza. Esti sétánk helye, ez
a hajdani fenyőerdő az ostrom alatt teljesen kiégett.

Mikor 1948-ban visszazarándokoltunk, a besüllyedt ház helyén fűvel benőtt dom
bot találtunk. Egy cigarettára való időre megültük, aztán Béla hirtelen felállt: "Ne ül
jünk saját sírdombunkon!" Pár éve én, most már nélküle, ismét arra kerültem. Nem
csak az akkori gyepes sikátort, de az erdő helyét is kietlen panelházak, garázsok ékte
lenítik. Hiába is keresné ott valaki hét esztendönk földi nyomát, csak a mulandóság
grimasza meredne rá. Másrészt, nem kevésbé igaz az, hogy együttlétünk maradandó
ságát ez a hét év mint kagylóhéj zárja magába, s a következő súlyos éveket az tette
viselhetövé. hogy szimbolikusan a Remetehegyen éltünk.

- Úgy hallottam, H. B. a második világháború alatt katonai szolgálatot is teljesített.
- Igen, mint tartalékos föhadnagyot a légierőkhöz háromszor is behívták. A legsú-

lyosabb a harmadik alkalom volt, amikor ki kellett mennie a frontra. 44 tavaszától az
év őszéig csapata Kurszkban, majd Sztarioszkolban állomásozott. Idegzetileg megvi-
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selve, szfvbántalmakkal tért haza. Mindemellett az orosz síkság, és Tolsztoj, Doszto
jevszkij alakjai, akikkel most élőben találkozott, mély nyomot hagytak benne. Pótol
hatatlan veszteség, hogy háborűs naplója a remetehegyi romok alatt maradt. Igaz,
átütő papíron, kedvelt írószerszámával, tintaceruzával készítette, s a másolatot Poly
(Pohly?) nevű ezredesének kölcsönözte, aki tudomásomrnal Dél-Amerikába került.
Nekem egy kicsit a gyermekkori Erdélyt idézte, Bélának alkalom a szenvedélyes
előkerüljön.

A vidám reggelek, szelíd esti séták remetehegyi idillje véget ért. Szabadságot nem
kapott, legfeljebb éjjelre jöhetett haza a Mátyáshegyen állomásozó csapattól, s akkor
is többnyire a tíz percnyire eső kastély óvóhelyére szaladgáltunk, olykor többször is
egy éjszaka. Pár hét után a csapatot Nógrád megyébe, Szokolyára vezényelték. Oda
már én is követhettem. Parasztházban kaptunk szállást. A tisztek, elsősorban a hiva
tásosak fejetlenségéröl, ítélőképességükelképesztő hiányáról, amikor a szovjet csapa
tok már az országban voltak, csak szatírát lehetne írni. De itt is akadt néhány nyugal
mas óránk, amikor egy-egy szabad délután a hallgatag magyarkúti völgy cserjésében
barangoltunk, egészen addig, míg nem jött a parancs, hogy másnap reggel az egész
csapat az ott lévő családtagokkal együtt Ausztriába indul. Egyetlen pillanat műve volt
az elhatározás, mi nem megyünk. Szerencsénkre akadt egy hasonló tervet szővö so
főr, akinek segítségével még aznap éjjel Budapestre szöktünk.

Ettől kezdve a bombaveszély eltörpült a fenyegető igazoltatás előtt. Ez meg is tör
tént. Két fegyveres, karszalagos állított be, levitte a Bécsi úti nyilas tanyára. És cso
dák csodája, Béla pár óra múlva mosolyogva állított be. Olyan részegek voltak,
mondta, hogy nem is kellett nagy lelemény a megugráshoz. Az eset lényegében azo
nos a Karnevál jelenetével, amelyben a nyilasoknak nem sikerül Justint letartóztat
niok. December 24. békésebbnek ígérkezett. Kihasználva a nappali tüzszünetet, óriási
takarítást rendeztem, sötétedéskor kis fenyőágon gyertyát gyújtottunk, remélve, hogy
az éjszakát cipőt, nagykabátot leverve tölthetjük. Még meg se vacsoráztunk, felsüví
tett a riadó. A szivárgó hírek alapján mi úgy számítottunk, hogy a teljes invázióig még
legalább két hét, s az elkészített komoly élelmiszercsomagot ott hagyva csak a szoká
sos kis táskát vittük magunkkal. De úgy látszik, valamit érezhettem, ezúttal nehézke
sebben indultam a szörnyű rohanásra, az ajtóból hosszasan visszanéztem, s ma is
szememben az utolsó kép, a dúsan virágzó karácsonyi kaktusz - boldog növények,
nem vesznek tudomást a történelem borzalmáról.

Még azon éjjel németek szállták meg a Kiscelli kastélyemeletét. Lent a pincepokol
kétszázötven lélekkel, fent az emeletpokol s a kettő együttese - azt hiszem, az ember
pokolművérőljobb nem szólni, nehogy az elbeszélés megenyhítse a szégyent. Hírek
nélkül sejtelmünk se volt, ott rothadunk-e örökre, vagy egy perc múlva felszabadu
lunk. Egy reggel, bár a pincemélyben mindég éjszaka volt, elmondtam Bélának ál
momat: ma döntő fordulat lesz, meglátod, álmomban fehér hajó közeledett, nyugta
lanító csak az, hogy oldalán baljóslatú római kettes feketéllett. Egy óra sem telt belé,
az ablakon román katona ereszkedett a pincébe. A férfiakat, köztük Bélát is elvitték.
Én a holttestekkel, romokkal tele hegyoldalban kóboroltam, mígnem estefelé a park
ban még működö diakonissza házban kaptam egy vaságyat jó meleg, tetves takaróval
és az éhhaláltól megmentő levest. Egy hét múltán Béla sárosan, szakállasan, tetve
sen újabb sikeres szökés után rám talált. Óbuda lapályos részén egy viszonylag épen
maradt villában romeltakarítás, favágás. mindenesség fejében kaptunk kegyelem
szállást, míg a pontonhídon végül szűleim lakásába jöttünk.

- H. B. az Apokaliptikus monológban a bombázásta utalva írja, hogya birtoklás eltűnt,

helyében maradt a lét. Sartre is hasonló értelemben ír. Azon tünádtem, vajon a reális
életben is ilyen filozofikus nyugalommal viselte könyvtárának, kéziratainak pusztulását?
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- Ahhoz, hogy valamely veszteség hasította űr helyén a lét magasabb szintje való
suljon meg, a veszteségnek teljesnek kell lennie. Ennek a tudásnak jeleként értel
mezem azt a mozdulatát, amivel a romlakás felé vezető ösvényen, amikor lábam egy
tűzálló edénybe botlott s én felkiáltottam. ez a miénk, ő lehajolt és messze hajította:
"ugyan minek nekünk egy tűzálló edény!" És ugyanígy sokáig, ha megvételre érde
mes könyvre bukkantam: .rnínek nekünk egy könyv!" Könyveken kívül semmire sem
költöttünk. s a könyvtár élő testrészünkké vált. Még most is megesik, hogy önkényte
lenül le akarok venni bizonyos kötetet, bizonyos bejegyzésekkel "arról" a polcról, s
időbe kerül a ráébredés, hogy az már nincs. De itt és az Apokaliptikus monológban
sem anyagi javakról, s még csak nem is könyvekről van szö, hanem egy rneröben új
életszintröl, azt lehet mondani, mindannak, ami azelőtti életünkben készülödes.
meggyőződés és kicsit álom volt, most külső segítség nélküli realizálása. Nem bir
tokolni annyi, mint a fölöslegestől megszabadulni. mint a sorsot megérteni és elhi
vatottságként élni. A sok kényszerű külön lakás ellenére kapcsolatunk is más dimen
zióba emelkedett, mint akiket a veszteség nyeresége egyesít.

Könyvek nélkül persze aligha tudott volna meglenni. Amikor szabadszombaton
Tiszapalkonyáról megjött, bement a könyvtárba, hátizsákra való olvasmányt hozott
ki, s két hét múlva ismét cserélt. De visszautalva a kérdésre, ha a veszteség seb is
maradt, a nyereség nem kisebb megkönnyebbülés. A felszabadulás valóban egy új
élet, a tiszta értékek, ahogy mondtam, a realizálás lehetóségét ígérte - minden téren.
És H. B., akinek nemcsak a regényben, de életében is ezer arca volt, nála szokatlan
aktivitásba kezdett. Az elszigeteltség feloldódott. Akkor erősödött meg Weöressel a
már a háború alatt kötött barátság. Se szeri, se száma a hozzászegődött fiatal művé
szeknek, akik a fordulat éve után ha nem árulók, legalábbis hűtlenek lettek. Rendsze
res és intenzív megbeszélései Szabó Lajossal és Tábor Bélával ekkor alakultak ki. A
felszabadulást követő időnek erről a jelentős szellemi szövetségéröl egyszer még ki
merítően kell számot adni. Ennek a korszaknak nyoma a három kiadást ért Ötezer év
bölcsessége, és az Egyetemi Nyomdában szerkesztett füzetsorozat. amelyben mind
arra akarta felhívni a figyelmet, amiben Európától legalább 50 évvel hátrama
radtunk.

- Hallhatnánk valamit a Lukács György intézte támadásrál?
- A külső pálya lendületét megakasztó támadás valóban Lukács nevéhez fűződik,

én azonban úgy tekintem ezt, mint a személytelen apparátus tiltakozását a megnyí
lott szabadság ellen, amit L. Gy. sajnálatos módon személyében vállalt. A történet,
amely H. B. Lukáccsal szembeni jóhiszeműségéremutat, egyszerű. A Szovjetunióból
hazatérő Lukácsot Béla felkereste, Astoria-beli lakásán, hogy felszólítsa a megindí
tott tanulmánysorozatban való együttműködésre. Fogarasi fogadta, neki adta elő

tervét. Fogarasi a maga határozatlanságában áthívta a szomszéd szobából Lukácsot.
Ő az együttműködést határozottan visszautasította. Indokolás: az ilyen kiadványok
nak majd évtizedek múlva jön el az ideje. Érdekes jelenség, hogy ő, az egykori ga
lileista, ezzel szentesítette a szokásos magyar késést. Nyílt támadásba azonban csak a
modern magyar rnüvészetröl megjelent könyvünk megjelenésekor lendült. A táma
dás nem esztétikai elvű, hanem nyilvánvalóan politikai volt, és érintette az összes
éppen szabad lélegzethez jutott művészt. De a célpont mégis H. B. volt. Lukács
intonált, s e bátorításra kis és nagy stréberek kísérözenére zendítettek. Köztük olya
nok is, akik nem vették észre, hogy - amint az több esetben be is következett - ön
maguk kelepeéjet ássák. (Nomina sunt odiosa). A következmények már maguktól
peregtek. H. B. a tiltott írók listájára került s 1948 ószén 24 évi szolgálat után elveszti
könyvtári állását.
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- Ekkor határozta el H. B., hogy vidéki eTÓműhözmegy dolgozni?
- Egyelőre ez fel sem merült. Az állásvesztés is a birtoktól való megkönnyebbülés-

nek egy neme volt, annál inkább, mivel a könyvtári atmoszféra egyre nyomasztóbbá
vált. Már házasságunk kezdete óta szívesen tartózkodtunk Szentendrén sógora Kő

hegy alatti házában. Egyszerű tornácos parasztház, mögötte gyér erdő forrással, apró
tisztásokkal,körös-körül patak, a házat nagy lombú szelídgesztenyefák árnyékolták.
Nekem egy kicsit a gyermekkori Erdélyt idézte, Bélának alkalom lett a szenvedélyes
kertészkedésre, Amikor az időjárás engedte, ide vonult vissza, a Karnevált is itt fe
jezte be. Ez a helyzet azonban a Rákosi-korszakban sokáig nem tarthatott; még föld
müves igazolványt is váltott ki, hogy adott esetben munkaviszonyt igazoljon. De egy
re több jelzés érkezett, házkutatás fenyegetett, erre ide-oda hurcoltuk a kéziratokat 
jó alkalom volt ez is azok elkallódására Végül a deklasszált személyek menedékét
választotta, s 1951 tavaszán a tiszamenti erömünél vállalt munkát.

- Hogyan tudott a nyomasztó fizikai munka mellett az írásra időt, energiát szakítani?
- Ezt a csodát hatalmas koncentráló ereje magyarázza. Mondása volt: "soha nem

írtam le olyat, ami előzőleg ne lett volna bennem készen". így az ellopott hajnali, esti
órákban rendkívül gyorsan írt, s ez a "készenlét" teszi érthetővé, hogy kevés fenn
maradt kéziratában alig akad javítás. A vakációt én is Palkonyán töltöttem, és tapasz
taltam, mennyire igaza volt, amikor állította, hogy a melósokkal sokkal könnyebb
szót érteni, mint a könyvtárban a stréberekkel, komédiásokkal, nyilasokból átvedlett
kommunistákkal. Tudott az egyszerű emberek nyelvén beszélni, még kártyázni is
leült velük, s azok tisztelték. Akadt ott néhány érdekesebb ember, cseh mérnökök,
ezekkel jó lemezeket hallgattunk, és főleg két hindu, akik arra a kérdésre, mi a
véleményük a marxizmusról, röviden annyit válaszoltak: "Nincs benne a Vedantá
ban." Persze az élet fizikai része több mint fárasztó volt. Hétfő hajnali négykor kelni,
hogy a hét órai munkakezdésre odaérjen. a zsúfolt munkásvonatok, órás várakozás az
átszállásra a hideg, szemetes nyékládházi pályaudvaron, a barakkokból átdübörgő

zaj. Azután a főnökökkel sem ment oly simán, mint a munkásokkal. Mikor raktáros
ságig "felvitte", megtörtént. hogy rajtakaptak, mint a rossz nebulót, amint a belépő

elől a szanszkrit nyelvkönyvet hirtelen a fiókba tolja. "Munkaidő alatt mással foglal
kozik" - és megrovást kapott. De fegyelmit is, mert ami igaz, az igaz, nem vette észre,
hogy a falu apraja-nagyja az erömü raktárából "szerzi be" csizmáját. E vétséget csak
egy módon lehetett jóvátenni: főnöke lányának stafírungját, most már felszólításra és
nyíltan, a vállalat ágynemüraktárából egészítette ki. Nehezebb volt a főnököt érett
ségire előkészíteni,de sikerült - csak éppen a helyesírás ...

- Ötvenhat után sem nyílt lehetőség visszajönni, s a normális életbe bekapcsolódni?
- Ez a kérdés a legszomorúbb szakaszt érinti. Az írótársak akkor rosszul vizsgáztak

(és ismét: nomina sunt odiosa). Amikor Béla 56 okt. 24-én, Gödöllötöl, már gyalog,
hazaért, azzal borult nyakamba: "Nincs többé Palkonya." A viharok megcsendesed
vén számos kísérletet tett a pesti elhelyezkedésre. Azok, akiknek módjukban lett
volna a segítség, oly idegenül fogadták, akárha egy távoli bolygóról érkezett volna. A
Széchényi könytárban történt a "nagyjainkra" jellemző eset: hivatalsegédi állást aján
lottak. Ügyét egyedül Füst Milán vette szívére. Gyors futárt küldött üzenettel, siessen
az Irók Könyvtárába. üresedés van, szólt érdekében. Mire reggel odasietett, már az
üzenetet hozó futár foglalta el az állást. Nyárig kűlönbözö ürügyek alatt itthon
maradt, júniusban már sem betegállományt. sem egyebet nem lehetett igazolni, s
hogy az újabb szolgálati éveket ne veszítse el, visszautazott.
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- A természetes nem az lett volna, hogy nem mint hivatalnok, hanem mint író tér
vissza?

- Erre 1963-ban mutatkozott némi lehetőség.Új folyóirat indult, a Látóhatár. Fodor
József, apám tordai tanítványa, mindvégig hü barátunk kereste fel, mondván: "hall
gatásod már anakronizmus." Béla kicsit habozott. "Tudod, mondta, bizonyos divatos
szavakat nem fog a tollam." "Azt írsz, amit jónak látsz", hangzott a felelet. Ekkor
jelent meg egy mondhatnök próba-cikke az egzisztencializmusról. Tíz cikket rendel
tek nála, s ezek közt az évfordulóra való tekintettel legjelentősebb volt a Shakes
peare-esszé. Pótolhatatlan veszteség ennek az elkallódása. Közlésre azonban nem
kerűlhetett a sor. A Kiadói Főigazgatóság azt kívánta, keresse fel előbb Mesterházi
Lajost. A vele folytatott beszélgetésből csak a következőt emelem ki: Mesterházi:
"Mindenkinek le kell tenni a garast", s ez alatt az akkor szokásos önkritika gyakor
lását értette. Béla az ő kedves, csendes humorával válaszolt: "Úgy tudom, hogy itt
csak én tettem le a garast." Mondanom se kell, hogy ezzel a garas elgurult. Megszó
lalása kilátástalanná vált.

- Tudná jellemezni az utolsó éveket?
- Amidőn 1964-ben végül (ha jól emlékszem, 760 Ft-tal) nyugdíjazták, úgy látszott,

újult erővel fog munkához. Utolsó két, aKarneválnál terjedelemre rövidebb, formá
ban annál is modernebb regényét ez időben írta. Ha a szatíra ezekben kegyetlenebb,
az korántsem jelenti - amint azt a felületesek vélik -, hogy az a személyes sors siker
telenségének ressentiment-ja. Egyébként is sokkal bölcsebb volt, semhogy a siker
szeszélyes rugóit és hullámait komolyan vette volna. Szatíráinak mélyén a szenvedés,
szenvedés az egyetemes létrontás felett, amit személye magára vett. Ekkortájt sokat
járt ki Szentendrére, ahol a maga építette árnyas kőpadon élete fömüvéhez, a
Scientia Aeternahoz készítette feljegyzéseit.

A megrokkanás egyik napról a másikra következett be. Alig bírtam elhinni, hogy
akit harminc éven keresztül fáradhatatlannak, fürgének, ruganyos járásúnak ismer
tem, egy reggel remegő lábakkal, hajlottan kel fel. Kérdő tekintetemre csak ennyit
szólt: elkoptam. 1968 szeptemberében, októberében néhányszor még kipakolta jegy
zetekkel telt iratládáját, a rusztikus fenyőfaládikót (amit a tiszapalkonyai kezdetleges
asztalossal készíttetett, talán a remetehegyi faragott tölgyláda emlékére), szétrakta a
papírokat, s csakhamar visszafeküdt a díványra, intett, tegyek mindent vissza. A
könyv nem készült el, de a mü, ő maga készen állt az útra. November 2-án este Schu
mann Szimfonikus etüdjeit hallgattuk. Könnyezett. Megértettem, Schumann, akit if
júságában annyit és olyan értő szenvedéllyel játszott, az indulást jelentette. A bezáru
ló kapu előtt a megj árt út a távozóra visszanéz. Másnap agyvérzést kapott, s míg no
vember 7-én az utolsó álom nem fogadta magába, eszméletét megőrizte, tudva, hogy
ez a vég. A tizenkét ágyas kórteremben nyekergett a táskarádió, a déli nap közönyö
sen vetette sugarait arra, aki a "halál pillanatában a lélek teljességét megélte."

LL
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ÉLŐ VILÁGEGYHÁZ

NEMESHEGYI PÉTER

Kereszténység Japánban

Szendáj Észak-Japán egyik legnagyobb városa: lakosainak száma meghaladja a hat
százezret. A Csendes-óceán partján fekszik, gyönyörű természeti környezetben.

Szendáj a 16. század óta ismert. Ott székelt akkoriban egy nevezetes hűbérúr, Date
Maszamune. Akkor terjedt el Xavéri Szent Ferenc és társainak hithirdetése nyomán
egész Japánban a kereszténység. Nemcsak az egyszerű nép, hanem a nemesek közül
is sokan keresztények lettek. Gotó János, Date úr egyik főtisztviselője is buzgó ke
resztény volt. Maga Date is érdeklődött a kereszténység iránt. l613-ban nagy terv fo
gamzott meg benne. Elküldte egyik főemberét, Haszekura Rokuuemont egy neme
sekből álló küldöttség élén Rómába, a pápához. Két évig tartott a hajóút, amíg a kö
vetség Mexikón keresztül megérkezett Spanyolországba. Madridban az akkori spa
nyol király, III. Fülöp szívesen fogadta őket. De Haszekura számára ennél a királyi fo
gadásnál is fontosabb esemény játszódott le Madridban: megkeresztelkedett; kereszt
neve Fülöp Ferenc lett. V. Pál pápa nagy jóindulattal fogadta őket. Most is őrzik a
Vatikáni Levéltárban Date úr két levelét, melyet a küldöttség adott át a pápának. A
történészek vitatkoznak arról, hogy voltaképpen mit akart elérni Date ezzel a követ
séggel. 161S-ben ugyanis megváltozott Japánban a kereszténység helyzete, Tokugava
uralkodó ebben az évben adta ki a kereszténységet tiltó rendeletét. Hatására teljes
erővel megindult a keresztényüldözés az egész országban. A külföldi hithirdetőketki
utasították, a japán keresztényeket pedig halálbüntetés terhe alatt kötelezték a ke
resztény hit megtagadására. Az üldözés híre nemsokára Európába is eljutott, és így
Haszekura követsége értelmét vesztette. Dolgavégezetlenül, nehéz gondokkal terhel
ten tért vissza l620-ban hazájába a kereszténnyé lett követ, hiszen tudta, hogy ura,
Date sem vonhatja ki magát az uralkodó parancsának teljesítése alól. További sorsá
ról csak annyit tudunk bizonyosan, hogy visszavonultan élt egy faluban; alig két évvel
hazaérkezése után, l622-ben megbetegedett és aránylag fiatalon meghalt. Solano,
spanyol ferences atya, aki egész útján elkísérte, és aki néhány évvel később maga is
vértanúhalált szenvedett Japánban, egy helyütt arról ír, hogy Haszekura mindvégig
megőrizte keresztény hitét és maga keresztelte meg feleségét és gyermekeit.

l624-ben aszendáji Hirosze-folyó volt a keresztényüldözések egyik tragikus esemé
nyének tanúja. A külföldi hithirdetőket ugyan mind kiutasították, de többen közülük
titokban Japánban maradtak, bár tudták, hogy halálbüntetés vár rájuk. Egyikük,
Carvaljo Didák portugál jezsuita az észak-japáni Hokkaído-szigeten misét mondott az
ott rejtőzködőkeresztényeknek. Később a Szendáj környéki hegyeket járta, hogy buz
dítsa a bujkáló keresztényeket. Itt találtak rá a poroszlók, és hét japán keresztény
férfival együtt megkötözve Szendájba hurcolták őket. Február volt, vad, hideg tél. A
foglyok közül két öregember már útközben belehalt a mély hóban való gyaloglás
fáradalmaiba. A többieket a pribékek a Hirosze-folyó medrébe vert cölöpökhöz kö
tözték, és nyakig a jeges vízbe süllyesztették.
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Néhány évvel ezelőtt jártam Szendájban. Az újonnan elkészült, 250 kilométeres se
bességgel száguldó szuper-expressz vonattal utaztam. Leszállva a vadonatúj állomá
son, megakadt a szemem egy hatalmas mozaikon. Alig akartam hinni a szememnek: a
hatalmas kép V. Pál pápát és az előtte térdelő Haszekurát ábrázolja! 360 évvel ezelőtt

Haszekura, a keresztény szamuráj kegyvesztetten, földi remények nélkül, csendesen
halt meg. És ma ugyanez a Haszekura a vitalitástól lüktető Szendáj nagyvárosának
büszkesége!

De nemcsak Haszekuráról emlékezik meg tisztelettel a mai Japán. A Hirosze-folyó
partján három bronzszobor őrzi Carvaljo Didák és két vértanú-társának emlékét.
Minden év február 22-én oda zarándokolnak Szendájból és környékéről a katolikus
hívek, hogy kegyeletüket leróják és közbenjárásukat kérjék.

Ma már teljes a vallásszabadság Japánban. Szendáj 600 OOO lakosa közül azonban
alig 2000 a katolikus keresztény. Ez az arány egész Japánra jellemző. A lakosságnak
csak 0,3 százaléka katolikus, és ha valamennyi protestáns felekezetet is hozzávesszük,
a megkereszteltek száma akkor sem haladja meg a lakosság 1 százalékát. Nagy a
szimpátia és az érdeklődés a kereszténység iránt, de mégsem indult meg nagyarányú
megtérési folyamat. Olyan most Japán, mint egy pattanásig duzzadt rózsabimbó. Lát
ja az ember, hogy feszülnek már a szirmok. Csak egy kis meleg napsugár kell, és ki
pattan a bimbó, beköszönt az új keresztény tavasz.

A japán lélek mélyen rezonál a minden létező mélyén rejtőzködő ősmisztériumra.

Ezért zarándokolnak el a japánok újévkor valamelyik buddhista vagy sintoista
szentélyhez imádkozni. Ezért költenek annyi pénzt a buddhista szerzetesek által vég
zett temetési szertartásokra és a halottaikért való imára. Ezért olyan kifinomult a
müvészi érzékük. Ezért tudnak türelmesek, barátságosak, elözékenyek, áldozatosak
lenni. Ezért élik meg olyan mélyen a természet szépségeit és az évszakok változásá
nak báját, Ezért szeretik olyan sokan Mozart zenéjét. Ezért tartozik már száz éve az
év végi szokásokhoz, hogy mindenki meghallgatja vagy maga is kórusban énekli Bee
thoven IX. szimfóniáját. Ezért éreznek együtt minden állattal, növénnyel.

A japán lélek vallásos. De ennek a vallásosságnak ma nincsen szilárd alapja. Igaz,
hogy a buddhizmus az emberiség egyik nagy, csodálatos vallása, mely Ázsia több or
szágában, például Burmában, Thaiföldön és Srí Lankában teljesen áthatja a lakosság
életét. De Japánban a buddhizmus elvesztette energiáját. Az idősebb emberek, fő

képp vidéken, még gyakorolják vallásukat, de a fiatalok között a váro
sokban nagyon kevesen vallják magukat buddhistának. Ha megkérdik tőlük, hogy
milyen vallásúak, a válasz legtöbb esetben ez: "Családom buddhista, de én nem tar
tozom egyik valláshoz sem." Sokan ma a "vallás" szót halállal, gyásszal, érthetetlen
szertartásokkal, unalommal, irracionalitással és fanatizmussal társítják. Emellett a
japánok olyan hajszában élnek, hogy idejük sincs vallási kérdésekkel foglalkozni.

Kivételt csak az úgynevezett új vallások hívei képeznek. Kőzülük sokan buzgalom
mal, meggyőződéssel és áldozatkészséggel élik hitüket. Sajnos ezek az új vallások
legtöbbször nagyon sekélyesek. sőt sok esetben egyenesen veszedelmesek. Vezetőik

gyakran lelkiismeretlenül pénz- és hatalomszerzésre használják fel az emberek hiszé
kenységét. így ezek az új vallások, bár közösségí élményt és lelki vigasztalást adnak a
mai társadalom sivatagában gyökerüket vesztett embereknek, nem képesek igazán
megalapozni az Istenre éhes japán lélek hitét.

Ezért hiszem, hogy a mai Japánban óriási feladat vár a kereszténységre. Persze itt
olyan kereszténységre van szükség, amely nem zárt, hanem nyitott; nem szük, hanem
tág; nem ítélkező és elmarasztaló, hanem minden jót ápoló és elismerő; formáiban és
gondolkodásmódjában nem nyugatias, hanem egyetemesen emberi, és kész a japán
gondolat- és érzésvilág minden kincsének befogadására; nem külföldiek, hanem ja
pánok által vezetett; nem a múltat visszasíró. de bizalomrnal a jövő felé haladó.
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Olyan keresztényekre van szükség, akik száz százalékig krisztusiak, száz százalékig
japánok és száz sz~zalékig mai emberek. Ez nem Iehetetlen ideál, hanem tényleges
lehetőség, mely ha megvalósul, akkor "láncreakciót", válthat ki. Hogy ez nem álom,
azt mutatja a kereszténység, de különösképpen a k~tolikus egyház mai rohamos ter
jedése Dél-Koreában. Ehhez a .Jáncreakcíöhoz" szükséges feltételek már megvalósul
tak. A kereszténység ellen 300 éven keresztül tápláltlelőítéleteknagyrészt eltüntek. A
II. Vatikáni zsinat pedig tágra nyitotta az egyház kapuit a modern világ és a mai Ja
pán felé. Ma minden püspökünk japán; a misét és valamennyi más szertartást és
imádságot japánul végezzük; szent énekeink japán zeneszerzőkalkotásai; jóhírü egye
temeinken, iskoláinkban, szemináriumainkban a tanítás japánul folyik; a japán kato
likus regényírók a mai japán irodalom egyik legérdekesebb és legolvasottabb cso
portja. Tavaly kereszteltem egy japán regényírónöt, Kuzima Dzsukót, kinek legújabb
regénye idén rangos irodalmi díjat nyert. A milliós példányban megjelenő napilapok
igen részletesen és a legnagyobb szimpátiával számoltak be a tavaly novemberi asszi
szi imanapröl, ahol papánk meghívására a világ szinte valamennyi vallásának vezetöi
együtt imádkoztak a békéért. Nem volt véletlen, hogy a sintoistákból és buddhisták
ból álló japán küldöttség volt a legszámosabb. Nem volt véletlen az sem, hogy 
amint a japán ujságok nagy megelégedéssel állapították meg - az imaösszejövetel el
ső szenténeke egy új japán egyházi ének volt. Japán most a kereszténységre tekint.
"Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja." (2 Kor 6,2) Szent Pálnak e szavai
érvényesek a mai Japánra is. Mit tegyenek a keresztények, hogy ez a nap tényleg az
üdvösség napja legyen annak a 120 millió japánnak, akik még nem foglalták el helyü
ket az Úr asztala körül?

Első feladatunk az imádság. Isten kegyelme nélkül senki sem jut el a hithez. Mekkora
nehézségeket kell leküzdenie egy japánnak, hogy higgyen Jézusban! Minden japán
középiskolás ismeri dicstelen történetünket. Vallásháborúk, eretnekégetések, boszor
kányperek, Galilei elítélése, az európai gyarmatosítókat támogató egyháziak, a ke
resztény kultúrától eltérő kultúrák megnernértése, lenézése, elvetése, reneszánsz
kori pápák és fegyverforgató középkori püspökök botrányai és a többi. .. Milyen
nehézzé tettük mi az embereknek, hogy higgyenek Jézusban! Különösen nehéz egy
mai japánnak elfogadnia azt, hogy Isten egyetlen Fia egy kis palesztinai faluban
kétezer évvel ezelőtt emberré lett, halálával mindenkit megváltott. és valóságosan
feltámadott! Kész csoda, ha valaki erre azt mondja: "Hiszem." De a Szentlélek csodá
kat művel! Ő műveli a hit csodáját a lelkekben. Ő szól a keresztelendők ajkán át, ami
kor keresztségi szertartáskor háromszor mondják, teljes meggyőződéssel:"Hiszek!"
Az imádság mellett szükséges azonban az is, hogy valamennyi japán keresztény
hitből, reménybőlés szeretetböl táplálkozó életével, ebből fakadó mosolyával, a szen
vedés és halál bízó elfogadásával, valamint Jézus evangéliumának hirdetésével ter
jessze a hitet. Könyveink, folyóirataink. elöadássorozataink, tanfolyamaink, iskoláink,
hitoktatásaink már most is ezer alkalmat nyújtanak az embereknek, hogy megis
merkedjenek Jézus tanításával és az egyház életével.

Ebben az évben egy vatikáni kiállítás járja be Japánt, melyet egy nagy japán áru
ház-hálózat szervezett az itteni katolikus egyház és a Vatikán segítségével. December
től februárig Tokióban volt nyitva, és hatalmas tömegeket vonzott. A Vatikáni Mú
zeum kincsei mellett láthatók Date Maszamunénak a pápához írt levele, és a 17. szá
zadi japán keresztények Rómába küldött írásai. A kiállítás bejáratánál hatalmas
könyvespolcok között a sajtóapostolsággal foglalkozó Szent Pál apácarend kedves fia
tal apácái várják a látogatókat. Szentírást, hitismereti könyveket, gyerekeknek való
bibliai képeskönyveket és sok más érdekes olvasmányt kínálnak. Ott fekszenek a töb
bi könyv között az én könyveim is; az egyik, a "Mi a kereszténység?" már 12 kiadás
ban, több mint 50 OOO példányban kelt el. Nagyon fontos, hogy buzgó keresztények

709



megkönnyítsék az érdeklődő emberek számára az első lépéseket a templomba vezető

úton. Bátorság kell az első kapcsolat megteremtéséhez mindkét részről. De ha ez a
kapcsolat megszűletik,akkor a legtöbb esetben már Jézus szava és a kegyelem vezeti
tovább az embereket.

Tokióban és Oszakában van egy-egy nagy nyomornegyed. Azok húzódnak oda, akik
kiestek a társadalomból, és pálinkásflaskóval zsebükben tengetik értelmetlen életü
ket. Ezeket a telepeket járják nap mint nap papok, apácák, lelkészek, keresztény vi
lágiak, hogy összeszedjék az utcákon alvókat, meleg ételt és jó szót osszanak, meg
hallgassák az emberek panaszait, éreztessék velük, hogy emberszámba·veszik őket.

Nagaszaki közelében egy japán alapítású szerzetesrend kórházában japán apácák
ápolják azokat a betegeket, akik az atombomba sugárzásának utóhatásaitól szenved
nek. Az apácák nagy része a Xavéri Szent Ferenc idejében megtért hívők ivadéka. A
betegek túlnyomó többsége pedig annak a társadalomnak a leszármazottja, amely
háromszáz éven keresztül elnyomta, és még a múlt század végén is kínozta a min
denéből kisemmizett keresztényeket. A második bomba éppen ott robbant, ahol a
legtöbb keresztény lakott. Sokan közülük a robbanás áldozatai lettek. De amikor a
robbanás napján évente összegyűlnek a nagaszaki keresztények az Urakami temp
lomban, nem a gyűlölet és bosszú hangjai hallatszanak, hanem az imádságé. Az össze
gyűlt hívők jól tudják, hogy a gyűlölet gyűlöletet, a bosszú bosszút teremt, és hogy az
emberek számára az egyetlen megoldás az irgalom és a kölcsönös megbocsátás.

Egész Japán ismeri a lengyel ferences barát, Zénó testvér arcát. Zénó testvér soha
sem tanult meg rendesen japánul, de az ő esetében erre nem is volt szükség. Ő a szí
vével beszélt és ezt megértette mindenki. Közvetlenül a háború után, amikor itt is
nagy volt a nyomor, fáradhatatlanul járta az országot, ennivalót, ruhát és mindenek
felett szeretetet adott mindenkinek, megkülönböztetés nélkül. Végül belerokkant a
sok munkába. II. János Pál akkoriban látogatott Japánba és egész Japán látta a televí
zióban a jelenetet: Zénó testvér reszketegen ül tolószékén, a pápa nagy szeretettel ha
jol föléje és megcirógatja az öreg barát kopasz feje búbját; .Pápam, pápám" - motyog
ta az öreg szerzetes és megeredtek könnyei. Nemcsak ő sírt ekkor, hanem sokan má
sok is, akik ezt a jelenetet látták. Mindenki megérezte, mi a szeretet.

Persze nemcsak a keresztények tesznek jót Japánban. Hála Istennek, sok más jó
ember is van itt, akik Isten jóságának eszközei. De a keresztények szeretetének mégis
van valami különös melegsége. Ezt megérzik az emberek. Ezért tapasztaljuk itt Ja
pában, hogy nem keresztény jegyesek katolikus vagy protestáns lelkészt kérnek fel
arra, hogy imádkozzék az esküvőjükön és áldja meg frigyüket. Ösztönösen érzik, hogy
nincs szebb kezdet a házasélet számára, mint a szeretet Istenének áldása.

Carvaljo Didák fáradhatatlanul dolgozott és kűzdött az evangéliumért, bár tudta,
hogy előbb-utóbb biztos halál vár rá. Didák nekem régi ismerősöm. 1945 telén, egy
veszedelmes és kalandos vándorlás után, húsz jezsuita újonccal együtt érkeztem ka
locsai rendházunkba és ott maradtunk az év tavaszáig. Minden reggel, amikor kilép
tem közös háiótermünk ajtaján a jéghideg folyosóra, a szemben levő falon egy hatal
mas olajfestmény fogadott. A kép alatt a felírás: Beatus Didachus Carvaljo, vagyis
Boldog Carvaljo Didák. Ő az egyike a 221 boldoggá avatott japán vértanúnak. Amikor
három hónapon keresztül minden reggel a magyar Alföld közepén, Kalocsán, talál
koztam Didákkal. még álmomban sem gondoltam, hogy egyszer majd ott állok én is a
Hirosze-folyó partjánál, ahol életét adta Krisztusért. Élt és meghalt Istenért és min
den emberért. Adná Isten, hogy mi, aki tudjuk, hogy Isten Fia, Jézus .mindenkíért
meghalt", már ne magunknak éljünk, "hanem annak, aki értünk meghalt és föltá
madt" (2 Kor 5,15).
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NAPLÓ

Külföldi könyv1ildonságok

René Laurentin-Ljudevit Rupéíé: A medjugorjei események

(Das Geschehen von Medjugorje. Eine Untersuchung
Verlag Styria, Graz-Wien-Köln, 19863)

A medjugorjei jelenésekkel foglalkozó könyv egyik társszerzöjét, R. Laurentint, a nemzetközileg
ismert mariológust és a Mária-jelenések vatikáni szakértőjétnem kell bemutatni, hiszen a művei

közül kettő: a lourdes-i látnokról, Bernadette-ről és a Lisieux-i Szent Terézről irt könyve ma
gyarul is megjelent. A másik társszerző - L. Rupőié - az újszövetségi exegézis professzora a
zágrábi teológiai főiskolán; az ő korábbi, horvátul írt könyve (Gospena Ukazanja u Medjugorju,
Samobor, A. G. Matos, 1983) az alapja a jelen munkának. Bár Laurentin is járt Medjugorjében, a
könyvnek az· eseményeket ismertető "leíró" része inkább Rupőiétól, a teológiai értelmezés pedig
főleg Laurentin-től származik. A mü, miként alcíme jelzi vizsgálat kíván lenni: arra a kérdésre
keres választ, hogy valóban természetfölöttiek-e a medjugorjei események, hogy valóban a
Szűzanya jelenik-e meg immár évek óta Medjugorjében hat fiatalnak, miként azok állítják.

De mi történik voltaképpen Medjugorjében, ebben az eldugott horvátországi faluban? 1981
júniusában négy IQ és 16 év közötti lánynak és két fiúnak megjelenik a Szűzanya, legalábbis ezt
állitják az ifjú látnokok. A jelenések azóta is folytatódnak. Az első jelenések szinhelye egy domb
volt a falu közelében, ám később, mikor a hatóságok lezárták ezt a területet, a Szűzanya a
fiatalok kérésére beleegyezett abba, hogy ezentúl inkább a templomban találkozzék velük.
Ettől kezdve a jelenések mindig a templom egyik kis helyiségében történnek, míndennap, este
hat óra tájban. A jelenések kezdetben hosszabbak voltak (15-30 perc), később rövidebbek lettek
(a könyv írása idején, 1984 elején kb. 2 percesek). A Szűzanyát természetesen csak ezek a kivá
lasztott fiatalok látják, a kívülállók mindössze annyit észlelnek, hogy az ifjú .Játnokok'' egyszerre
eksztatikus állapotba kerülnek, szemükkel ugyanabba az irányba tekintenek, majd a jelenés vé
gén ismét egyszerre emelni kezdik a tekintetüket, mintha egy távolodó objektum után nézné
nek. A Szűzanya, aki a jelenések alkalmával a "Béke Királynőjének" nevezi magát, többnyire
arról beszél a fiataloknak, hogy a világ nagy veszélyben van az emberek bűnei miatt; súlyos
büntetés fog bekövetkezni, ha az emberek nem térnek meg. Ez a büntetés azonban elfordítható
vagy mérsékelhető, ha az emberek megtérnek, kiengesztelödnek Istennel és egymással (a meg
téréssel kapcsolatban a Szűzanya különösen az imádság, a gyónás és a böjt fontoságát hang
súlyozza). A Szűzanya ezenkívül megígérte a fiataloknak, hogy tíz titkot fog rájuk bízni (a könyv
megírásakor az egyik látó már mind a tíz titkot megkapta, a többiek 8-9-nél tartottak), amelyet
azonban csak akkor mondhatnak el a világnak. ha erre engedélyt ad, s ekkor - a jelenések lezá
rulásakor - nagy csodát is fog tenni Medjugorjéban, amely majd igazolni fogja ezt az üzenetet és
a látnokokat a világ előtt.

A jelenéseken kívül más különös dolgokról is beszélnek Medjugorjében. Azon a napon, ami
kor a Szűzanya a "Béke Királynöjeként" nyilatkoztatta ki magát, az égbolton megjelent a "MIR"
szó, ami horvátul békét jelent. Ez a jelenség nagyon sokak szerint többször is megismétlődött.

1981. augusztus 2-án a jelenésef dombján összegyűlt hívek - mintegy ISD-en - úgy látták, hogy a
lemenő nap forogni kezd, feléjük közeledik. majd ismét távolodik. Pár pillanat múlva megpil
lantottak az égen egy nagy szívet (amely szinte körülvette a napot) és hat kis szívet (annyit,
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ahányan az ifjú látnokok voltak). Erre félelem szállta meg az embereket, imádkozni vagy sírni
kezdtek, némelyek pedig ijedtükben elfutottak onnan. Nagyon sokan emlegetik azt is, hogy a
Krizevac new dombon lévö betonkereszt olykor titokzatos módon eltűník: beburkolja egy külö
nös színú fényoszlop, ez azután "T'-alakot ölt, amelyben a szemtanúk egy kiterjesztett karú
nóalakot vélnek felismerni: a Szí1anyát. 1981 októberének végén az első jelenés színhelyén hatal
mas láng csapott fel, mely tíz vagy tizenöt percen át égett. A tüzet több százan látták, köztük egy
rendör is, akit azért állítottak oda, hogy senkit ne engedjen fel a jelenések dombjára. A rendör
később megvizsgálta a helyet, de sem égési nyomokat. sem hamut nem talált. Ezenkívül csodás
gyógyulásokról is beszélnek Medjugorjéban: a könyv ezek közül vagy harminc esetet ismertet,
amelyeknél az előzetes orvosi leletek alapján csakugyan valöszínünek látszik a gyógyulás ter
mészetfölötti jellege.

A könyv, mint említettük, vizsgálat kíván lenni. ennek megfelelően leghosszabb fejezete azzal
a kérdéssel foglalkozik, hogy hitelesek-e a jelenések. A pro és kontra érvek gondos vizsgálata
alapján arra a következtetésre jut, hogy a medjugorjei jelenségek, amelyekkel szemben az ille
tékes mostari püspök meglehetősen elutasító magatartást tanúsít, természetfölötti eredetiinek
látszanak. Erre utal, hogy a tanítás és üzenet, amelyet az ifjú látnokok Szí1z Mária üzeneteként
adnak tovább, teljesen ortodox és hamisítatlanul evangéliumi; hogy maguk a látnokok pszichi
kailag teljesen normálisak; hogy a látnokok egyidejű eksztatikus állapota - az elektroenkefalog
ráf tanúsága szerint - nem álom és nem is hallucináció. következésképpen legvalöszínúbb ma
gyarázata csakugyan egy egyszerre megjelenő természetfölötti objektum; végül a legerősebb ér
vet a jelenések mellett azok a pozitív hatások szolgáltatják, amelyek a jelenések kezdete óta
Medjugorjéból kisugároznak. "Gyümölcseiről ismeritek meg a fát": márpedig a jelenések hatásá
ra tömeges megtérések következtek be Medjugorjéban és világszerte, emberek százezrei tértek
vissza a mindennapi imádsághoz. a gyakori gyónáshoz, a böjthöz és a szentségi élethez. Ahogy
Franié püspök, a spliti érsek mondta 1983 decemberében: "Medjugorje többet ért el két év alatt,
mint a mi lelkipásztori munkánk negyven alatt". Franié érseken kívül a könyv még más rangos
egyházi személyeket is felsorol, akik pozitívan nyilatkoztak Medjugorjéról (H. U. v. Balthasar, R
Faricy SJ, a római Gergely Egyetem professzora stb.). A könyv végkövetkeztetése szerint a med
jugorjei jelenések pontosan azt a funkciót töltik be, amelyet a jelenések mindig is betöltöttek az
egyház életében: megmutatják Istennek és azoknak a személyeknek rejtett jelenlétet, akik már
részesei Isten dicsőségének;prófétai üzeneteket továbbítanak; aktualizálják és felélesztik a hitet,
főképpen pedig a reményt; megtéréseket idéznek elő és lelkesítenek; közösségeket építenek fel
és megszilárdítják a szentek közösségét.

A végső szót a medjugorjei jelenések ügyében a mostari püspöknek kell kimondanía, aki
egyelőre szkeptikus, sőt elutasító. Bármi legyen is a dolog kimenetele, az mindenképpen elgon
dolkodtató - legalábbis a recenzens számára -, hogy a Szí1zanya medjugorjei üzenete hátbor
zongatóan egybevág azzal, amit az emberiség jövőjéről napjainkban a tudósok (ökolögusok,
biológusok stb.) mondanak. A Szüzanya küszöbön álló büntetésről, a' tudósok fenyegetőöko- és
társadalmi katasztrófákról beszélnek (a levegő, a víz, a talaj megmérgezödése: vegyi és atom
katasztrófák; erdöhalál; az ózonréteg megsemmisülése; atomháború stb.), A tudósok a veszélyek
elháritására különféle technikai, gazdasági és politikai megoldásokat javasolnak. ám azok nem
kecsegtethetnek a siker reményével. amíg a kölcsönös bizalmatlanság, az irigység és a gyűlölet

nyomja rá bélyegét az egyes emberek, államok és politikai tömbök kapcsolatára. Úgy látszik
tehát, hogy korunknak .realpolítíkaí" feladata a megtérés, az Istennel és egymással való ki
engesztelődés, úgy, ahogy azt a medjugorjei Szüzanya kéri tőlünk. A kérdés csak az, hogy hall
gatunk-e rá, mint ahogy Ninive lakói hallgattak Jónásra, akinek szavára böjtöt hirdettek, zsák
ruhát öltöttek kicsik és nagyok, és elhagyván gonosz útjaikat megmenekültek a büntetéstól.

Endreffy Zoltán
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Színház

T. S. Eliot: Koktél hatkor

Alruhás színmű, és az álruha lehet szmo
king, de ugyanígy lehetne munkaruha, fürdő

ruha is, vagy peplum és tóga. T. S. Eliot drá
mája, a Koktél hatkor (Vas István fordításá
ban) a társasági színmü álruhájába öltözík. A
darab első felében csupa tétova és szaggatott
mozgás, felesleges történetek, könnyed, de
érdektelen csevegés: az igazí dráma láthatat
lan marad, az igazí mondanivaló alig árul el
valamit magáról. A darab méltatói hivatkoz
nak Euripidész Alkésztiszére, de még ez a né
hány citátumban és helyzetben megnyilatkozó
rokonság is eléggé halovány. Bevallatlanul - a
megváltatás kérdése körül bontakozik ki a
dráma, illetve talán ennél is inkább az elren
deltetés, a .megméretés" kérdése köriil. En
nek a drámának nincsenek konfliktusai, csak
dilemmái. A rendezők szeretnek konfliktusok
ban gondolkodni, a drámáktól konfliktusokat
várnak, holott az életben előfordul annyi di
lemma, mint konfliktus, tehát előfordulhat a
dramában is. A választás kérdése, mely 11149, a
darab bemutatása táján oly fontossá válik az
egzísztencialista filozófiában, itt is központi
helyet foglal el. Ennek a drámának alig van
cselekménye, és mindaz, ami itt történik, alig
is "színpadszera" - azaz túlságosan is, még
pedig ironikusan és banálisan "színpadszera",
de csak azért, hogy a szerzö elfogadtasson va
lamit, amit közvetlen és egyenes bemutatás
ban nehezen fogadnának el, vagy amit talán
nem is lehetne színpadon bemutatni. Ironikus
engedmény-e ez a közönség ízlésének és a
színpadi konvencióknak? Vagy talán annak bi
zonyítása, hogy a banalitásnak is lehetnek
misztikus mélységei?

A cselekmény mindössze annyi, hogy La
vinia váratlanul elhagyja férjét, Edwardot,
majd ugyancsak váratlanul visszatér hozzá, s
az új szövetségre lépett házaspár. fogadást ad.
Mindehhez még két szerelmi háromszög járul,
eléggé felületesen, csekély drámaisággal, s a
darab ily hármas tagolását még betetőzi az a
hármas, mely az "őrangyalok" hármasának
nevezi magát: Sir Henry Harcourt-Reilly, mint
"ismeretlen vendég", majd valamiféle pszi
chiáter, továbbá a mindig izgatott és szórako-

zott Julia, és Alex, a műkedvelő szakács. Ez a
hármas sorsokat tisztáz, eligazít, pártfogol, fel
világosít. De még ez az "őrangyaliság" is bana
litásokból áll: gondoljunk Alex rögtönzött va
csorájára, melyet a magára hagyott Edward
nak csak tíz percig szabad takarék lángon
hagynia, ő azonban odaégeti - amiből ennek
az "őrangyaliságnak" felesleges volta deriil ki.
Julia. a feleségnek, Laviniának barátnője, az
"őrangyali" hármas egyik tagja, egyenesen ter
hes a kíváncsiságával és segítőkészségével,

melyet váratlan és alkalmatlan megjelenései
vel nyilvánít ki. Julia, az örök barátnő: az élet
ben és a társasági drámaban egyaránt gyakori
jelenség. A misztikus hármas, és az egész szín
mü legtalányosabb alakja; Reilly, aki "Sir" is,
tehát Úr, ari-ti ismét párhuzamok és utalások
sorozatát indíthatja el anélkül, hogy ezek bár
melyike egyértelművé válhatnék.

A darab a banalitás tónusában kezdődik, a
második felvonás túllép a banalitáson, és ez
úgy hat, mintha elébb egy hímzés visszáját lát
tuk volna, most pedig a színére fordul a hím
zés, a kontúrok megjelennek - míg a harma
dik felvonásban minden ismét a visszájára for
dul, s a kontúrok ismét elhomályosulnak. A
darab szerkezete a hármas számon épül, nem
csak a két szerelmi háromszög miatt, hanem
Sir Henry misztikus hármas csoportja miatt is.
Úgy is mondhatjuk, hogy a hímzés visszáján
két nőt és egy férfit (Lavinia, Celia - és Ed
ward), a hímzés színén pedig két férfit és egy
nőt (Sir Henry, Alex - és Julia) látunk. A cse
lekményben a férfiak (Reilly kivételével)
csökkentett szerepet játszanak, és mindez úgy
hat, rnintha a darabban több nő szerepelne,
mint férfi. Még egy hármas: a második fel
vonásban Sir Henry rendelöjében a "pszi
chiáternek" három betege van: Edward, La
vinia és Celia. Itt is a nők drámai súlya a na
gyobb. A filozófia kedvelt szóhasználata sze
rint is hárman keriilnek "határhelyzetbe": Ed
ward, Lavinia és Celia.

A darab igazán lényeges része a második fel
vonás, Sir Henry rendelője, ahol minden ba
nalitás leleplezödík, és minden "határhelyzet
re" fény deriil. Edwardnak és Laviniának
ugyanaz a baja: szeretetlenség és szeretethe
tetlenség. Ők azok, akik talán meggyógyulnak,
legalábbis a harmadik felvonás kétértelmű
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befejezése ezt is lehetőnek sejteti, mert Sir
Henry szerint a múlt elfogadása után lehet va
lamit megkezdeni: "Csak a múlt elfogadásával
tudnak változtatn i azon, amit jelent." Az egész
mű tengelye Sir Henry és Celia párbeszéde, ez
a pszichiátriai párbeszéd, mely ugyancsak
banális módon az orvosi fogadóórák médsze
re szerint megy végbe. Csak éppen az nem
"orvosi", amit Celia vall, és amit Sir Henry
közbeszól. Celiát nyomja az, hogy az ember
.mindíg egyedül van". Másik terhe: a büntu
dat, noha nem volt erkölcstelen, és különben
is arra tanították, hogy ne higgyen a bűnben,

mert nincs bűn, csak ízléstelenség, vagy "dili".
Sir Henry dilemma elé állítja Celiát: két út
közt választhat. Az egyik út - amelyiken majd
a házaspár a gyógyulást megtalálja:

A hétköznapi taposómalom élteti őket
Leszoknak a túlzott várakozásról
Megtanulják, hogy kell türelmesnek lenni
másokkal és magukkal ,
Adnak és kapnak, már amit a szokásos for-

gatagban
Adni és kapni lehet. Nem zúgolódnak:
Örülnek a reggelnek, amely elválasztja őket,

És az estének, amely összehozza őket

Alkalmi csevegésre a kandalló mellett
Két ember, akik tudják, hogy nem értik

meg egymást,
Gyerekeket nevelnek, aitiket nem értenek,
És azok sem értik öket,

Ez a legjobb élet? "Jó élet" - hangzik a válasz,
de Celia a másik utat választja, a retteneteset,
mely "hit nélkül nem iárhatá - az a hit kell hoz
zá, ami a kétségbeesésbál szökik fel". A kettő kö
zött nincs "jobbik" út, és egyik út sem ma
gányosabb a másiknál, mert:

Mindkét út elkerüli az egyedüllét
Végső sivárságát, a képzelet
Kísértetvilágában. ahol emlékek és vágyak
Keverednek.

Ez a mondat a mű legfontosabb mondata, a
Koktél hatkor alapgondolata is. A megoldás ez:
vagy feláldozzuk magunkat, vagy lemondunk
egy nagy vágyról, a hétköznap javára, mely
nem a .Jegjobb" élet, de "jó élet" mégis. A ta
nács konkrét, és ez a misztikus dráma végül is
gyakorlati tanácsba, szinte orvosilag javallt
terápiába torkolik. Amikor misztikus is Eliot:
praktikus is. A misztika válik itt a kétféle út
kalauzává: az egyikhez, a köznapihoz épp
annyi lelkierő kell, mint a másikhoz, de az
előbbihez hit nem szükséges, csak elfogadás 
a másikon, a "rettenetesen", csak hittel lehet
végig menni. Mert:
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Hát azt képzeli. hogy a Szent a sivatagban
Háta mögött mindig a lelki Gonosszal.
Kevésbé szenvedett az éhségtől, a nedves-

ségtől, a kiszolgáltatottságtól.
Bélbántalmaktól, az oroszlánok közelétól.
az éjszaka hidegétől, a nappal melegétöl,
mint mi szenvednénk a helyében ...

A megváltás útjai-e ezek? Bizonyos, hogy Sir
Henry ezekkel a szavakkal búcsúzik a betegei
től: "a titkárnöm elküldi majd a számlát. Men
jenek békével, és szorgalmasan munkálják: ki
megváltásukat". Valamivel később azonban
megismétli az utolsó mondatot, hozzátéve.
hogy "Én magam nem is értem Mi az. amit
mondok".

A második felvonás vége az egész darab
csúcspontja: az italáldozat, a három betegért
elmondott ima: aházaspárért (.Rakassad velük
a tüzhelyet, A csillagok oltalma alatt') és
Celiáért ("Virrassz felette a pusztaságban Vir·
rassz felette a hegyek között'J. Ezen a ponton
megbomlik a hármas rendszer, mert a felvo
nás utolsó szavai a Kaliforniába távozott Pe
terről szólnak, a darab hetedik szereplöjéröl,
aki "Még nem jutott el oda, ahol érvényesek a
szavak". Peter jelenti azt 'az átlagot, aki talán
egyik úton sem kénytelen végighaladni. Té
vednek, akik a misztikát általában "ködösnek"
vélik, Elíot a példa, hogy a misztika lehet tisz
tánlátó és józan.

Mindenkinek van-e "őrangyala"? Hogy mi
denkinek vannak örzö~ az bizonyos. Van, aki
megfözi vacsoránkat, van, aki orvosról gon
doskodik, és őrzőnk lehet egy olyan asszony,
aki váratlan megjelenéseivel már terhünkre
van. Pedig néha hálásak sem vagyunk az őrzők

segitségéért, és takarék lángon felejtjük a ser
penyőt, melyben őrzőnk úgyszólván a sem
miből varázsolt számunkra ételt, sőt még
bosszankodunk is, amiért reggelire egy tojást
sem hagyott. Az "őrangyaloknak" itt nincse
nek dílemmáík, csak Sir Henry betegeinek
vannak, ők szorulnak megváltásra a mai élet
betegségeiből, a világ ketrecéböl, a magány
ból és a személyiség elvesztéséből. A második
világháború utáni életkörülmények között,
tehát amikor a darab megszületett, az élet
megváltozott, és megváltoztak a lélek beteg
ségei is. Az italáldozat tehát egy egész kor
embereiért mutattatik be. Mert "a veszett fej
sze nyelét mentjük mi valamennyien" ("Kivé·
ve, persze a stenteket - például akik a szanató'
riumba mennek") - íme a menekvés mibenléte,
vagyis a megváltásnak egy ironikus válfaja.
Mindehhez hozzájárul a felejtés, mely az
egyetlen kiút a magányból. Ily módon a közös



hiba kapcsolattá is válik. Sir Henry tanácsai a
modern élethez. a modern emberhez igazod
nak. a második világháborús korszak emberé
hez. és így a pszichiátria módszerei érintkez
nek a gyónással. hiszen a pszichiátria nem
más. mint gyóntatás. Eközben Sir Henry
ugyanúgy tudja. mint Freud, hogy az álmaikat
meggyónók "szenzációs álmokat" produkál
nak az ő kedvéért. Mennyire jellemző Lavinia
józanságára és a költőére is. hogy a házaspár
közti kiegyenlítődést Lavinia egyetlen mon
data jelzi: "Akkor mehetünk egy taxin - minek
pazarolni?" Fontos mondat ez, és az előadás

közben színészi hangsúlyt kíván.
Mennyire különbözik a harmadik felvonás

az előző kettőtől! Átlendülünk az abszurditás
ba. de csak egy időre, hogy utána ismét a ba
nalitásba kerüljünk vissza. A majomevők rno
tívuma a világháborút idézi. és minden hábo
rút. mert abszurd minden háború. és abszurd
Celia kereszthalála is. hísz a leprások "szana·
tóriumából", vagyis a pokolból lehet az üdvö
zülésbe eljutni. Látnivaló, hogy Eliot sem ma
radt mentes a második világháború után feltá
madt egzisztencializmus hatásától. Még ez a
harmadik felvonás sem ismeri a konfliktust.
Az "őrangyal" itt is kívül áll; Alex hivatali je
lentést készít a történtekről, és Sir Henryt
ném döbbenti meg Celia borzalmas halálának
híre. A harmadik felvonás épp a tragikus rész
leteknél frlvolul idézi vissza az első felvonás
ból Alex fözési szenvedélyét: maga is főzött.

majomkölyköket, és nagyon ízletesnek találta.
és több új receptet ís kitalált a bennszülöt
teknek.

A harmadik felvonás befejezésében Edward
és Lavinia magukra maradnak a fogadásra
meghívott vendégek érkezése előtt. Merőben

banális helyzet; minden dilemma feledésbe
merült, Edward sikerületlen bókot rnond, és
már megszólal a csengő - a házaspár indul a
vendégek elé. de ez a banális cselekvésük
ironikus módon úgy is felfogható. mint valami
útnak a kezdete. Sivár lesz-e ez az út? Vagy
újrafelfedezése. megismerése egymásnak.
vagyis önmaguknak?

Mrsán János kitűnő rendezése híven ído
mult a darab dilemma-jellegéhez. A világ
drámairodaimában gyakoribbak a konfliktu
sos múvek, és a rendezők ezeket szeretik in
kább, mert feladatuk mutatósabb, míg a dí
lemma rejtettebb drámaiságú és nagyobb fi
gyelmet kíván a rendezötöl. A konfliktus: üt
közés - a dilemma: válaszút. választás. Ha a
görögök a dilemma két szarvát emlegették,
úgy bizonyos. hogy a dilemma egyik szarvát

sem könnyu megragadni. Eliot a dilemma
mindkét ágát megmutatja. és ugyancsak meg
mutatja azt a kamaratermi előadás rendezője.

A rendezés legnehezebb. és szépen megoldott
feladata volt a darab körmönfont és színlelt
banalitásának olyan érzékeltetése. mely a köl
tői felszárnyalásokat és a spirituális túllépé
seket megengedi. A játék még azt is érzékel
tette. hogy ebben a banalitásban. s még a fri
volságban is. nagyfokú költőiség rejlik. és ez a
költőiség mindvégig kapcsolatban marad egy
fajta "megváltással".

Az élet: banalitás, a megváltás: költészet. A
rendezés legszebb megoldása az egész darab
természetes tónusa. bizonyos visszafogottsága,
még az annyira kényes és kockázatos italál
dozati jelenetben is. A rendező szerepe itt
olyan, mint Sir Henryé, aki egyébként maga is
"rendezői" szerepet tölt be. A színpadi térben
azonban jobban érvényesült volna a minden
szavában oly fontos szöveg, ha nem zárt négy
szögben, hanem nyitott szárú háromszögben
folyik az előadás. s így a nézőtér egyik felének
nem fordítottak volna hátat a színészek. Külö
nösen sajnálatos. hogy a darab legfontosabb
jelenetében. a Celiáéban, a színésznő nem a
tér középpontjában. vagyis a pirospárnás to
nett széken ül. Sir Henrynek viszont a kandal
lónál lenne jobb helye. A rendező munkáját
nagymértékben elősegítette a finom drama
turgiai kidolgozás. melyet Bereczky Erzsébet
végzett. Az egész előadás sokat köszönhet Vas
István hajlékony, költői és ugyanakkor élet
szerű fordításának.

Az előadás legnehezebb feladatát és leg
szebb színészi teljesítményét Fülöp Zsigmond
tól nyertük. aki Sir Henry-Reilly szerepét ját
szotta. Igen szép és tiszta, nyomatékos szöveg
mondás, sima és hajlékony játék jellemezte,
miközben első felvonásbeli találékonyságából
valamit mindvégig megőrzött. Két kiváló szí
nész, Hámori Ildikó és Oszter Sándor kitűnő

összjátékot nyújtott. egymásnak valóságos tü
körképeiként, feloldódhatatlan csomókat hor
dozván színpadi lényükben. kegyelemtelenül,
és a szövegükhöz idomuló szárazsággal. Ellen
pontot képeztek hozzájuk az "őrangyalok".

Szemes Mari és Szokolay Ottó. könnyedségük
kel. eleganciájukkal. Kalocsai Miklós Petere
viszont Sára Bernadette Celiájához formált
ellenpontot, ahhoz a Celiához, akinek a darab
legnehezebb. bölcseletileg leginkább megter
helt szövege jutott ki. és a dilemma előtti meg
rendülést ragyogóan érzékeltetni tudta. Az
előadás számára nem lehetett volna szeren
csésebb környezetet találni. mint a Várszínház
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kamaratermét, melyet mintha épp az ilyen
bölcseleti tartalmú müvek számára épitettek
volna.

Korunk drámairodalma bővelkedik forma
bontásban, trükkben, mutatványban és külö
nösségben, de ezek a művek korszerűnek hir
detett formájuk mellett valójában mellébeszél
nek, kikerülik azt, ami ma ha nem épp .ak
tuális", de életbevágóan fontos kérdés. T. S.

Képzömüvészet

Szabó Ákos levele

Az alábbi levelet Alain BlondeInek irtam és
bevezetönek szántam a Galérie Blendel-ben
és a FIAC 86-ban tervezett kiállításhoz, amely
végűl is elmaradt, mivel nem volt elegendő

eladható festmény.
A szöveg újraolvasása után nem akarok

semmit megváltoztatni, sem pedig hozzáfüzni.
A levél őrzi annak a pillanatnak a nyomait,
amelyben született és úgy vélem, még mindig
alkalmas arra, hogy "felvillan tsa eredeti
színeit".

Mivel azok közé tartozom, akik szerényen
bár, de mégis az európai szellemi örökség há
rom évezredének távlatában gondolkodnak,
be kell vallanorn, hogy a jelenre vonatkozó
megfogalmazásoknál elbizonytalanodom a bá
tor megnyilatkozás természetes lendülete
és a "nem érdemes arról szót ejteni" nem ke
vésbé természetes gondolata kőzt. Am végűl

az apró-cseprő dolgoknak, mint a Palais-Royal
oszlopainak is megvan a maguk súlya; zivatar
után pocsolyákkal kell számolni, még ha azért
tesszük is, hogy kikerüljük őket.

Párizs, 1987.január 9.

Kedves Barátom!

Azt kéred, írjak magamról néhány sort, hogy
kiegészíthesd a rólam szóló anyagot, amit
majd átnyújtasz a kritikusoknak, újságíróknak,
a Galériát látogató lelkes múvészetbarátok-
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Eliot a leghagyományosabb, szándékoltan
banális formában szól néhány olyan kérdés
ről, amely életünk és korunk fájdalmas kér
dése: a házasságról, a magányról, a szernélyí
ség elvesztéséröl, a büntudatról, a szeretet
lenségről - a megváltásról, és mindezt igen
egyszerűen és komolyan.

Sötér István

nak; olyan tényeket, amelyek alkalmasak arra,
hogy tájékozódási pontként, rám ragasztható
címkeként szolgáljanak, s hogy kijelöljék he
lyem a kortárs rrnívészet nyüzsgő világában.

Vieira da Silva, hozzám hasonlóan, szívesen
idézi a bölcs mondást, miszerint a "festő néma
állat". Mit is tehetnék hozzá szavakkal mind
ahhoz, amit műveimmelmár elmondtam és a
jövendőben még mondani fogok, hacsak nem
szavakat, félreértések forrásait, mind meg
annyi csapdát, amelyekbe végűl is magam
esem bele?

Mindezek elörebocsátása után azzal kezde
ném, miként Georges Brassens tette önmagá
ról szólva, hogy "veszekedett középkoros" va
gyok. Ezzel mindjárt jelezni is szeretném nap
jaink uralkodó szellemi beállítottságától elté
rő felfogásomat és megvallani, hogy vonzó
dom a múlt értékeihez, amiket teli torokkal
óesárolnak e századvég prókátorai.

Ha pályám kezdetén semmi közösséget nem
éreztem azokkal, akik komolyan hitték, hogy
úgy léphetnek be a festészetbe, mint egy ma
lomba (ez ellen már Matisse is hevesen tiltá
kozott), ma még kevésbé fogadom el azokat,
akik úgy rontanak oda be, mint egykor a sans
eulotte-ok valamely katedrálisba, készen arra,
hogy istállóvá alakítsák. Erre azt fogod mon
dani, hogy jószándékuk vitathatatlan, esak hát
kicsit bugrisok ... Vallom ezt annak ellenére,
hogy - Bruno Foueard szavait idézve - "a mo
dernség romjai alatt öntudatra ébredő múvé
szet' pontos képe mindannak, amit éppen
megélünk.



Jean Clair elegáns stílusban és illendően tit
kolt ellenszenvvel szól a becsomagolt Pont
Neuf kapcsán azokról a "kis törtet ökr öl", akik
nek működését az állam kulturális politikája
támogatja. Arról van szó, hogy Nyugat-Európa
éles és mély század eleji válsága óta, melynek
költői kifejeződése az igazi avant-garde műv é 

szet volt (rnint egy epilepsziás beteg roham
alatti görcsös vergődése), az ötvenes és hat
vanas évek folyamán a "reménytelenség gon
dolatrendszerré épült ki", amint ezt Gustave
Thibou oly pontosan megfogalmazta. Ez a hi
vatalos, az intézményrendszer által szorgalma
zott ideológia veszélyes módon leszűkíti azt a
teret, amelyet a jelenlegi társadalmi szervez ö
dés a művészetek számára biztosít. Ez a tér
egy feldúlt templom lehangoló látványára em
lékeztet, az Andrej Tarkovszkij által formába
öntött "végtelen szomorúságra, amit a temp
lomban hulló hó látványa kelt". Felépíteni
romjaiból ezt a templomot, ez most legfonto
sabb feladatunk. Tiszta szívböl óhajtom az új
ra felépített Európát, a szent dolgok Eur ópa
ját, az André Malraux által remélt XXI. száza
di szellemiség Európáját!

Mindez arra ösztönöz, hogy bevalljam ne
ked: elefántcsonttornyom bensőséges védett
ségében - ami egyáltalán nem fényűzés, ha
nem elsődleges szükséglet - nag yon hason
lóan élek és éltem is mindig ahhoz, amit René
Huyghe fogalmaz meg "l'Art et l'Arne" (M üv é
szet és Lélek) című munkájában: "Az ember
keskeny gerincen halad, az éjszaka és a nappal
bizonytalan ~ezsgyéjén. Az egyikben az érz é-

kek és az értelem, a másikban a lélek igazságai
rejtőznek. Az út e két lejtő, úgymint a realiz
mus és a misztika kísértései közt vezet. Két,
egymással ellentétes és egymást tagadó sors
hat az emberre, két oly ellentétes fény, hogy
miközben az egyik szemben áll a másikkal,
amaz sötétségnek tűnik: az érzékek világossá
ga árnyék a lélek számára, a lélek fényei sötét
ség a szernnek."

Az emberi lét tágas horizontja csak ilyen
magaslatokról tárul fel előttünk. Ami pedig
valóban fontos egy olyan festő szemében,
mint amilyen én vagyok, az túl van a fesr észe
ten, a láthatón. A művészet társadalmi felada
ta nem más, mint hogy az anyagban megalkos
sa a láthatatlan világ "látott dolgait", és tanús
kodjék róluk a kép erejével. Cocteau mondja,
hogy "a költészet egzakt tudomány", amennyi
ben valóságos és objektív tények megfigyel é
séből indul ki; "testet ad - Shakespeare szavai
szerint - az ismeretlen dolgoknak . . . , formá
ba önti azokat, lakást és nevet ad a légies sem
minek". Az alkotásokon keresztül egy olyan
földrész térképét nyújtja át nekünk, ahová a
lélek úton van , miként a vándormadár szűl ö

földjére: a lélek hazájának világatlaszát. És az
embemek szüntelenül tanulmányoznia kell
ezt a térképet, ha nem akar utat veszteni.

Bartókot hallgatok - "az egyetlen, az össze
hasonlíthatatlan", szokta volt mondani Pierre
Boulez >, a tisztaságnak és az integritásnak lel
kesítő példáját, és sietek vissza munkámhoz.
Párizs, 1986. március 6.

Szab áÁkos



Film

Hol zsarnokság van . . .
Néhány mondat Liliana Cavani filmjéről

Kreón: " ... te nem szégyelled, hogy más·
ként gondolkodol?"
Szophoklész (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

(Van vagy tizenöt éve, hogy Párizsban betér
tem a Diáknegyed egy kis rnozijába, Uliana
Cavani filmjét adták, A kannibálokat. A rende
zőről nem tudtam, nem hallottam semmit, így
hát nem is vártam tőle sokat. Ám a film annyi
ra fölkavart és a hatása alá kerített, hogy a
mozi székére szögezve egy ültő helyemben két
szer néztem végig. Most nemrég a pesti Olasz
Kultúrális Intézet jóvoltából ismét alkalmam
volt látni. Nem állhatom meg, hogy ne szóljak
róla.)

Gyerekek játszanak a tengerparton. Kö
pennyel letakart, fekvő emberi alakra lesznek
figyelmesek. Nem tudják, élő-e, holt-e, kíván
csian keltegetik. A szunnyadó alak megmoc
can, a gyerekek szétrebbennek. A bozótból rej
tőzködő fegyveresek bukkannak elő, és gép
pisztolysorozatokkal megölik a gyermekeket.

A néző olyan társadalomba csöppen bele,
ahol Kreón törvénye az úr: Thébai városában
tilos volt eltemetni az engedetlen Polüneikész
testét, itt tilos a lázadók tetemeit. Aki csak
megérint egyet (mint a gyerekek az élettelen
nek vélt alakot a parton): halál fia.

A nagy, modern városban szanaszét hever
nek a hullák: a magasépületek alatt, rohanó
autók között, járdákon, a metró kocsijában,
mindenütt. A járókelők rutinosan átlépnek
rajtuk. Egy öntözőkocsi vízzel locsolja le őket;

előtte piros cipős pap halad, faarccal hányja a
keresztet.

A temetetlen holtak közt van Antigoné test
vérbátyja is. Antigoné a belügyminiszter lánya.
Meg akarja adni a végtisztességet testvérének,
de senki sem segit neki, mindenki lebeszéli:
barátnője, udvarlója, szülei. A lány elrohan a
családi ebédröl, egy diákmenzába.

Ide téved be a titokzatos tengerparti alak,
egy Krisztus-szakállas fiatal férfi. Leül a lány
mellé, s el akarja mondani, milyen szörnyű él
ményben volt része a parton, de senki sem
érti a szavát: a ki tudja honnan jött idegen
ismeretlen nyelven beszél. Megpróbálja jelek-
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kel kifejezni magát: a tenger hullámait rajzolja
egy szalvétára; a lány azt hiszi, halat akar enni,
rendel is neki.

Aztán már a tiltott tevékenység közben lát
juk őket. Antigoné testvérének tetemét autó
ba, onnét csónakba emelik, .a fiatalember
Kháronként átevez a vizen, s elkezdődik a
temetés szertartása. Megmossák a holttestet,
kenyeret törnek s fogyasztanak el áldozatként
fölötte, a lány egy falatot szájából a testvér
szájába présel: az élet örök kellékei, víz. étel és
csók búcsúztatják a halottat.

A rendőrséget közben már riasztották. Haj
sza és menekülés tölti ki a film nagyobb ré
szét; változó szinterein beláthatunk a kreóni
társadalom mélységeibe. Antigoné lakásán
házkutatást tartanak; közben az anya konyak
kal kinálja a parancsnokot, és kedélyesen
mutogatja neki lánya gyermekkori fényképeit.
A menekülö pár egy szaunába kerül, áIcázásul
fürdőleplet ölt, pirosat a fiú, fehéret a lány, s
míg alóla kiragyog szerelmük meztelensége,
egy érdemjelekkel borított, egyenruhás töpszli
nő vezényszavára pucér férfiak ereszkednek
négykézláb, s kört formálva egymás altestét
szagolgatják. Az üldöző pribékek és kutyáik
közeledtére a két fiatal az utcára kényszerül,
lepi ük elmaradt, csupasz testtel száguldanak a
részvétlen autósok között, az önkény hatalmá
val immár csak puszta létüket szögezhetik
szembe. Utolsó remény: egy templom, de rész
vétlen az is; a fiú dühödten rántja le az oltár
terítőt, hogy befedje vele társnője pőreségét,

krisztusi mozdulattal tárja ki a szentségház aj
taját, mely az Úr teste helyett a kufárság ga
lambjait rejtegette, majd - miután a sekres
tyében mindketten papruhába öltöztek - fo
lyik a menekülés tovább, de mindhiába: Anti
gonét és a fiatal férfit elfogják az utcán.

Minden elnyomó hatalom hivatalból retteg,
s valahányszor ellenállást tapasztal, összees
küvésre gyanakszik. uA neveket! A neveket!" 
üvöltik Antigoné kihalIgatói, de a lány a hal
ábráját rajzolja elébük, tengerről jött társának
jeiét s egyszersmind a hallgatás szimbólumát.
Ezután valami rendkivüli következik. Csak
paradoxonnal tudom kifejezni: a film világtör
ténetének legszebb, legköltőibb kinzási jelene
te. Semmi naturalizmus; a lányt forgószékbe
ültetve megpörgetik, a kerékes széket nagy ív-



ben körbe mozgatják, s e kettős forgás szédü
letében a néző az ütlegelöknek csak elmosó
dott alakjait látja, és a lány szép arcáról olvas
hatja le agyötretés fokozatait: riadt csodálko
zástól a tehetetlen összeomlásig.

Segítőtársát különleges intézetbe zárták. A
gyógybörtönben éppen zendülés van: az ápol
tak kiköpik a pilulákat, egy nőt megeresza
kolnak, rongyokból formált csecsemőalakkal

tébolyult röplabdát játszanak. Bár torz és
eszelős módon törnek ki emberi érzelmeik:
sóvárgásuk a gyengédség és a gyermekség
után, még mindig különbek fehér köpenyes
kínzóiknál.

Antigoné sorsa mélységesen megrendíti
öccsét. Igyekszik rávenni apját megmentésére,
de az legfelső parancsra hivatkozik és a kisuj
ját sem mozdítja leányáért. A fiú, eddig fegyel
mezett katonatiszt, dacból, családi bosszúból
lázadóvá lesz: halottakat temet; letartóztatják.
Lázadása végleges és végletes. Amikor cellá
jában az apa szabadulást ígér neki, ha megta
gadja tettét, a fiú a szemébe vágja: "Inkább le
szek a társadalom ellensége, rendhagyó, ex
centrikus, terrorista, antiszociális és homo
szexuális, inkább állat leszek!" - és keze
használata nélkül, kutyaként nyalja ki az ételt
a földre helyezett tányérból. Az elnyomás a
végső pontra szoritotta az ellenállást: állati lét
be az emberit.

A megkínzott Antigonét a minisztertanács
elé vezetik. Italt adnak neki, kapacitálják. is
merje el a fennálló társadalmi rendet, más
ként cselekvőből váljék együttrnüködövé. A
lány gombostűt pillant meg őrének kabáthaj
tókájában, kihúzza, és összevert talpa sebeiből

a gennyet tisztogatja vele.
Már csak a Jeanne d'Arc-i jelenet van hátra:

az elrettentő köztéri kivégzésé, szájtáti nézök
közönyös gyűrűjében. Kettős kivégzés: a ten
gerről jött fiú, akinek sikerült a fegykórházból
megszöknie, Antigonéhoz rohan, s a géppisz
toly együtt végez velük. A miniszterek voyeur
izgalommal nézik az ablakból a jelenetet, s un
szolásukra az apa sem marad ki az erotikus
gyönyörből. Állati végső pont ez is; a züllött
ségé, a hatalmi csúcson.

A zsarnoki elnyomás ellen kezdettől fogva
tekintélyes irodalom tiltakozik. Sokáig csak a
személyt, a zsarnokot veszi célba, Nerót Taci
tus. Kölcsey versének a címe is: Zsarnok.
"Átok legyen emjékeden, vad zsarnok! Károm
kodjék a magyar, midön nevedet említi, és
pökjék sírodral" - írja Bölöni Farkas Sándor.
Magának a zsarnokságnak szerkezetét a világ
irodalomban Montaigne barátja, La Boétie, az

Önkéntes szolgaság szerzöje, nálunk Teleki
László, a Kegyenc írója mutatja be először:

nemcsak a cézári kény s a "kegyetlenül nyo
mott nép" alkotja elemeit, hanem a megvásá
rolhatóság és a talpnyalás is, "rima hitves, ke
rítö férj". Petőfi megteremti a magyar iroda
lom unikum szavát: szolgazsamok; nincs el
nyomó engedelmes elnyomott nélkül; "a zsar
nok s a szolgalélek, E kettő az én ellenem ..."

Liliana Cavani filmje 1969-ben készült. Ma
gában hordja a megelőző év kontesztációs
mozgalmainak szellemét, pribékjeinek dübögő

csizmái a fasiszta razziákat visszhangozzák, a
mű érvénye és mondanivalója mégsem korlá
tozódik ilyen vagy olyan történelmi helyzetre
s égtájra: a zsarnokság egyetemes modelljét je
leníti meg, s amikor az Orwellek már csak láb
jegyzetbe fognak szorulní, ezt a filmet még ta
nítani lehet és kell.
Rendezője s egyszermind írója tisztában van

azönkényuralom szolgazsarnoki természetraj
zával. Az utcát alacsony kameraállásból fény
képezteti: csak a hullákon átlépő lábakat látni;
s ha följebb emelkedik a kamera, a közöny üres
arcait pásztázza. A terror vetése cinizmust és
gyávaságot növeszt, a zsarnokság az engedel
mes lábak és bólintó fejek lomha kegyéből él, s
nem tűr meg emberi értéket maga körül.

Szophoklész Antigonéja az istenek parancsá
val igazolja tettét, de az antik tragédia is az 'em
beri értékek védelmében emelt szót, ezért ke
rült éppen ebbe a mübe a halhatatlan kórus:
"Sok van, mi csodálatos, De az embernél nincs
semmi csodálatosabb." A film Antigonéja laici
záIt hősnő: isteni rendelés helyett az autonóm
erkölcs szavára hallgat. Méltó társa az isme
retlen ifjú, akit a tenger örök hulláma hozott a
bűnös városba, más elv, másféle princípium
képviselöjét. akinek nyelvét a városlakók s az
emberiség még nem beszélik.

Ez az ifjú Krisztus-arcot visel. A társadalom,
mely ellen lázad, egyszerre Kreón és Kajafás
társadalma; az értékek, melyeket a film fegy
vertelen merénylöi védelmeznek, egyetemes
értékek: az antik és a keresztény kultúra
együtt hozta őket létre. Irodalomban és mű

vészetben ritkább, mint gondolnók, a két szfé
ra jelképeinek összekapcsolása. A vén cigány
költőjénél találjuk meg, a bűnös Káin s a bűn

hődő Prométheusz strófájában, és megtaláljuk
Cavaninál. Filmje mélységesen antik: a temetés
szertartása pogány; mélységesen keresztény: a
zsarnokellenesség princípiumát a krisztusi jel
kép, a hal szimbolizálja; és mélységesen olasz:
kereszténysége perel az egyházzal, piros cipős

papjaival és megfertőztetett templomával.
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Még nem mondtam el a film végét. Antigo
nét és társát megölték, életük árán beléptek
ama "szentek és nagyok" sorába, akik - Petőfi

szavával - "a szolgaságban szabadok valának".
Magányos példájuk követőkre talált: a film
utolsó képsora bibliai tájat, meredek, bozótos
hegyoldalt mutat, melyen a zsarnokság áldo-

Történelem

A bécsi pápai követség levéltárának iratai
Magyarországról, 1611-1786. Összegyüjtötte,
válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Va
nyó Tihamér Aladár

Az utóbbi évek folyamán a hazai egyháztörté
nelmi kutatások helyzete egyre több fórumon
szóba kerül, s történészek között ma már nem
képezi vita tárgyát, hogy a "historia eccle
siastica" nemzeti történelmünk egészéhez
szervesen hozzátartozik. A kutatások előtérbe

kerültével fölvetődik a források kiadásának
nehéz kérdése is, amely - amellett, hogy rend
kívül munka- és időigényes - a kiadó számára
csak a legritkább esetben gazdaságos. Vanyó
Tihamér régóta várt és nyolc év (I) átfutási idö
után végre napvilágot látott könyve, amely a
bécsi nunciatúra hazai vonatkozásait teszi köz
zé, több szempontból mérföldköként jelentke
zik elsösorban a megújuló egyháztörténetírás
számára. Újra és nyomatékkal fölhívja a figyel
met a teljességre törekvö forráskutatások nél
külözhetetlenségére. Egyéni módszerének ki
dolgozásával és következetes alkalmazásával
sikerült megtalálnia a dokumentumok közlé
sének azt a formáját, amely a jelentös terjede1
mű, helyenként bizony terjengős szövegekböl
a történészek számára lényegest adja. Magyar
nyelvii kivonataival engedményt tesz a latin
nyelvben már kevésbé otthonosan mozgó
újabb generációnak, viszont ez az engedmény,
amely számára komoly munkatöbbletként je
lentkezett, lehetövé teszi, hogy a nem szak
emberek is élvezettel forgathassák a könyvet.
A legfontosabb részei a dokumentumoknak
viszont eredeti nyelven kerülnek közlésre, s
ezzel biztosítja a közölt források tudományos
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zatainak tetemeivel kapaszkodik fölfelé egy
kis csapat: a különleges intézet tébolyultjainak
csapata. De vajon nem róluk mondta-e a He
gyi Beszéd: karrieristák, gyávák, kiszolgálók és
beilleszkedök establishmentjében "boldogok a
lelki szegények"?

Lukácsy Sándor

igényű felhasználhatóságát. Végül, de nem
utolsósorban a majdnem másfél száz oldalt ki
tevö bevezetö tanulmányban kutatásának lé
nyegesebb eredményeit ismerteti igazi bencés,
mondhatni maurinus eruditióval. .Pótolbetat
lan veszteség, hogy a forrásanyag legjobb is
merője semlegesen kitér a fáradságos munká
val föltárt szellemi kincsek értékesítése elöl" 
írja a forráskiadás munkálatai kapcsán. Vanyó
Tihamér, a Szent Márton monostor szerzetese
ezzel a tanulmányával is bizonyítja: "non re
cuso laborem". Az okmánytár az Egyház alap
vetö szerkezetét követve az iratokat a püs
pökségek, szerzetesrendek szerint csoportosít
ja, a "varia" természetesen itt is megvan. A
dokumentumok alapján nem csupán az ese
mények, intézmények, hanem maguk a .tőrté

nelmet irányító vagy elszenvedö emberek is új
megvilágításba kerülnek. Mária Terézia és II.
József egyházpolitikájáról ezentúl lehetetlen
lesz úgy írni, hogy az itt közölteket figyelembe
ne vegyék. A közzétett forrásokból az Egyház
hazai történetén túl a korabeli, tágabb érte
lemben vett történelem, sőt a mindennapok
története is föltárul a figyelmes olvasó előtt. A
kötet tanulmányozása óhatatlanul is arra in
dít, hogy szembenézzünk azzal a veszteséggel,
amit a mostoha idök és körülmények okoztak,
amikor a szerzőnek és hasonló fölkészültségú
történésztársainak nem adtak több lehetősé

get a Vatikáni Levéltárban végzendö kutatá
sokra. Egyháztörténetírásunk jelenlegi helyze
tének ez az egyik magyarázata A szerző mun
káját és müvét igazán majd azok a miivek mél
tatják érdemben, amelyek hasznosítják az ál
tala föltárt forrásokat.·(Akadémiai)

Török József
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RÉSUMÉ

László Tringer rend compte de la psychologie cognitive, tendance nouvelle de la
psychothérapie. Avery Dulles et László Lukács retracent la prise de conscience de
l'Eglise de notre époque et rendent compte des aspirations nouvelles se manifestant
dans I'Eglise de notre temps. Dans la série de reportage intitulé: une communauté re
ligieuse comment sera-t-elle une communauté tout court? - István Kamarás présente
une autre communauté religieuse: "Constructeur d'églíse, apótres de la rue, membres
de club". La récit d'Ervín Lázár a pour titre: Bab Berci dans la ville.
L'auteur de la Méditation est Katalin Kemény. Elle est également le partenaire de
l'entrevue de Vigilia ayant pour theme son mari, Béla Hamvas. Nous publions un
fragment de texte de Géza Gárdonyi: "Jésus, comment était-il1"

INHALT

László Tringer berichtet von einer neuen Richtung der Seelenheilkunde, von der
kognitiven'Psychologie. Avery Dulles und László Lukács gehen der Selbst-Reflexion
der Kirche unseres Zeitalters nach, únd berichten über neue Bestrebungen in der
heutigen Kirche. 'Im Rahmen seiner Reportagen-Serie, betitelt: Wie wird von der
Kirchengemeinde eine Gemeinschaft, prásentíert István Kamarás eine wei tere
Kirchengemeinde, unter dem Titel: Kirchenbauer, Strassen-Apoeste, Klubmitglieder.
Eine Erzahlung von Ervin Lázár: in der Stadt Die "Heutige Meditation"
wurde von Katalin Kemény geschrieben; auch mit Ihr wurde ein Gesprách geführt
über ihren schon seit lángerer Zeit verstorbenen Gatte, dem namhaften Philosophen
Béla Hamvas. Wir publizieren auch ein in Manuskript aufbewahrtes Bruchstück aus
dem Nachlass von Géza Gárdonyi, betitelt: Wie war Jesus.

CONTENTS

László Tringer reports on cognitive psychology, a new trend in psychological therapy.
Avery Dulles and László Lukács describe the awakening of the Church in our age
and report on the emerging new endeavours of the Church of our days. István Ka
marás introduces another congregation in his report series on how a congregation can
become a community. His title this time is: Church Builders, Street Apostles, Club
.Members. The title of Ervin Lázár's story is: Bab Bérci in Town. This time we publish
a meditation by Katalin Kemény. She is also our interlocutor in a conversation alrout
Béla Hamvas, her husband. We also publish a manuscript fragment of the novelist
Géza Gárdonyi with the title: What Was Jesus Like.
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