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F ölsoroini se lehet, bogy mennyi gondra-bajra keres most irt a magyarság az
abortusz-drámától a vízlépcs6kig. Körmünket süti mind, s a legégettJbb talán a
legfrissebb: hogyan tovább?

A legélesebben fogalmazva: az apparatizmus túlélte önmagát, s bogy bennünket is
túlélhessen, szövetségre készül azokkal, akik az eddigi működésbe épite" kanupciót a
rendeletek és a joghézagok cseljátékával mesterien kiaknázzák, és "eredeti t6kefelbal·
mozdst" hajtanak végre. Ki ne ismerné az aranytáncos playboy karlkatúrákat, akik
autójukkal a hivatali kocsikkal versengve szegik meg a közlekedési szabályokat, és a
szomszéd kisfiával szembeköplJsdit játszanak? Természetesen a gyanú árnyéka se
essék a tisztes iparra-kereskedelemre, a b6rüket kockáztató föltalálókra!

Vajon az absztrakt vagy rosszul kitűzö"célokra fecsérelt magyar munka ezután el
lesz adva a legtöbbet kínáló prekapitalistának? A gazdaságban nincs moralizálás 
legyintenek a szakért6k és igazuk van; nincs se Keleten, se Nyugaton. 'Rmnelés van,
növekedés vagy hanyatlás, piac, haszon, verseny. Lehet, hogy egy id6re egyesülnek
nálunk a Kelet és a Nyugat hibái, de nincsen édesebb oroosság a cstJdellen.

Van-e keresztény megoldás?
Nincs, ha az élet csak gazdaság és csak politika. Krisztus az adópénz-esetben

világosan elkülönite"e az istenképmás ember számára lsten és a Császár világát.
Sosem beszélt társadalmi rendszerekr61, politikáról, hanem igazságról, útról, szabad
ságról, méltóságról, emberrol, szeretetrtJl,közösségrol. Az6 megoldása ejegyekben élni.
Lehet?Mindenkor lehete"és lehet -Jézuserreapélda ésazösszes szentek. Más kérdés a
társadalom normáihoz és föltételeihez való viszony.

R6czeyJános kastli szociológia tanár szerint a Nyugat a magánéletben pártolja a
keresztény értékek megvalósitását, a politikában eltűri, a munkában tiltja. A tulajdo
nos (igazgató tanács) korlátlan kinevezési joga konumpálja, haszonelvűvéteszi a
munkát, lehetetlenné a közösséget, szeroilissé a tehetséget. Nemkülönben a tehetségte·
lenséget . . .

A nyers kapitalizmus elszabadítása e16" szemügyre kéne venni, adódbatnak-e
el6nyők elmaradottságunkból? Igen, akad nem is egy; nincs - egyel6re - nagy
magántulajdon, népünk többsége mindenek ellenére bisz Istenben, harminc százalék
gyakorló keresztény, aki ismeri a szeretet.közösség értékét. Mi történne - ha R6czey
gondolatai nyomán - a kocsmát vagy az üzemet, az iskolát vagy a szerkeszt6séget se
nem a kineveze" ejtőernyős, se nem a legtöbbet igérlJ venné hű· vagy haszonbérbe,
hanem az o" dolgozók közössége? És az alkalmazottak minden f6nököt választa
nának? Iermészetesen titkosan, korlátozo" idIJre, ki-ki a maga szintjén, ahol ismeriaz
osztály vagy műhely viszonyait, a jelöltek képességeit és jellemét.

Ha körülnézünk, látjuk, bogy a mai nehéz körülmények közt viruini tudó összes
sikeres kisvállalkozás a vállalkozó és munkásai közti bizalmon, s6t szereteten
nyugszik - még ha ezeknél formálisan nem is történt választás.

Vajon mi (van? lehet?) az akadálya a köztulajdon közbizalmon alapuló működ

tetésének, a beosztottak és f6nökök kölcsönös felel6sségét megalapozó becsületes
választásnak, melyben a munka méltóságot adó közös vállalkozás lehetne?
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TOMKA MIKLÓS

Zsinati folyamat
,,AzEgyházat a Szentlélek űzi és hajtja, hogy munkálkodjék együtt vele, és így váljék
valóra Isten terve." (Lumen gentium ll.) ,,Az egyház kötelessége, ... hogy
szüntelenül vizsgálja és az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit, enélkül
ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszeru választ az örök
emberi kérdésekre." (Gaudium et spes 4.)

Az egyház küldetéséből szüntelenül adódik az önvizsgálat kötelessége, a mérleg
készítéséé és a mültröl való elszámolásé, a nem keresztény környezettel való viszonyának
vizsgálata, a jövő tervezésének követelménye. Ezek nem időhözkötött feladatok, ám néha,
főleg amikor átmenetileg feledésbe merültek, különösen sürgetően jelentkeznek. A
magyar katolikus egyház körül az elmúlt fél évszázadban többszörösen megváltozott a
világ. Ezt az egyház szervezete is súlyosan megsínylette. A kereszténység társadalmi
szerepe csökkent. AJézust tudatosan követők csoportja - főleg az elmúlt húsz évben 
láthatóan összezsugorodott. Már nem lehet arra számítani, hogy ajö hírt maga a hivatalos
kultúra s annak eszköztára közvetíti. Avallásos hit továbbadása megoldatlan és megoldan
dó kérdéssé vált. Már nem lehet abból kiindulni, hogy mindenki tagja valamely egyháznak.
A kereszténységet ezután nem csak őrizni kell, s nemcsak a fiatal generációnak kell
továbbítani, hanem a nem hívőkfelé is meg kell fogalmazni és érthetővé kell tenni. Avilág
változása elfogadhatatlanná teszi a sündisznóállást. a saját Iében fövést, a hagyományban
megragadást. Mint minden korban, ma is meg kell találni a kereszténység és a keresztény
kozösségí kapcsolatok legmegfelelőbb formáit.

Ha az egyház önmagától nem ébredt volna rá az önvizsgálat s a közös jövőteremtés

szükségességére, figyelmeztetnek mindazok, akik kopogtatnak. A fiatalok többet
akarnak tudni a kereszténységről, és azt kérdezik, Van-e Jézusnak megoldása az ő

nehézségeikre? A társadalom számos morális kérdéssel küszködik - a családok
bomlásától a munkaerkölcs lazulásáig -, s közben a vallásos emberekre tekint,
feltételezve, hogy az ő elveik és gyakorlatuk kiutat kínálhat. Az államszervezet mai
erőfeszítéseiben mindenki együttműködésétvárja, s mérlegeli, hogy például az egész
ségügy és a szociális gondozás egyes területein mit várhat az egyházaktól. A keresztény
közösségnek minderre kétféle választ kell adnia. Az elsőt elkötelezettséggel, példával,
vállalással. Amásodikat nyitottsággal, a keresztény örömhír - nem hagyományos vallási
stílusú - újrafogalmazásával.

Magyarországon dialógus folyik. Alkalomadtán tudós filozófusok, teológusok közön,
napról napra a munkahelyen, a szomszédságban, az élet jóformán minden színterén
hívők és nem hívőkközött. Mások is szeretnék tudni ( és ha őszinte a párbeszéd, joguk is
van tudni), hogy mi rejlik a keresztényekben, közösségeíkben, egyházukban. A hívek
maguk még inkább kell hogy tudják, mi a keresztény önazonosság lényege, mire képes az
egyház és merre tart. Önmagában senki sem tud választ adni: sem egyszerű, sem tanult
ember, sem püspök, sem világi hívő. Aválaszadásra az egyház csak együttesen képes. Úgy
is nagy nekikészülésbe, erőfeszítésbe kerül.

Az idők jeleinek közös értelmezésére és a közös válaszadásra az egyháznak van egy
nagy múltú intézménye, amire a II.Vatikáni zsinat atyái nyomatékosan emlékeztetnek. ."A
szent egyetemes zsinat óhaja: a szinódusok és zsinatok tiszteletre méltó intézményei
éledjenek újjá, hogy annál megfelelőbben és eredményesebben történjék meg a
gondoskodás az egyházakban a hit gyarapodásáról és a fegyelem megőrzéséről, a kor
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körülményeihez alkalmazkodva." (Határozat a püspökök lelkipásztori hivatásáról,
"Christus Dominus" 36.)

Honnan? Hová? Kivel?

Legalább három kérdésre kell választ adni. Az első, hogy ma hol tartunk? A pénzügyi
mérleg nyelvezetében ez a források és a kötelezettségek, vagyaz eszközök és a feladatok
szembeállítása, ami nem végezhető el a környezeti tényezők ismerete nélkül.~
helyzetfelmérésnek átfogónak kell lennie. Tartalmaznia kell a hitbeli, a lelkipásztorkodási,
a személyi, a szervezeti, az anyagi, az intézményi és ezer egyéb adottságot s mindegyik
mellé a tennivalókat. A tények összegzése minden továbbgondolás előfeltétele.A "leltár"
ellenben nemcsak holt tárgyakra vagyszervezeti formákra kell hogy kiterjedjen, hanem
magára Isten népére is. Hányan vagyunk? Mit teszünk és milyen, eddig fel nem használt
energiákkal rendelkezünk? A valódi helyzet feltárásához alighanem meg kell kérdezni,
meg kell szélaltatni míndazokat, akik "tőkeerejéről", az egyház életébe és munkájába
fektethető energiájáról rajtuk kívül senki sem tud nyilatkozni: magukat a híveket.

A mérleg másik oldala, a feladatok vagy kötelezettségek köre már nem pusztán leírás,
hanem önértelmezés és célkitűzés egyszerre: mit vállalok magamra, mit tart az egyház
saját feladatának? S ha nem csupán általános elvekről és parttalan lelkesedésről,hanem
komoly eltökéltségrőlvan szö, úgy a kiindulás egyértelműkérdése: mit lehet, mit szabad,
mit kell felvállalni a jelen adottságok közönzEz a kiindulás alternatívák megfogaIniazására
késztet. Adott mennyiségűeszközt hogyan osztok el? Korlátozott számú munkatárs esetén
egyik, vagy másik feladatot kell előnyben részesíteni? Mia következménye az egyik és mi a
másik választásnak? A dolog azonban ezzel nem fejeződikbe! Ugyanis az erőforrások - a
lelkesedés, az együttműködési készség, az adakozás stb. - nagysága nem önmagában
adott, hanem maga is a célok függvénye. Alternatívánként tehát újra meg kell nézni,
miképpen változnak az eredetileg feltételezett források. Így az eszközök és a feladatok
egyensúlyának megteremtése többlépcsős"optimalizációs folyamat", amelyben rninden
fokozat (a kidolgozott, ámde csak átmeneti értékű alternatívák) után újra felülvizsgálan
dóak a források, azaz a hívek egyetértése és megvalósítást biztosító áldozatvállalása.

A "hová?"kérdése útrakelést, változást jelez. Kikerülhetetlen kérdés, hogy ki ~ változás
alanya, kit érint a változás? Szervezeti, csupán a hivatalnokok életét alakító változásról van
szó?Vagya "vezető beosztású és főállású" egyháziak, a papság helyzete, szervezeti viszonyai
változnak? A II. Vatikáni zsinat nyilvánvalóan az egyház egészéről beszél. A különbözö
kihívásokra is csak az egyház egésze, nők és férfiak, papok és világiak, tanultak és
tanulatlanok, fiatalok és idősek, szerzetesek, kisközösségek tagjai és közösségen kívül élők
együttesen tudnak válaszolni. Ez az "együtt" nem lehet közfelkiáltás, hiszen különbözö
nézetből.különbözö életkörülmények között másként fogalmazódik meg a lehetőségek és
igények sorrendje. Az "együtt" a különböző szemléletek, meggyőződések és érdekek
egyeztetésének folyamata - és eközben nemcsak az akcióegység, hanem az igazi közösség
fejlődéséé,éréséé is. Ez pedig feltétlenül megéri a ráfordított időt, fáradságot!

Esemény, folyamat

Egy egyház eszmélése, önvizsgálata, jövőtervezése óriási esemény. Olyan nagy, hogy
éveket vesz igénybe. A II. Vatikáni zsinatra a katolikus egyház három és fél évig készült.
Maga a zsinat közel ugyanannyi ideig tartott. Azóta több tucat nemzeti és több száz
egyházmegyei zsinat zajlott. Az előkészületet legtöbbjük nem tudta kettő-négy évnél
rövidebbre szabni. Igaz, azután a zsinatok csak másfél-két évig tartottak. Nem véletlenül
alakult ki a "zsinati folyamat" kifejezés. A dolog logikája olyan lépcsőzetes munkát és
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fejlődést követel, ami időbe került. (Emellett szinte mellékes szempont, hogy egy
egyházmegyei vagynemzeti zsinat esetén a résztvevőket nem is lehetne egyetlen, több
hónapos időre kivonni a világból és zsinati munkára .függetleníteni'") Az idő azonban itt
nem ellenség, hanem munkatárs. A szakaszosság és az időbeli eltolódás teszi lehetövé az
alaposabb meggondolást, az ötletek érését, a széles körű megbeszélést, az egymástól
valaha távol álló nézetek közeledését.

A zsinat: tanulási folyamat. Az első helyzetfelmérés és véleménygyűjtés eredményeit
összegezni, majd minél szélesebb körben ismertetni és vitatni kell. Csak így dönthető el,
önmagára ismer-e az egyház - a hívek közössége - ebben az első "gyorsfelvételben".
Miután ez az első lépés megtörtént, csak akkor érdemes a zsinat fő témaköreit kijelölni.
Azokról témavázlatoknak kell késZülnie (bizonyára bizottságok fárasztó munkájával). Az
érdemi vitát lehetövé tevő vázlatokat ismét a hívek kritikájának kell alávetni, majd annak
alapján újrafogalmazni, hogy a zsinat foglalkozhasson velük. S lépésrőllépésre mindenki
nek, a híveknek és a papoknak, a szakértőknek és a .Jaíkusoknak" idő kell ahhoz, hogy az
elért eredményeken. az azokból adódó új kérdéseken és a felmerülő feladatokon
gondolkodhassanak.

Ez a tanulás gyors ütembennövelheti az egyház ügyei iránti érdeklődest és elkötele
zettséget, és csökkentheti az egyház különbözö tagjai - vezetők és nem vezetők,

földrajzilag egymástól távol levők, különbözö körűlmények között élők - közötti
távolságot. (Az eddigi nemzeti és egyházmegyei zsinatok egységesen ezt tanúsítják.) A
tanulás tehát közösséget teremt, feltétele viszont a tájékoztatás és a zsinat menetébe való
betekintés lehetősége.

A zsinat: a közösségteremtés folyamata. Talán még pontosabb lenne, ha az egyház
újjáéledésének folyamatáról beszélnénk. hiszen nem egyszeruen elszigetelt közösségek
születnek, éppen ellenkezőleg,a sokféle közösség együttesen alkot egy nagy communiót.

A zsinat előkészítésénekelső lépése az alapgondolatok közösségi megvitatása. Előbb
össze kell gyűjteni mindazokat az egyházközségeket, kisközösségeket, mozgalmakat,
szerzetesközösségeket, hivatási és szakmai csoportokat stb., amelyek készek erre a közös
gondolkodásra, és mindenütt újra feltehető a kérdés, hogy kit kellene még megkérdezni,
bevonni? Ezzel a "hólabda-technikával" elég hamar, elég jól fel lehet deríteni az összes már
létező közösséget. (Ezek listája, az egyházi önismeret szempontjából önmagában is fontos
eredmény. ) Egyúttal a keresztények összessége számára is nyilvánvalóvá válik, hogy ki hol
és hogyan tud bekapcsolódni.

Az első vázlat, majd minden további anyaggal kapcsolatos ima és vitatkozás - és ezek
révén az egyház konkrét lehetőségeiről,gondjairól és feladatairól való gondolkodás 
erősíti a közösségeket, A különbözö közösségek állásfoglalásainak megismerése pedig
összekapcsolja az addig egymás mellett, elszigetelten élőket. A kölcsönös ismerkedésnek
hagyományosan két módja van. Egyes közösségek és csoportok saját pozíciójukat maguk is
nyilvánosságra hozhatják, megküldve azt más személyeknek, csoportoknak. A zsinatot elő

készítőbizottság vagyiroda pedig kivonatos formában adja közre a megkapott megjegyzése
ket, kiegészítéseket. (Az előkészítő bizottságnak tehát ebben kulcsfontosságú szerepe van.)

A zsinat: egy új egyházszervezet kialakulásának folyamata, ami egyszerre jelenti a
papság és a világi hívek viszonyának megváltozását, az egyház zsinat előtti, piramísszerü
elrendeződésénekátalakulását és az érintkezési rendszer átformálódását.

Az egyház életének egyik központi kérdése a világi hívek teljes jogú részvétele, azaz az
általános papság gyakorlati megvalósítása. Ennek akadálya az a hagyományos beidegződés,
ami az egyházban adódó munkát, felelősségetés tekintélyt a papi szerephez (a szolgálati
papsághoz) kapcsolja. A régi rendszertől való eltérés kísérleteinél a világiak félnek, hogy
munka talán igen, de döntési jogkör, felelős és önálló részvételi lehetőség nemigen
kínálkozik számukra. A zsinat egyik nagy lehetősége abból adódik, hogy a hivatalos
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egyházszervezeti rendszer érintése nélkül tudja a világiak részvételét - nőkét és férfiakét
egyaránt - biztosítani az egyház jelenéről és jövőjéről való gondolkodásban, eközben a
világiak különféle szak- és egyéb tekintélyét és illetékességét valóban - akár intézménye
sen is - el tudja ismerni, s végül a világiak együttműködéseés javaslataik komolyanvétele
útján bizalmat tud teremteni, elfeledtetve korábbi (vélt vagytényleges) sérelmeket.

Egy zsinat más vonatkozásban is megújíthatja az egyházszervezetet. Összekapcsolhatja
az egyházon belüli összes közösséget és ezerféle kezdeményezést; a szervezet stabilitását
és állandóságát dinamikával tölti meg: az idők jeleinek értelmezésével, a mai embert és
társadalmat foglalkoztató kérdésekben való útmutatással. Ez minőségi változás, aminek
biztonságát nem a kipróbált tradíció, hanem a jövő felé vezető Szentlélekbe vetett bizalom
adja. S a megújulás nem korlátozódik néhány évre. Mindaz a felismerés, ami a zsinaton
munkacsoportok, bizottságok, vagy akár önálló intézmények felállításához vezet, továbbra
is érvényes, annak az új útnak és szervezeti formának része, amit a zsinat kialakít. Részben
évtizedes hiányok pótlására kell sort keríteni és - a körülöttünk zajló társadalmi
átalakulástól sem függetlenül - az egyhazban szervezett keresztény élet normális
életfeltételeit megteremteni (mint ahogy Jézus a feltámasztott leány szüleít arra
figyelmeztette, "hogy adjanak neki enni", Lk8, 55 ), részben a jövő feladataira kell készülni.

Mind a bizalomkeltés, a világiak bevonása, az egyházszervezeti gazdagodás, mind pedig
a többi egyházakkal vagy éppen a nem hívőkkelvaló kapcsolat szempontjából a zsinat - s
általánosabban az egyház élete - számára döntő jelentőségű a nyilvánosság, a pontos,
gyors és korrekt tájékoztatás. A híveknek nemcsak azt kell tudniuk, hogy véleményük
eljutott .föntre", hanem azt is, hogy ott miként fogadták. A gyors visszajelzés ("visszacsa
tolás") csökkenti a "fent" és a "lent" távolságát, és partneri viszonnyá tudja változtatni azt.

Az egyházon belüli tapasztalatcsere és érintkezés bővülésének másik, talán még
fontosabb eredménye, hogy megtanít a közösségben, az egészben gondolkodni, azaz
felkészít a másikért és a teljes egyházért való felelősségvállalásra. A kommunikáció
megszüntetí az elszigeteltséget, megengedhetetlenné teszi a csupán saját portával
(egyházközséggel, intézménnyel) törődést, tapasztalati ténnyé teszi, hogy az egyház az
egység szentsége. Rendszeres információáramlás nélkül zsinat alig, közösséggé szervezö
dő egyház pedig egyáltalán nem képzelhetőel.

Témák, munkaterületek

Ha végignézzük a ll. Vatikáni zsinat, vagy a nemzeti és egyházmegyei zsinatok történetét.
meg kell állapítani, hogy nem jósolható meg előre, mivel fog foglalkozni egy zsinat. Az
első, vezetők és szakértők által összeállított témajavaslatokat az élet szinte mindenütt
tökéletesen átformálta. Ebből okulva számos helyi zsinat nem is tématervvel. hanem a
hívek, a papok, a szakértők vagy bárki más által fontosnak tartott kérdések összegyűjté

sével kezdte munkáját. Ez az ötletgyűjtés nálunk is helyénvaló lehet.
Az egyház küldetéséből kiindulva a legelsőrendűbb feladatok (s emiatt a zsinat első

számú témái): a kereszténység megőrzése, mindenekelőtt az ifjúság vallásos nevelé
sében; a közösség ápolása, azaz az egyház élő és szerves egységgé alakítása; a Jó hír
továbbadása, a kereszténység képviselete a nem hívőkfelé, azaz az evangelizáció; és végül
a keresztény meggyőződésnekés kultúrának korunk követelményeihez igazodó megújí
tdsa. Speciálisabb, de nem alacsonyabb rendű témák: a nők helyzete az egyházban; a
keresztény értelmiség nevelése; a falusi és városi lelkipásztorkodás különbözősége és
egymásrautaltsága; a spiritualitás ápolása; a liturgia; a lelkipásztorkodás szervezete, a
funkcionális lelkipásztori munka (például egyetemi hallgatók vagy a kallódó fiatalok
irányába) beindítása stb.

A zsinat nemigen kerülheti ki a személyi állomány vizsgálatát, a papkérdést. a világi
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diakónusok státusának módszeres átgondolását, az egyhází alkalmazottak kiszolgáltatott
ságának tárgyalását, a pap és diakónus nélküli plébániák ellátásának kérdését, az önkéntes
munkatársak jogainak és kötelességeinek rendezését stb.

Mind az egyházon belüli, mind egyházon kívüli tényezők sürgetik az egyház szervezeti
kérdéseinek alapos újragondolását. Ide tartozik a szerzetesrendek, az egyházi intéz
mények ( az iskoláktól a sajtón és könyvkiadókon át a szociális intézményekig) és a vallásos
és kulturális szervezetek kérdése. A magukat függetlennek nevező sajtótermékek
megjelenése a piacon és általában a tömegkommunikáció gyors ütemű differenciálódása
éppúgy új helyzetet teremt, mint a különböző új - jogi helyzetükben részben bizonytalan
státusú - társadalmi-kulturális tömegmozgalmak megjelenése és a várható új egyesületi
törvény.

Aszervezeti, intézményi és személyi célkitűzésekhezés feladatvállalásokhoz szemügyre
kell venni az egyház mai anyagi belyzetét, a feladatok költségigényét és ezen költségek
biztosításának lehetséges módjait. Eközben minden bizonnyal előkerül s rendezést
követel az egyházi pénzkezelés egész rendszerének szükséges újbóli átgondolása és
nyilvánossága. Egyrészt az egyház életében való részvétel a hívek anyagi felelősségvál

lalását is kell hogy jelentse. Másrészt a hívek bőkezűségénekfeltétele nemcsak az, hogy
tudják, mire adakoznak, hanem az is, hogy a gyűjtést értelmesnek és fontosnak tekintsék.

A magyar egyház nem légüres térben lebeg, egy egyházmegye helyi egyháza pedig még
kevésbé. A zsinat szembekerül a "külkapcsolatok", éspedig azegyház egyéb részeivel való
kapcsolat és a nem katolikusokkal való viszony kérdéseivel. A "külkapcsolatok" első

feléhez olyan témák tartoznak, mint a magyar egyházon belüli, egyházmegyék közötti
kölcsönös felelősség és segítes, mint a határon kívüli magyar katolikusok lelki-Vallási
gondozásában való részvétel. Ide tartozó kérdések a világegyház zsinat utáni fejlődésének
tudatosabb hasznosítása; felelősségünk a harmadik világ népeiért és katolikusaiért; vagy
éppen a pápa látogatása. A témakör második feléhez olyan kérdések tartoznak, mint a más
keresztény testvérekhez fűződő viszony, az ökumené és mint a nem keresztényekhez,
nem hívőkhözés az ateistákhoz való viszonyunk. (Ma, amikor három gyermek közül egyet
nem keresztelnek meg, ez utóbbi kérdés különösen egetö.)

Végül az egyház a magyar társadalom és intézményrendszer egy része, azaz társadalmi
szerepével és tevékenységével is foglalkozni kell. Noha az egyház társadalmi megítélése
nem egységes, kétségtelen, hogy nyilvános erkölcsi fóromnak tekintik. A profán intéz
mények oldaláról egyre gyakrabban fogalmazódik meg az az igény, hogy az egyház
érvényesítse erkölcsi súlyát egyes fontos össztársadalmi kérdésekben. Bizonyára igen sok
meghatározója van annak, hogy az egyház miben érzi magát hivatottnak és illetékesnek. A
lehetséges témák között szerepelhet mindenesetre a keresztény álláspont olyan dolgok
ban, mint a magzatelhajtás, a család, a válás. Felmerülhet az egyház korábbi felelősségeés
mai önkritikája korábbi kivételezett hatalmi helyzete, vagya magyar zsidóság üldöztetése
és elhurcolása idején való hallgatása miatt. Felmerülhet a mostanában kezdődőtársadalmi
program és a demokratizálódás támogatása - és sok egyéb.

Az elvi állásfoglalásokon túl az egyház profán társadalmi jelenléte főleg szociális
intézményeiben valósul meg. Az egészségügyi és szociális gondoZásban való részvétel
mértéke és iránya gondos tervezést és gazdálkodást igényel, és szorosan kötődikszámos
egyéb, zsinaton szóba hozható témához.

A lehetséges témák szaporítása előbb-utóbb ijesztővé válik. Pedig valóban ilyen sok a
megoldásraváró kérdés! Ám egyetlen zsinat sem képes minden kérdés megoldására. A né
met nemzeti zsinatra begyúlt javaslatokból több ezer témát különítettek el. A II. Vatikáni
zsinat első másfél évi előkészítésének anyaga 15 kötetre (majdnem 10000 oldalra) cúg, s
hogy magaa zsinat milyen témaváltoztatásokat hajtott végre, az közismert. Az előkészítés
szakaszában tehát nem a témák nagy száma, hanem éppen szűkösségelenne káros.
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Előkészület

A magyar egyház éppen csak ébredezik több évtizedes (évszázados?) álmából. A belső

nehézségek és a környezet elvárásai azonban nern sok időt hagynak az eszmélésre. A
felkészülés munkái sürgetnek. Ebben az időszakban különösen nagy felelősség hárul az
előkészítésre. Minden plébános egyéni lelkipásztori feladata, hogy egyházközségében
megindítsa a zsinati folyamatot, így gondolkodó közösségek létrejöttét ösztönözze,
biztosítsa a közös gondolkodás eredményeinek írott rögzírését, és ahol több csoportban
folyik munka, ott elvégezze a többféle eredmény szembesítését, Hasonló kötelesség hárul
a kisközösségekre él! mozgalmakra, hiszen a zsinat meghirdetése meghívás a közös
feladatra - "az Úr ugyanis azt kívánja, hogy világi hívők is terjesszék országát"! (Lumen
gentium 36.)

A közösségí előkészület mellett a szervezök és a szakemberek szakavatott tájékoztatá
sára is szükség van. Szükség van továbbá előadásokra. tájékoztatókra és más országok ta
pasztalatainak megismerésére. Egyfóegyházmegyei zsinat mintául szolgál mások számára
is. Így ebben az időben a magyar katolicizmusnak aligha van ennél fontosabb belső ügye. A
katolikus sajtónak külön stratégiát kellene kidolgoznia arra, hogy miképpen tud a leg
eredményesebben közrernűködni,(És bizonyára lehetne' még "feladatokat osztogatni".)

Végül az előkészítő bizottságnak valószínűleg önálló intézménnyé, irodává kell
fejlődnie. hogy a készület szervezeti részét irányítani tudja; hogy a papok és a hívek
tudjanak hová fordulni; hogy megfelelőhivatalossággal kérhessen fel együttműködésre 
és így tovább. Ennek a központnak a létrejötte az előkészület hatékonyságának és
tudatosságának egyaránt kulcsa.

ERDŐ PÉTER

Az egyházmegyei zsinat
intézménye a történelemben

Az egyházmegyei zsinatok megjelenése

Az egyházi intézménytörténet művelői még századunkban is gyakran úgy igyekeztek
felderíteni az egyházmegyei zsinatok eredetét, hogy ennek az intézménynek valamelyik
újkori meghatározásából indultak ki, s ehhez hasonló formákat kerestek a keresztény
ókorban. Mondjuk XIV. Benedek pápa barokk kori definícióját vették alapul, amely szerint
az egyházmegyei zsinat "a püspök által egybegyűjtött törvényes összejövetel, amelyen
egyházmegyéjének papjai és klerikusai vesznek részt, valamint azok az egyéb személyek,
akik kötelesek ott megjelenni, és ahol a lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos dolgokról
kell tárgyalni és döntéseket hozni"} Noha a hatályos egyházjogban sokszor lehetséges és
szükséges is pontosan meghatározni az egyes intézményeket, ezek történetének vizsgála
takor kockázatos dolog egyetlen, teljesen precíznek és kimerítőnek szánt definíciót
alkalmazni a különböző korok egymással több-kevesebb rokonságban, történelmi össze
függésben álló intézményes formáira.
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Különösen indokolt az intézménytörténész óvatossága az egyházmegyei zsinatokkal
kapcsolatban. Ezek ugyanis nem valamilyen hittani alapigazságból szükségképpen követ
kező vagyaz egyház eredendő, "isteni jog szerinti" szerkezetéhez tartozó intézmények,
hanem az adott körülmények hatására született, nem annyira elméleti levezetéssel, mint
inkább tapasztalati úton megközelíthető jelenségek. Igaz, annyiban mindenképpen
különböznek a szó szoros értelmében vett zsinatoktól, hogy nem püspökök összejövete
lei, ám működésükben mégis szorosan kapcsolódnak a zsinati tevékenység általános
alakulásához.

Az ókori egyháznak az egyházmegyei zsinattól különbözö, mégis bizonyos mértékig
hasonló szerepet betöltő intézménye volt a presbitérium, vagyis a.z egyes részegyházak
( egyházmegyék) presbitereinek testülete. A püspök klerikusainak környezetében élt.
Gyakran találkozhatott velük. A papoknak és a püspöknek alkalrnuk volt megvitatni
egymással az egyházmegye életének mindennapi problémáit. Ezek a megbeszélések
folyamatos lelkipásztori továbbképzésként is felfoghatók.

Amikor a VI. századtól kezdve rohamosan elterjednek a falusi plébániák, vagyis a
püspöki székhelyen kivüli, de nem püspökre (khórepiszkoposzra) vagy diákonusra,
hanem áldozópapra bízott lelkipásztori egységek, a helyzet merőben megváltozik. A
falvakban szétszört papság és a püspök között az érintkezés nehezebbé válik. Az a veszély
fenyeget, hogy a papok teljesen elszigetelödnek az egyházmegye kormányzatától. Ennek
elkerülésére a püspökök szabályos időközönként kezdik maguk köré gyűjteni egyházuk
klerlkusait, egyrészt, hogy közöljék velük a többi püspökökkel együttkiadott zsinati
rendelkezéseket, mondjuk a tartományi zsinatok határozatait, másrészt azért is, hogy
felügyeljenek arra, hogy papjaik életükben és munkájukban megtartsák az egyházi
fegyelem szabályait. Ezeket az összejöveteleket már méltán nevezhetjük egyházmegyei
zsinatoknak. 2

Noha - mint látjuk - az egyházmegyei zsinat eredendően a klérus és a püspök
együttműködésénekformája, nem idegen tőle a világiakbizonyos mértékű részvétele sem.
A 693-as Toledói zsinat 7. kánonja szerint például, melynek szövege a Decretum
Gratianiban is megtalálható (D. 18 c. 17), világiak is hivatalosak voltak azokra az
összejövetelekre. amelyeken a püspöknek a tartományi zsinat határozatait kellett közölnie
híveivel.3 Ezeknek a gyűléseknek azonban még csupán ismeretközlő, kihirdető jellege
volt. Bíröi, közigazgatási vagy a törvényhozást előkészítő tevékenységet nem folytattak.

A középkor egyházmegyei zsinatai .

A középkor legelején az egyházmegyei zsinatok megrendezésére még ritkán és elég
rendszertelenül kerül sor. A karoling korban azután gyakoribbakká válnak, hiszen az
átfogó reformok megvalósításához a klérus tájékoztatására, ellenőrzésére, sőt folyamatos
képzésére is szükség van. Ez a képzési vagy akár nevelési szerep a középkor későbbi

századaiban az egyházmegyei zsinatok fontos jellemzőjévé válik. A X- XI. század az
egyházmegyei zsinatok megritkulását hozza. AXII.századtól fogvaviszont ezek rendszere
sek lesznek, szabályos időközönként kezdenek egybegyűlni. Ezt a fellendülést részint a
VII. Gergely pápa nevével fémjelzett gregoriánus reform kibontakozásának, részint a
fokozódó városiasodásnak, a városi plébániarendszer általános kiépülésének, részint
pedig - a XII. század mezőgazdasági és demográfiai fejlődésével összefüggésben - a
falusi plébániák megsokasodásának tulajdoníthatjuk.

Ugyanakkor a plébánosokra számos kötelezettség is hárult akár a szorosan vett
lelkipásztori teendők terén, akára plébánia kormányzásában, akár pedig olyan helyzetek
ben, amikor segítséget kellett nyújtaniuk a püspöknek vagy az egyházmegye vezetésében
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tevékenykedő nW személyeknek (például az archidWconusoknakvagya helynököknek),
mondjuk: közigazgatási vagy peres ügyek kapcsán. A XII-XIII. századtól fogva a
plébánosoknak a fejlődő skolasztika sodrában egyre nagyobb szakszerúségi igénnyel
megfogalmazott egyházi tanítást kellett továbbadniuk híveiknek. Ezeknek a híveknek a
kulturális színvonalapedig - az általános fejlődésselpárhuzamosan - szintén emelkedni
kezdett. így érthető, ha a virágzó középkor egyházmegyei zsinatainak legjellemzőbb

feladata épp a klérus pasztorális képzése volt. A XIII. század elejének lelkipásztori
megújulását viszont nem utolsósorban a teológiai alapon álló szentségi pasztoráció
kifejlődésejellemezte.4 Apapság tanbeli és lelkipásztori képzése egyikfő törekvése volt az
egész középkor legegyetemesebb reformprogramot kidolgozö zsinatának, a lY. Lateráni
zsinatnak (1215).

Már ezt a zsinatot megelözöleg is kialakult az egyházmegyei zsinatok rendszeres
megtartásának szokása. Sok helyütt évente kétszer került sor ezekre a gyűlésekre.

Hazánkban példáulKönyves Kálmán azt írta elő (Kálmán I. 2. fej.), hogy az egyházmegyék
ben az ispánok és más világi tisztviselők részvételével évente kétszer vegyes zsinatot
tartsanak. A lY. Lateráni zsinat konstitúcióinak 6. pontja azonban, mely első ízben teszi

, kötelezővé az egész világegyházban az egyházmegyei zsinatokat, évente egyszeri megren
dezésüket kívánja. Ez az előírás azt tartja szem előtt, hogy ugyanaz a konstitúció elrendeli
az évenkénti tartományi zsinatokat. Ezek határozatainak közlése, ismertetése továbbra is
az egyházmegyei zsinat egyik jelentős feladata marad. A Lateráni zsinatnak ehhez a
rendelkezéséhez - mely későbbbekerüIt lX. Gergely dekretális gyűjteményébeis (X S.
1. 25.) - a kortárs magyarázók, például Vincentius Hispanus és Damasus (Hungarus)5
hozzáfűzik, hogy az egyházmegyei zsinatot a tartományi zsinat után hat hónapon belül kell
összehívni. Mások azt hangsúlyozzák, hogy a tartományi zsinat határozatait "ugyanolyan
mödon" kell megismételni az egyházmegyei zsinaton is.6 A tartományi zsinat és az
egyházmegyei zsinat viszonyát illetőenjelentősfejlemény, hogy éppen a lY. Lateráni zsinat
idézett konstitúciója az, amely az addig uralkodó és olykor még a későbbiekben is
felbukkanó terminológiai bizonytalanságot meghaladva a szóhasználat terén is különb
séget tesz a püspökökből álló valódi zsinatok ( concilia) és az egyetlen püspöktőlfüggő

egyházmegyei zsinat ( episcopalis synodus) között,
A virágzó középkor egyházmegyei zsinatai többnyire igen rövid ideig ( egy-két napig)

tartottak. Ennek okát egyesek a plébánosokat terhelő útiköltségek súlyos és terhes vol
tában, mások inkább abban látják, hogy a vidéki papok felhasználták az alkalmat a hosz
szasabb városi időzésre, bevásárlásra, esetleg a megütközést keltőviselkedésre is.?Egyéb
ként mindezeknél a magyarázatoknálvalószínűbbnektűnik,hogy e gyűlések rövidségének
legfőbb oka magában az összejövetel természetében, feladatkörében keresendő.

Noha a jogszabályok szövegéböl úgy tűnik, hogy a középkori egyházmegyei zsinatok
legfőbb dolga a felsőbb egyházi szervek rendelkezéseinek rögzítése és elterjesztése volt,
tevékenységük mégsem merült ki ebben. Elláttak közigazgatási, bírói, törvényhozói
feladatokat is, noha illetékességi körük ebben az időben nem nyert általános és pontos jogi
meghatározást. Lényegében a megyéspüspöktöl függött, milyen szerepet szán az általa
összehívott gyűlésnek ezekben a kérdésekben. Mindenesetre a püspök csak kikérte az
egybegyűltek véleményét; döntéseiben független maradt. Az egyházmegyei zsinatokon
többnyire egyházmegyei határozatokat ( statuta dioecesana) is kihirdettek. Ám az
egyházmegyei zsinat inkább csak alkalmul szolgált közlésükre. elősegítette elterjedésü
ket, de nem volt szerzöje, kibocsátó hatósága ezeknek a szabályoknak. Az egyházmegyei
jogszabályokat egyedül a püspök adta ki. Már a középkorban is ő választotta meg, hogy
egyházmegyei zsinat keretében vagyazon kívül hirdeti ki öket." Míndenesetre amikor a
püspök a határozatok előkészítésébenis igénybe vette az egyházmegyei zsinat segítségét,
aligha tudta elkerülni az egybegyűltek kritikus megjegyzéseit. Ily módon ezek a zsinatok
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már a középkor folyamán is hozzájánIltak a püspök törvényhozói tevékenységének
gyakorlásához. Ez a szerepük a XII. századtól kezdve fokozatosan erősödik. A bíráskodás
ban való részvételük viszont - különösen a XIII. század végétől, az officiálisi bíróságok
elterjedésétől fogva - jelentőségét veszti.

Magyarországon a virágzó középkorban szarnos egyházmegyei zsinat ülésezett. Az 1252
és 1371 köztí időből csaknem egy tucat ilyen gyűlésről van tudomásunk. Noha az írásos
emlékek pusztulására tekintettel feltételezhetjük, hogy ténylegesen ennél több egyház
megyei zsinatot tartottak, annyi bizonyos, hogy a Lateráni zsinat által megkívánt évenkénti
rendszerességet nem sikerült megvalösítaní.?

Az egyházmegyei zsinatokról fennmaradt legfontosabb emlékeink maguk a zsinati
határozatok. Ezek az egyedülállóan érdekes szövegek nem csupán az egyetemes egyházi
tanítás és fegyelem leírását tartalmazzák, hanem arról is tudósítanak, hogy hogyan
értelmezték, fogalmazták meg és alkalmazták a gyakorlatban ezt a tanítást és fegyelmet az
egyes konkrét egyházmegyei közösségekben. A zsinati határozatok liturgikus és jogi
kézikönyvül is szolgáltak a lelkipásztorkodó papság számára. Nem csoda tehát, ha liturgia
és jogtörténeti szempontból értékes forrásoknak tekintik őket. De az erkölcsök és a
gazdaság történetének is jelentős bizonyságai. Helytörténeti, történeti földrajzi szempont
ból is szarnos információt tartalmaznak.

Az újkori egyházmegyei zsinatok

Az egyházmegyei zsinatok intézményének újkori alakulását a Trentói zsinat határozta meg
(sess. 24 c. 2. 18 de ref.; sess. 25. c. 2.4. 10 de ref.). Fenntartotta azt az előírást, amely
szerint az egyházmegyei zsinatoknak évente kell összeülniük, s továbbra is szigorúan
szankcionálta mind az összehívás, mind a megjelenés elmulasztását. Némileg növelte is e
zsinatok hatáskörét, mivel tanácsadói szavazati joggal ruházta fel őket az egyházmegyei
bírók kijelölése tekintetében, jóváhagyásukat kívánta a zsinati vizsgálók kinevezéséhez, s
jogot adott a püspököknek arra, hogy az egyházmegyei zsinat keretében redukáljanak
hizonyos misekötelezettségeket.

Részben talán a megnövekedett jogkör is, főként azonban a mélyreható trentói
reformok gyakorlatra váltásának igénye okozta, hogy az egyházmegyei zsinatok a XVI
XVII. században gyakorivá, jelentőssé váltak. Egyes nagy püspökegyéniségek egyházme
gyéjükben egész sor zsinatot rendeztek. Borromei Szent Károly tizenegy, Szalézi Szent
Ferenc tizenhárom egyházmegyei zsinatot tartott.

Az egyházmegyei zsinatok szerepe ebben az időben főként a püspök által előkészített és
elrendelt határozatok »elfogadásában» állt, bár a magasabb rangú zsinatok rendelkezéseinek
a helyi sajátosságokhoz való alkalmazására és különleges ügyekben való döntéshozatalra is
találunk példát. Nem volt jogosult az egyházmegyei zsinat tanbeli kérdésekben döntést
hozni, sem pedig olyan határozatokat kiadni, amelyek az egyetemes joggal ellenkeztek

Maguk az egyházmegyei zsinatok elvben nem tartottak tovább három napnál Ezért
szükség volt a gondos előkészítésres arra is, hogy a résztvevők előre ismerjék azokat a
témákat vagy tervezeteket, amelyekről tárgyalni fognak. A zsinatok résztvevői a klérus
soraiból kerültek ki. Elvilegaz egyházmegye egész papságát meg kellett volna hívni. Anagy
létszám miatt helyenként a megjelentek számának megszorítására, másutt esperesi
kerületenként néhány zsinati tag kijelölésére került sor. Maguknak az egyházmegyei
zsinatoknak háromféle ülésük volt szokásban: a bizottsági ülés, a teljes ülés és a nyilvános
ülés. Az első két típus színhelye többnyire valamilyen egyházi középület volt, s ezeken
végezték a munka érdemi részét. A nyilvános üléseket jobbadán a székesegyházban
tartották, liturgikus keretben. Az utolsó ilyen ülésen hirdették ki a határozatokat is.
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Az egyházmegyei zsinat szerepével kapcsolatban az 1786-os pistoiai egyházmegyei
zsinat radikális újításra tett kísérletet: a megjelenteknek valódi döntési jogkört tulajdoní
tott. Amikor VI. Pius pápa a pistoiaiak tanait elítélte (Const. .Aucrorem fidei", 1794. aug.
28., prop. 9. 10. 11), egyben állást foglalt amellett, hogy az egyházmegyei zsinaton az
egyetlen törvényhozó és bíró a püspök.

Különösen nagy hatást kölcsönzött az újkori egyházmegyei zsinatoknak, hogy határoza
taik nyomtatásban is megjelentek, mégpedig külön kötetekben, majd sok helyütt
terjedelmesebb gyűjteményekbenis. Az egész világ egyházmegyei zsinati határozatokat
tartalmazó kiadványainak beszerzését tűzte ki célul Lamberto de Echeverría, aki 1980-ban
ezt a gazdag kollekciót a Salamancai Pápai Egyetemnek ajándékozta. A gyűjtemény

katalógusa képet ad ezeknek a határozatoknak a széles körű elterjedéséről.'?

A XIX. század első felében az egyházmegyei zsinatok igen ritkává válnak, szinte
működésükmegszűnésérőlbeszélhetünk.

Az egyházmegyei zsinatok századunkban

Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv a 356-365. kánonban foglalkozik az egyházmegyei
zsinatokkal. Jogi arculatukat lényegében megőrzi,bár néhány változtatással. Ezek közül a
legfeltűnőbb, hogy már nem évenkénti, hanem tízévenkénti megtartásukat írja elő (356.
k. 1. §.). Egyesek szerint épp ez a ritkább zsinattartásra kötelező, realisztikusabb előírás

serkentette a Codex kiadása után az egyházmegyei zsinatok létrejöttét.'! Természetesen
ebben az időszakban sem rendezték meg míndenütt egyformán gyakran az egyházmegyei
zsinatokat. Mindenesetre ahol sor került rájuk, az 1917-es Codexben foglalt egyházfegye
lern elterjesztését, megvalósítását szolgálták. Ebben az időszakban egyházmegyei zsinatot
tartottak például Vácott (1921,1930), Veszprémben (1923,1935), Székesfehérvárott
(1924, 1934), Szombathelyen (1927), Kalocsán (1928), Győrött (1935), Pécsett
( 1936), Nagyyváradon a szatmári és nagyváradi egyesített egyházmegyék részére ( 1938),
Esztergomban (1941) és Egerben (1942). Pannonhalmán a rendi nagykáptalanok
kapcsán szokták a zsinatokat megrendezni ( 1921, 1926, 1934, 1940).

Mivel az egyházmegyei zsinat fejlődésének mai helyzetéről nemrégiben adtunk
összefoglalást,12 befejezésül csupán utalunk arra, hogy a II. Vatikáni zsinat és az új Egyházi
Törvénykönyv átfogó teológiai- egyházfegyelmi újdonsága és pasztorális programja máris
az egyházmegyei zsinatok új hullámát indította el, 13

JEGVZETEK: l. De synodo dioecesana I, l, N, Ferrariae 1767, I.4.- 2. Pontal. O., Lesstatuts synodaux (Typologíe
des sources du moyen ~e occidental, Fasc. ll), Thrnhout 1975, 18. - 3. vö. Gaudemet.]., Le gouvemement de
I'EgJise ~ l'époque dassique. Ile partie. Le gouvemement local (Histoire du Droit et des Institutions de l' Eglise en
Occident VIII. 2), Paris 1979,174. - 4. vö. Foreville, R., Les staturs synodaux et le renouveau pastoral du XIlle
sieele. in: Cahiers de Fanjeaux 6 ( 1971) 120. - 5. GardaY Garda, A.,Constitutíones Concilii quarti Lateranensis
una cum Commentariis glossatorum (Monumenta Iuris Canonici, Ser. A, 2), Cittá del Vaticano 1981, 293, 421. 
6. casusParlsfenses in GardaY Garda 467. - 7. Gaudemet 174. - 8. Vö. pl. Cheney, C.R.,English synodalia of
the thirteenth century, 'Oxford 1968, 44-45. - 9. Szentirmai, A., Die ungarische Díözesansynode im
SplltmittelaIter, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 47 (1961)
266-292; Waldmüller; L., Die Synoden in Dalmatien, Kroatien und Ungarn. Von der Völkerwanderung bis zum
Ende der Arpaden (1311) (Konziliengeschichte, Reihe A.: DarsteUungen), Paderbom 1987, 201-208. 
10. Cantelar Rodriguez, F., Coleccíön sinodaI .Lamberto de Echeverría". Catálogo, J-II. (Bibliotheca Salamanti
censis. Estudios 30. 86), Saiamanca 1980- 1987. - ll. CorbeUini, G., Il sinodo diocesano nel nuovo Codex Iuris
Canonici (Quaderni di Apollinaris 7), Roma 1986,29. - 12. Erd6 R, Az egyháZmegyei zsinatok, in: Teológia 22
(1988) 53-56. - 13. Vö. pl. Dussoubs, M.J-Lateras, M., Laics au synode diocésain de Límoges, in: I'Année
canonique 29 ( 1985- 1986) 201-208.
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TAR]ÁNYI ZOLTÁN

Papi lelkiség - világiak lelkisége

Kontinuitás és újdonság

A 20. század bizonnyal legnagyobb hatású ekkleziológusa, Yves Congar, egyik tanulmá
nyában hivatkozik a leuveni Katolikus Egyetem dokumentációs központjáhan végzett
érdekes vizsgálatra. Betáplálták számítógépbe az I. Vatikáni zsinat (1870) körülbelül
tizenötezer, és a II. Vatikáni zsinat (1962-65) mintegy százezer szavát, amelyek e két
zsinat hivatalos nyilatkozataiban előfordulnak. A gépi vizsgálat négy kategóriát állapított
meg a szavak használatának összevetésekor:

l. Bizonyos szavakat a két zsinat arányosan egyforma gyakorisággal használ (például
tekintély, tanítás, egyház, hit, tanítóhivatal, kinyilatkoztatás, megváltás).

2. Bizonyos kifejezéseket az elsőnél sokkal többször használ a Il. Vatikáni zsinat
(például érettség 12, szolgálni 17, liturgia 36, Mária 36, személyesség 40, megkeresztelt
43, missziós 75-szörös gyakorisággal szerepel).

3. Van néhány szö, melyet az I. Vatikáni zsinat használ dokumentumaiban, a II. viszont
sohasem (például kiközösítés, eretnek, szekta).

4. Vannak kifejezések, melyeket nem vagy alig szerepeltet az l. Vatikáni zsinat, a Il.
pedig igen sokszor (például Krisztus-hívő1-77, szolgálat 6-147, püspök 8-157,laikus
mint főnév, tehát világi keresztény: egyszer scm-200).

Maga Congar figyelmeztet, hogy ez a számítógépes kimutatás nem a két zsinat
szembeállítását akarja szolgálni, inkább egybetartozását. A kontinuitás és a novum
látószögében arra utal ez a számokkal is jelezhető különbség, hogy ugyanazt a
misztériumot, ugyanazt a hittartományt a kor követelményei szerint más és más oldalról
lehet és kell bemutatni; valamint arra, hogy egy-egy történelmi korszak szökincse részint a
rnúltat idézi, részint új perspektívákhoz igazodik. Hasonló jelenséget olyan költőknél is
nyomon követhetünk, akiknek megadatott, hogy saját maguk állíthatták össze az 50., 60.,
és 70. születésnapjukra kiadott válogatott verseiket. Bizonyos költemények mindegyik
válogatásban szerepelnek. Más verseket tíz-húsz év múlva kihagy a szerzö, mert talán
értékrendje módosult. Néhány vers, mely eddig egyetlen válogatásban sem kapott helyet,
jelentőségében felértékelödik, sőt az életművet jellemzövé mínősülhet. S az elmúlt
esztendők termése is szükségképpen "vers-képviselőket"követel. A költő esetéhen egy
élő öntudat saját múltját, még inkább saját magát mutatja be, s a jelzett változtatásokkal is
mindjobban leleplezi önmagát. Az egyház életében egy-egy korszakos zsinat hasonló
mödon - szóhasználatával, hangsúlyaival, módosításaival - önmagát, az élő organizmust
értelmezi. S életerejét éppen az mutatja, hogy múltjával is azonosulni tud, ugyanakkor
képes elfeledett értékeket megújítani, sőt az új kérdésekre adott válaszait is az önmagával
való szerves egységbe bevonni.

Az említett számítógépes kimutatás azt hangsúlyozza, hogy lényeges átrendezödések
történtek az egyház elmúlt száz esztendejében, s ennek a nagy fordulatnak egyik eleme a
világiak szerepenek a felértékelődése. Elég a hazai jelenségekre és tényekre utalnunk: a
papi hivatások csökkenése mellett megsokszorozódott a rendszeres teológiai képzésben
részesülővilágiak száma. A budapesti levelező tagozaton évente több százan végeznek, a
nappali tagozaton a hallgatók 75 százalékát alkotják, a hitoktatókat képző pesti és vidéki
kurzusokon állandóan növekedik a számuk. Ám az egyházközségi élethen is egyre

812



szélesebb azon réteg, melynek tagjai nemcsak gyermekeik gondos és igényes keresztény
nevelését végzik, hanem sokszor hősies segítőkészségről tesznek tanúságot a közösség
ügyeinek intézésében. Kialakult és állandóan szélesedik tehát az a réteg, mely világiként
akarja az egyházban aktívan szolgálni Krisztust. Nem redukált papi lelkiséget akar élni,
hanem önmaga akar lenni és a neki megfelelő lelkiségben erősödni, hogy saját hivatását
maradéktalanul betöltse. Miben tud segíteni nekik a papság? Shatártalan segítökészségü
ket és tennivágyásukat, e nagy áradást tudjuk-e megfelelőcsatornákba terelni, hogy ezáltal
öntözővizünk mindenüvé eljusson? A tisztánlátás érdekében először is vissza kell
tekintenünk az egyház mültjára, benne a teológiai tanításra: mi volt a világi hívek szerepe
és értékelése a múltban?

Visszatekintés

Az újszövetségi iratokban sajátosan vett laikus lelkiségről nemigen van szö, inkább olyan
életkövetelményről, mely szerint Krisztusban és a Szentlélekben kell élnie a keresztény
nek, saját élethelyzetében kell hívő mivoltát megvalósítania. A Szemírás úgy beszél az
egyházról, mint az üdvösség közösségeröl, amelynek eredete az lsten által a világba
küldött Jézus Krísztus. Ennek a közösségnek a tagjai ilyen elnevezéssel szerepelnek:
.kletoí" - meghívottak, .hagioí'' - szentek, .rnathétaí" - tanítványok, "adelphoi" 
testvérek. Mindegyik elnevezés arra utal, hogy ők mindnyájan egyekjézusban, aki belőlük
új választott népet alkot (l Pét I, 10). Mindnyájan arra hivatottak, hogy az egy keresztség
által királyi papság, szent nemzet (l Pét 2,9), és a Lélek temploma (l Kor 3,16) legyenek, s
hogy Istennek lelki, tiszta áldozatot mutassanak be Krisztusban. A .míndenki" és a
"néhány" között ( nyáj és pásztoraik, épület és építői) úgy állíthatók különbségek, ahogyan
az egy Lélek adományai differenciálják az egy közösségen belül a tisztségeket. Az egyház
tehát Krisztusban egészen Istennek szentelt valóság, amelyen belül különféle funkciók
vannak ugyan, de az egységes egész csak a világ üdvösséget munkáló lényege következ
tében válik érthetővé.

Az első három század egyháza egyöntetűen tanúskodik a világi hívők elkötelezett
ségének életképes és dinamikus voltáról, az apologétákon kezdve, a hitvallók és a szüzek
tanúságán át, egészen a mártírokpéldájáig. Ebben az időszakban strukturálódik belülrőlaz
egy közösség. Római Szent Kelemen a papok-leviták-laikusok hármas csoportjáról beszél.
Kelemennek 95 körül írt levelében szerepel először a "laikus" szö, mely a .Iaosz"> nép
főnévből származik, s a korabeli pogány, zsidó és keresztény iratok összehasonlító
elemzése szerínt a következőképpen értelmezhető: nem egy etnikai csoport jelzőjeként
használják, mely szemben áll egy másik etnikai csoporttal, hanem ugyanazon etnikai
csoporton, egy népen belüli kategóriaként, mely a néptömeg és vezetői közöttí
összefüggésre utal. Olyan keresztény tehát a laikus, akinek az egyház közösségén belül
nincs külön tisztsége.

A későbbi egyházat vizsgálva Congar három, időrendben is megkülönböztethető

korszakot mutat ki a laikusok szempontjából. A következő lényegi sajátosságkülönbségek
figyelhetők meg a világi hívők értékelésében.

l. Az üldözés idején, amikor a hangsúly az egyház és a világ szembenállasán volt,
legalábbis a kettő közötti alapvető feszültségen, a klerikusok és a laikusok közti
különbséget nem nagyon érintették.

2. A konstantini korszakban az egyház mint isteni jogú szervezet jelent meg a római
császárság keretein belül, következésképpen a feszültség az egyházon belülre tevődöttát:
részint a papság és a szerzetesség, részint az előbbiek és a laikusok differenciálódására. A
klerikusokból literátusok, a műveltség fenntartói lettek, a hiteles keresztény lelkiség
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mértékévé pedig a világtól való elszakadás foka, azaz a a szerzetesi élet értékeinek a
követése lépett. Ekkor alakult ki és rögzült hosszú időre a laikusok passzív szerepe. ők a
tanítás hallgatói, legfontosabb dolguk az engedelmesség.

3. A nagy felfedezések, a humanizmus és a reformáció eszmei a földi és emberi világ, a
civil társadalom emancipációját hozták magukkal. Az egyház azóta olyan "világias"
világban él, amely büszke földi értékeire. Az egyháznak ebben a szellemi környezetben
kell belátnia kisebbségi helyzetének értékér, "kisded nyáj" és "kovász" mivoltát. Ezen új
helyzetben a teológiai gondolkodás gyorsan megkezdte az Isten népét és a klérust
elválasztó elméleti és gyakorlati szakadék áthidalását, s kezdett olyan laikus lelkiséget
hirdetni, amelyben a világi hívőnek is misszionálnia és evangelizálnia kell, azaz krisztusi
öntudattal kell szolgálnia a világot az emberi élet mindentertiletén. A laikusok öntudatra
ébredésének doktrinális és spirituális jellege az Actio Catholica mozgalommal bontako
zott ki.Amozgalom célkitűzéseszerint az egyház rnínden tagja Krisztus égi uralma alatt él,
ám a Tőle kapott kegyelmi adományokkal az emberi lét minden szeletét krisztusivá kell
nemesítenie.

A II. Vatikáni zsinat útmutatása

A zsinat a felvázolt szellemi és spirituális rnozgasokra, különösképpen Congamak a
harmincas évektől kezdett egyháztani munkásságára alapozva a laikusokkal kapcsolatban
három fontos dokumentumban nyilvánított véleményt (Lumen Gentium, Apostolicam
Actuositanem és Gaudium et Spes). Ezek közös kiindulópontja szerint az egyház Isten
népe és Krisztus Misztikus Teste, amelyben minden tagnak felelőssége és apostoli
küldetése van. Az egyház egységének alapköve az egy néphez, illetve egy testhez tartozás,
mely "egységét az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből veszi" (LG 4). Specifikus
jellemvonásaik és feladataik nem elválasztják az egyiket a másiktól, hanem éppen azt
minősítik, ami közös bennük. Az egyház Krisztus megváltói művéből keletkezett, azt
képviseli a történelemben, annak az erejét és érvényét bontakoztatja ki az időben,

míközben e megváltói műbe lassan beleépíti a világot. Így teljesíti be hivatását, hogy az
üdvösség jele és eszköze legyen.

A szerzetesi és a papi lelkiség lényege Krisztus földi életének a szigorúbb követelése, a
világról való lemondás példája. Az evangéliumi tanácsok ( szegénység, szüzesség, engedel
messég) megfogadásával nemcsak önmagukat teszik szabaddá mindenki szolgálatára,
hanem radikálisan tanúskodnak az eljövendő élet értékeiről. A krisztusi mintát olyan
értelemben is szorosan követik, hogy az aszkézis gyakorlataival (magány, böjt, virrasztás
- mindegyik egy magatartásformát és egy lelkületet jelez egyszerre!) azonosulnak a
Megváltóval, s ugyanakkor jelzik, hogy ezeket az értékeket valamilyen mödon minden
kereszténynek élete részévé kell tennie, ha nem is ilyen koncentrált formában. Jól tudjuk,
hogy a szerzetesi és a papi lelkiség nem ugyanaz, mégis olyannyira fedik egymás
értékvilágát, hogy ez a modell érvényes, a Zsinat megerősítése szerint is, a latin egyházra.
Ezen belül természetesen van sajátos világi papi lelkiség, sót több fajta is, nem beszélve a
specifikus bencés, kármelita, ferences stb. szerzetesi lelkiségi irányokröl.

A laikusok lelkiségével kapcsolatban alapvető a LG 31. pontja: az {5 feladatuk nem a
világról lemondásban, hanem az ideigvaló dolgok vállalásában keresni a tökéletes
séget.Amaguk módján ők is részesednek Krisztus királyi,prófétai és papi tisztében, ám ezt
úgy realizálják, hogy belűlrőlszentelik meg a világot. Ezek szerint ami a világi hívőt világi
hívővé teszi, az a világgal szembeni sajátos viszony, még pontosabban az a motiváció,
amellyel az üdvösség nézőpontjából a földi élet egészét elvállalja. Tehát az az elszántság,
mely a családi-társadalmi-kulturális és gazdasági létszférában akarja feIragyogtatni Krisz
tus dicsőségét. A világi keresztény Krisztus megváltói müvéröl tanúskodik a világban, és
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azt meggyökerezteti benne. Az egyház és a világ, bár együtt vannak, mégsem azonosak,
nem fedik egymást, mindig van feszültség, konfrontáció köztük, ám a világiasság helyes
értelme elvezethet Istenhez.

Ha a világi keresztény vállalja ezt a hivatást, akkor élet-tanúságtétele evangelizálássá
nemesedik: akkor a bún elleni küzdelme a világ értékeinek a bún torzulásaitól való
megtisztításává emelkedik: akkor az igazabb, igazságosabb és az ember méltóságát egyre
inkább igen1ő társadalomért való fáradozása lsten országát szolgálja. Az egyháznak a világ
felé fordulása része egy tágabb és komplexebb programnak: erőfeszítései azt a célt
szolgálják, hogy a történelmi ember minél inkább hozzájusson a messiási javak teljessé
géhez. VI. Pál pápa apostoli buzdítása pontosan fogalmaz: "A világi hívek feladata, hogy
megragadjanak minden keresztény, evangéliumi lehetőséget, amire a világban alkalmuk
van, de nélkülük nem valósulna meg" (Evangelii Nuntiandi 70). Úgy is mondhatnánk: a
Krisztus hirdette só-szereppel kell azonosulnia minden kereszténynek. A só nem önmaga
íze miatt fontos, hanem mint adalék, a húsnak, a tésztának, a bárminemű élelemnek az ízét
teszi érzékelhetővé.Ha a keresztény a házasságot, a hitvesi szerelmet, a gyermekvállalást
és -nevelést, miként az élet valamennyi szeletét, képes a hit dimenziójában élni, akkor
dicsőülmeg a mennyei Atya. Mindezt a LG 9. pontja így foglalja össze: "A messiási nép, bár
ténylegesen nem foglal magába minden embert és nemegyszer kicsiny nyájnak tűnik,

mégis az egész emberiség számára az egység, a remény és az üdvösség életerős magja.
Krisztus az élet, a szeretet és az igazság közösségévé tette; felhasználja eszközként min
denki megváltására, és elküldi az egész földkerekségre a világ világosságául, a föld sójául."

Ennek fényében kell látnunk azt a feladatot, amit az egyházi közösségekben a világiak
közrernüködése jelent a lelkipásztori munkaterületeken, Az új szolgálatok (hitoktató,
igehirdető,karitász-szervező,kis közösségek irányítója stb.) valójában nem újak, szorosan
kapcsolódnak az egyháztörténelem során szerzett sok kísérlethez és tapasztalathoz, de
megvalósításuk a XX. század végi Magyarországon a klerikusok és a laikusok közös
feladata. Véleményünk szerint a döntő mozzanat az, hogy a Krisztustól származó egység
alapján sikerül-e megtalálni azokat a formákat, melyek a különbözöség és az együttmű

ködés lehetőségeitegyaránt magukba foglalják; vagyis hogy a szakramentális egyházképen
belül keressük-e a megoldást. Mert az Eukarisztia az a Valóság, ami a klérus és a világi
keresztények másságának értelmet ad, ugyanakkor egységüket is kidomborítja. Az
átváltoztatás hatékony szavai a klérus birtokában vannak, ám a pap a világi hívek imádságos
és aktív részvétele közben, a kultuszban mondja ki azokat. S amikor megvalósul a
kenyérben az átváltozás; amikor már Krisztus Teste, azé a Krisztusé, aki áldozattá tette
magát, akkor mindenkinek, minden résztvevőnekaz áldozatát tápláló valósággá lesz. S a
pap és a világi hívő egyaránt úgy veszi magához, mint természetfeletti tápláló erőt: a
hatósugaramhoz tartozó bármelyik embert elfogadom olyannak, amilyen; legyőzve

önzésernet, a szeretetet gyakorlom vele szemben, azaz áldozattá teszem magam. S ezt az
áldozattá válást táplálja Krisztus az Ő egyetlen és végtelen érvényű áldozatával. Az
Eukarisztia, az új teremtés alapköve így válik a különbözöség és az azonosság zálogává, sőt

biztosítékává. Egyszerre egyesíti és differenciálja a klerikust és a laikust. A világi
munkatársaknak olyan szerepeket kell tehát betölteniük a lelkipásztori munkában, melyek
nem csorbítják, hanem kiemelik a kultusszal, az egyház szakramentális értelmezésével
együtt járó lényegi egységet.

Tennivalók és távlatok

Paradox módon, ahogy láttuk, a helyes egyházkép és a helyes szolgálati papság-kép a
feltétele annak, hogy helyes világi hívő-kép alakulhasson ki. Ha a Krisztus művét folytató
egy egyház misztériumán van a hangsúly, akkor a laikus nem negatíve ("nem a klérushoz
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tartozó személy") határozható meg, hanem olyan valakiként, aki a Krisztushoz tartozó
egyház küldetésében pótolhatatlan szerepet tölt be, s aki isteni Mesterének kegyelmeiből

és tisztéből méltósággal részesedik.
Raymond Winling strasbourgi dogmatikus szerint a világiak lelkiségét a hit három

szférájában kell állandóan formálni és tökéletesíteni:
1. Akapott hit területén. azaz a helyes múltra-tekintés, még inkább a liturgikus lelkiség

vonalán. Allandóan mélyítenünk kell annak a jelrendszernek minél teljesebb látását és
láttatását, ami a "lex orandi - lex credendi" (az imádság törvénye a hit törvénye, tehát a
közösség imádkozása a hit tartalmát is kifejezi) elv alapján történetileg elhozta hozzánk a
Krisztusban való hitet, illetve annak csúcsát és forrását, az Eukarisztiát megvalósító
liturgiát.

2. A reflektált hit szférájában, vagyis a tudott hit elmélyítésében. A szisztematikus
teológiától kezdve, a hitoktató-képző tanfolyamokon át az egyházközségi katekézísíg.
mindennek arra kell .irárryulnia, hogy a hittani és biblikus ismeretek életigazító szereper
kapjanak, vagyis elmélyüljön minden keresztény imaélete, s abból sarjadjon a világban való
tanúságtétele.

3. A hirdetett és megélt hit szférájában lehetövé kell tenni, sót elő kell segíteni, hogy
sajátos tapasztalataikra építve sajátos lelkiségi irányzatokat alakítsanak ki. Ide tartozik az
életforma-lelkiség kérdése, mely a befelé tekintés (csend, ima, töprengés) és a kifelé
tekintés (segítés, áldozatvállalás, cselekvő szeretet) egyensúlyát célozza meg; de ide
tartoznak a különféle aIapeszmére épülő, mégis az egységes keresztény-katolikus
tapasztalatra alapuló mozgalmak és irányzatok, melyek sajátosságaik által is az egység
sokszínűségét mutatják fel.

Papi lelkiség, szerzetesi lelkiség, világiak lelkisége, a lelkipásztori munkában átmeneti
leg vagy Véglegesen aktív szerepet játszó világiak lelkisége: mindenütt különbözöség és
egység, átfedés és sajátság található. Amennyiben sziklaszilárd elvi alapokon állunk, akkor
már "csak" konkrét, helyes döntéseket kell hoznunk. S e tekintetben korunk nagy
hasonlóságot mutat az apostoli egyházéval: Péter pünkösdi beszédéből látjuk, hogy az
apostolok a feltámadás fényében világosan látták a mültat, az üdvtörténet akkori múltjának
és akkori jelenének az egységét. Ám az események folyton túlnőttek rajtuk, mondhatni
nemigen alakították a jövőt, jobbára a felmerülő problémákra adtak helyes ítélettel választ.
A II. Vatikáni zsinat utáni egyház is világosan látja a múltat, valamint a rnült és a jelen
kapcsolatát, de csak arra képes, hogy az események után haladva helyes ítéleteket hozzon.
Talán ez a jövőformálást nélkülöző szolgahelyzet az, amiben a hierarchia is leginkább
azonosulni tud önmaga ontológiai szerepével: kegyelemmel és hatalommal fölruházva
ugyan, de egy nálánál nagyobb titoknak a részese. Ez nem menti fel korunk egyházát (s
azon belül sem klérusat. sem világi hívőit) a töprengés és formakeresés feladata alól, de
kiemeli az egyház létének lényegér, az állandó Szentléleknek-átadottság állapotát. A

,szolgálati papság és a hívek egyetemes papsága kell hogy egy legyen (áldozatbemutató
mivolt ), s kell hogy különbözzék (a világról lemondás, illetve a világ vállalása talaján
állva). Csak elvi lényeglátással lehet a másSágot tolerálni, sőt animálni, s ugyanakkor
egyazon küldetést végbevinni az egy keresztség és az egy Kenyér közösségeben. A
katolikus egyházképben való gondolkodás a garanciája annak, hogy papok és hívek
közösen visszük tovább a történelemben a krisztusi megváltás léttöbbletét.
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TARNAY BRúNÓ

A szent, az idő és a kereszténység
Mircea Eliade életművéről

Korunk számára legalább olyan fontos a vallási és erkölcsi értékek kutatása, mint az
energiatartalékok kérdése - írja Karl Popper. Általános érdeklődest kelt tehát napjaink
ban Eliade életműve, amely a vallás világában nemcsak kutatásokat végez, hanem mintegy
beavatja az embert egy olyan világba, amelyet eddig csak nagyon felületesen, csak némely
kiragadott megnyilvánulásában ismert - talán éppen a saját, félreismert vallásfelekeze
tének szokásaiban és előírásaiban.

Mircea Eliade nem vallja magát egy vallásfelekezet hívének sem, mégis megtalálja a
maga fejlett összehasonlító vallástörténeti módszerével a keresztény hit néhány jelentős

mondanivalóját. Napjaink valláskutatói úgy jellemzik, mint "a szent müsztagógéját", "az
utolsó nagy enciklopédistát", "a 21. század látnokát", .mínden idők eddig legnagyobb
vallástörténészét", Az az ember, aki a Nyugat .provinclalízmusaból" igazi planetáris tudat
kialakitásához vezet.

Sajnos elég új felismerése korunknak, hogy vannak, voltak más kultúrák, más világok,
földrajzilag és történetileg elkülönülten. amelyeknek gondolkodása, intézményei, az élet
jelentőségéről vallott felfogása meröben különbözik a miénktől. A Nyugat optimista
önhittségében meg volt győződve arról, hogy műveltség, humanizmus és humanitás csak a
fehér ember világában létezik, a színesek csökevényes, elmaradt, vagy legfeljebb a mi
kultúránkhoz lassan-lassan közeledő idegen egységek. Ami igaz ebben az önhitt gondol
kodásmódban, az csupán annyi, hogy Földünk hatalmasan, már-már aggasztóan megnöve
kedett népessége a fehér ember anyagi civilizációja, természettudománya, technikája és
bio-technikája nélkül semmiképpen sem maradhat életben, még kevésbé érheti el azt az
anyagi életszínvonalat, amelyet Nyugaton már nélkülözhetetlennek tartanak. Arra termé
szetesen sokáig nem gondoltak, hogy más kultúrák erkölcsi potenciálja sokkal erőtelje

sebb: nagyobb teljesítményeket ér el a japán technika és a hindu fizika, mihelyt elsajátítja
azt a tudást, amelyet a fehér ember évezredes erőfeszítések árán a természetről

megszerzett.
Mi az eredete ennek a potenciálnak? Hogyan lehet tudományosan tanulmányozni azt az

eszmét és életszernléletet, amely rnínden kultúra sajátos éltető ereje és egyben az egész
emberiség közös törekvése - azt, ami a szellem mélységeiben lakik?Hogyan válaszol erre
a vallástörténész? Egyáltalán: miféle tapasztalatok alakitják ki a .rnüsztagöge" egyéniségét,
hogyan lesz képessé arra, hogy sokakat bevezessen a vallások világába - hogy felismerjék
azt, ami saját gyakorlatukban, hagyományukban igazán vallásosnak, hegyeket és világokat
mozgató élő hitnek nevezhető?

Küzdelmes sors

Viharos vándorévek alakitották benne a sokat tapasztalt, mindenért megszenvedett és
mindent érteni, értelmezni igyekvőmestert. Annak az időnek ellentmondásai, amelyben
élete lezajlik ( 1907- 1984 ), nem a kétségbeeséshez vagy rezignációhoz vezetik, hanem
ellenkezőleg,a kivételes szellemek erejével él benne a .sperare contra spern": hinni tud
abban, hogy a történelem, az élet egykor majd átmegy a megdicsőült, beteljesült "conditio
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humana" fényébe. Van a szellemnek szökratészí technikája: gondolkodásra ösztönöz. A
vallások techníkáí többre igyekeznek: annak az új embemek születésében kell bábáskod
niuk, aki hitelesebben és a szellem magasabb fokán lesz ember. - Eliade fiatalon
tapasztalja meg az emberi szellemet fojtogató erők kegyetlen és ostoba játékát: a román
politikában a népi mozgalom oldalán áll és a népies irodalom táborában találja meg
barátait. Mivel mindvégig demokrata, vagyis a szö nemes értelmében a testvériség és
szabadság képviselője, ezért gyanúsítják majd szélsőjobb, majd szélsőbal orientációval.

Negyvenedik évét betöltötte már, amikor Chicagóban tanszéket kap, irodalmi Nobel
díjra jelölik, Európa és az egész amerikai kontinens ünnepelt tudósa, munkáit 18 nyelvre
fordítják. Egészen fiatal korában kezdi az írást. Ifjúsága szélsőséges kedélyhullámzásait, a
bénító melankóliától a heroikus lázadás nyugtalanságáig, egy aszkéta önfegyelmével győzi
le. Mintaképei Balzac, Papini és professzora: Nae Ionescu. Olaszországi tartózkodása
ismerteti meg a fasizmus ellenségeivel. Itt szövödík az a barátság is, amely lehetövé teszi
számára huszonkét éves korában a jógik között folytatott életet Ka.l.kuttában, majd Tibet
egyik asramjának lakója lesz.

Hazatérve ismét Ionescu, a héber nyelv és zsidó kultúra kitűnő ismerője hatása alatt
ismerkedik meg egy másikvallási atmoszférával: Izrael prófétizmusával. Sohasem volt aktív
politikus, de ez idő tájt, a harmincas évek végén teljesen elfordul a politikai barátságoktól
is. Ennek ellenére, jobboldali barátság gyanújával, Nae Ionescuval csaknem egyszerre
internálják, II. Károly tisztogatási akciója során. Kiszabadulása során a megváltozott
helyzetben rögtön az ellenkező váddal illetik: "spiritualista", antinacionalista, a zsidó
kérdés "gyökeres megoldásának" ellenzője. Az utolsó liberális minisztérium küldi ki
Londonba követségi tanácsosnak. A diplomáciai kapcsolat megszakítása után Lisszabonba
kerül, és megismerkedik a "demokrata diktátor", Salazar berendezkedésével. A portugál
helyzet csöppet sem elragadó. Akormányfő ugyan nyíltan szembeszáll a nacíonalizmussal,
de a belső konfliktusok megoldása nem sikerülhet. Eliade olyan személyes lelki
problémákkal találkozik, mint hazájában. Utoljára 1942-ben látja otthonát, Salazar
személyes üzenetével. A háború vége Párizsban találja, az emigráns-sors minden
nehézségével szembe kell néznie. Most sem szűnik meg a vádaskodás: ezúttal azzal
gyanúsítják, hogy a vasgárda tagja volt. A megpróbáltatások sorozata állandó munkára
serkenti.

1943-ig több mínt ezer munkája jelent meg: tanulmányok, esszék. regények. Irodalmi
műveiben a modem ember rítusai, hiedelmei foglalkoztatják. Iránytvesztett embemek
tartja, akiben a hitelesen vallásos elrejtőzött a fantasztikum, a parapszichologikus
jelenségek burka alatt. De a biztató az, hogy ezekben a jelenségekben mégis feltör az
emberfeletti. Irodalmi működésénekelsőperiódusában ezért tulajdonít nagyjelentőséget
a népi elbeszélésnek (Le folklore comme moyen de connaíssance, 1937. francia ford.
1978.). A nép naiv hiedelmeit fantasztikus regényekbe és novellákba viszi át: a magas
értelmiség körében mint mágikus cselekmények, a lélek idegen testbe költözése, sőt

vámpír-hit formájában. Nem játékos szórakoztató irodalom ez. A szereplök hasonlatosak
az elmaradt román falvak babonás parasztjaihoz - a szerzö pedig rnint varázsló leplezi le a
természetentúli kiirthatatlan hitét a deszakralizált társadalom köreiben. (Mademoiselle
Christina, 1936. francia ford. 1978.) Biztató, hogy az ember ma is megőrizte a mitikus
képzelet erejét. Ezt fejti ki egyik tanulmánykötetében, amelyet már Chícagöban publikál
(németül: Das Okkulte und die modeme Welt. Salzburg, 1978.). Mint író alkotásainak
utolsó szakaszában "a szegények" felé fordul: a lelki egyensúlyukat elvesztett, a válságok
ban felőrlődő lelkek világa köti le figyelmét. Az őrültséghez közeledö, erkölcsileg és
értelmileg beteg, az abszolút korláttalanság bűvöletében élő neurotikus figurák mellett
megjelennek a Dosztojevszkij által megrajzolt Aljosára, vagy ,,Afélkegyelmű" főszereplő

jére emlékeztető alakok. Nem a rendkívüli és fantasztikus körében keresi itt az élet
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értelmének titkait. "Ami világunkban sokan voltak a lelki szegények. De a legnagyszerűbb

köztük Parsifa1.Mert egyedül ő kereste és kérdezte: Hol van a Szent Grál kelyhe? ... Milyen
szegényes a mi magunk saját Grál meséje... A Grál, amely arra indít minket, hogy
keressünk. Hogy keressünk és valamit újra megtaláljunk!" Így szólaltatja meg egyik
regényhősét (Ethos 3.35-36.)

Irodalmi rnűvei szakszerűbbméltatást kívánnának, csak azért utalok alkotásainak erre a
területére, mert vallástörténeti kutatásainak hátterét, anyagát és motívumait mutatja meg.
Egyetlen alak bontakozik ki az életek, problémák, tragikumok sokaságából: a győzhetetlen
együgyű, az .Jdiota tríumphans" - vagyis a vallásos hit egyszerűsége.

A "szent"

Rudolf Otto óta azt a sajátos mínöséget, amellyel a természettudományára büszke fehér
ember és az eszkimók vagy Polinézia szigetvilágának meztelen bennszülöttei személyeket,
helyeket, tárgyakat felruháznak, a .szent" eszméjének nevezik. (Das Heilige, 1926. 13.
kiad.) A titok, amely bármely jelenségben feltűnhetik. vonz és visszariaszt egyszerre:
fascinosum et tremendum. Az "isteni" megsejtése: sensus numinis. A II. Vatikáni zsinat
.mélységes vallásos érzéknek nevezi" (intimus sensus religiosus, Nostra Aetate nr. 2.).
Szent Ágoston a kereszténység Háromságos Istenének misztikus átélésében találja meg a
.szentet". "Mi az, ami felcsillan bennem és szíven üt, anélkül, hogy sebet ejtene rajta?
Megrettenek és lángra gyulladok tőle. Megrettenek, mert nem hasonlít hozzám. Lángra
gyúlok, mert hasonló vagyok hozzá." (Conf 11, 9, 1. Otto kifejezetten utal rá, i. m. 35.)

Mióta a vallások tanulmányozása egyike napjaink legfontosabb feladatainak, egész sereg
kutató igyekszik a jelenségek sokféleségébőlezek értelmét, a "szent" jelentését kiolvasni.
Ezt az irányzatot nevezik vallás-fenomenológiának. A kifejezés éppen ezt jelenti:
.faínornenon" - jelenség, "logos" = ami megjelenik, mint alap, értelem, tartalom. Mi
ennek a kutatási módszernek újdonsága és jelentősége? Az újkor hajnalán, a nagy
felfedezések és hódítások korában sajnálatos egyoldalúsággal jellemezték az addig
ismeretlen népek különös szokásait. Hegyet, fákat, kagylót, elefántfarkat imádnak ezek a
szerencsétlenek, csak azért, mert valami okból csodálatos előttük. Így gondolta Lafitau, a
derék jezsuita misszionárius (1724), Charles de Brosses (1760). A primitívek vallási
előírásai csupán egyes osztályok előjogainak biztosítását szolgálják, írja Sir Joseph Banks
(1768-1771), Cook kapitány, a nagy felfedező, tudós kisérője. Így született a fétisizmus,
a tabuizmus - majd a totemizmus, animizmus elméleti sémája, amelyeknek Prokrusztész
ágyába igyekeztek beszorítani három évszázadon át a fehér ember számára idegen
vallásokat.

Voltak, akiket megrendüléssel töltöttek el ezek a barbár hiedelmek és szokások: ezek
voltak a missziók hősei. Hasonlók voltak a nemzetek apostolához, akinek "megrendült a
lelke", amikor meglátta az alkony fényében ragyogó Athén csodálatos templomait
(ApCsel 17,16). A görög szö jelentése gazdagabb, mint .megrendülni". Töve magában
foglalja az "éles, hegyes" (okszüsz ) melléknevet, Vagyis Pál apostol, akárcsak a 17 -IB.
század hithirdetői, az ösztöke éles, szúró fájdalmát érezte, indíttatást arra, hogy a
.szentebbet", a .Legszentebbet" ismertesse meg azokkal, akik "keresik Istent, hátha
megtapinthatják" (ugyanott 17, 27). A valláskritikusok (Comte, Lubbock, Tylor, Frazer)
valamennyien iskolát hoztak létre a valláskutatás terén, olyan előfeltevésekkel.amelyeket
a mai vallástudomány jórészt lomtárba dob.

Avallásfenomenológia a "konkrét lényegre" összpontosított. Azt jelenti ez, hogya tudat
nemcsak valamelyik kiragadott vonás alapján alkot teoretikus-absztrakt definíciókat. A
tudat tartalma egyedi vonásokban gazdag kép, "eidos", erre irányul, mint adottságra, mint
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olyasvalamire, amit a tudat a lélektan mechanizmusai szerint fog fel ugyan, de mindig túl
kell haladni a lélektani vizsgálatokon, hogy megtaláljuk azt, ami a tudat mélyén, mintegy a
tudat mögött, mint igény, törekvés, az emberi személy jellemző sajátsága.

A valláskutatásra alkalmazva: érthetetlen, hogy miért vonz és parancsol tiszteletet a
fizikai tárgy önmagában. Csak a vallásos alany személyességének mélyén, annak hátte
rében találhatjuk meg azt az intencionalitást, amely a .primítívek" híedelmeiben és
rítusaiban is a sajátos, átfogó mínöséget, értéket keresi, ami a "szent".

A vallásfenomenológia nem tudta ígéretét beváltani, bár osztályozásai kétségtelenül
érdeklődésretarthatnak számot. Milyen különös az emberi lény, aki sérthetetlen nek tartja
a .szent tehenet", aki bizonyos napokat megkülönböztet, aki rejtélyes jeleket fest barlangja
falára és szerszámaira, aki a "világ köldökének" tartja egyszer Epidaurost, máskor Bábelt,
Jeruzsálemet, Rómát vagy Mekkát.

Kétségtelenül találhatunk valami nagyon emberi, sőt az emberi alanyt meghaladó,
"transz-szubjektív" törekvést mindezekben, egy ideál felé. Mert van valami "szent" a
termékenységben, valami mindig ismétlődik az idő kaotikus áramlásában, vannak (és
minden tudományos-technikai fejlődésmelett is maradnak!) rejtett erők a természetben,
kell valami közös sorsunkat, mindnyájunkat testvériségre indító, rendeltetésünket
kifejezőközéppontnak lennie. Ez a "tehén", a mágikus jel, az ünnep, a világközpont .szent
jelentése". A rnűvelt európai gyermeteg egyoldalúsággal kinevetheti az elefántfarkat
fétisizáló negritót és az ételtilalmat szentesítö polinéziai bennszülött tabu-hitét. De
ugyanígy érthetetlennek tarthatja a japán vagy az indián azokat a tárgyakat, épületeket,
szokásokat, amelyeket a rni kultúránkban talál. Az egyébként vallásos müvelt római polgár
kigúnyolta a keresztet és a Keresztrefeszítettet.

Avallásfenomenológia arra a valóságra irányította a figyelmet, amelyet a fizikai tárgyban,
benne elrejtve és azt túlhaladva keres a hit: a .szenrre".

Miféle szernléletmöd teszi a profán, evilági tárgyakat "szentté"? A templomot látogató
turisták tömegében akad, aki a mérnök szemével nézi, milyen technikai megoldásokat
alkalmazott az egykori építész. Van, aki a történeti adatok után kérdezősködik,van olyan,
aki megcsodálja a tér architektúráját. Végül talán varrnak, akiket a hely imádságos
atmoszférája ragad meg, a színes ablakokon át sugárzó sejtelmes megvilágítás, a fülkék
bensőséges magánya, az a gondolat, hogy itt századokon át élték a titkok, az imádságos
elmélyedés életét, hogy itt eleink imádkoztak. "Imádkozni annyi, mint az élet értelmére
gondolni" - írja Wittgenstein.

A "szent" Eliade szerint annál nagyobb jelentőséget kap és annál többször akad rá az
etnológus, minél közelebb kerül a kultúrák gyökeréhez, minél régebbi, kezdetlegesebb
állapotokra talál. Nehéz volna kimutatni, mi nem szent életükben, vagy életük megnyilvá
nulásaiban mi nem függ a "szenttől". Mert a vallásos jelenségek nem csupán egy szakaszát
jellemzik akultúrák fejlődésének,mint azt Comte, Lubbock, Feuerbach gondolták. ,,A
szent a tudat struktúrájának egyik eleme." (répreuve du Labyrinth. Belfond, 1978. 76.)
Ilyen bölcseleti fogalmak, mint "lét", "érték", "egzisztencia", "ok-okozat" - nem
találhatók az ősi szókincsben. Mindezeket a "szent" megjelenési formái, a hierofániák
fejezik ki. "Emberi rnödon élni önmagában véve vallásos aktus. .. A szent tapasztalása
hozzátartozik az ember evilági létmódjához. Az ember-lét nem épül fel annak megtapasz
talása nélkül, ami valóságos és ami nem valóságos." Ha pedig a szent lényeges eleme a
tudat struktúrájának, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet "kívülről"tanulmányozni. Abenső

tapasztalás teszi azt felismerhetővé bárki számára, akár a primitív, akár a keresztény
vallásos cselekményekben. Minőségilegkülönbözík a "profántól", mégis megnyilatkozhat
bármilyen módon és a profánvilág bármelypontján. Minden kozmikus tárgyat átformálhat
a hierofánia. Paradox módon, ilyenkor a tárgy megszűnik a maga kozmikus mivoltában
létezni, jóllehet látszólag semmit sem változik. (Traité d'histoire des relígíons. 38.) A
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hierofánia az "egészen más", vagyis a transzcendens kiemelkedőpéldája: a személyentúli,
transzperszonális. Ugyanakkor a rnintakép, az "eidos", az "igazán igaz". "A transzcendens
mint mintakép készteti a vallásos embert arra, hogy kilépjen adott egyedi helyzetének
köréból, hogy túlhaladja azt, ami esetleges, részleges - és közeledjék az egyetemes
értékek felé." (Mircea Eliade et le phénomene religieux, par Douglas Allen, Payot, 1982.)

Eliade nem elégszik meg a fenomenológia őt megelőző csoportosításaival, sokkal
mélyebb különbségeket tüntet fel, amikor minden jelenségben egyrészt az eredetet, az
"archaikus" elemet keresi, másrészt a szüntelenül változot, a sajátos funkciót az adott
konkrét vallás keretében: a történeti elemet. Az ő módszerével kimutatható a sámán, a
jógi, a bábeli torony ősi közös gyökere és történeti, funkcionális különbségeík egyaránt.
Alapjuk az a törekvés, hogy az ember intenzíven átélje a szent vonzását. A sámán öltözéke,
rejtélyes gesztusai, felemelkedése valamilyen magas alkotmányra, vagy ellenkezőleg:

leereszkedése valamilyen árok mélységébe, közben mesterségesen előidézett vagy
parapszichologikus hajlamaiból spontán előálló önkívületi állapota a kezdetleges
népeknél az embemek arra a törekvésére utal, hogy túllépje saját szűk, partikuláris
létmódjának határait: eksztázisra törekszik. Ezt az ősi törekvést találja meg a vallás
történész a jógi gyakorlataiban: túlhaladni a közönséges, mindennapi állapotot. Aszkézi
sével és sajátságos technikájával azonban inkább benső világába akarja befogadni a
mindenséget, a maga testét valami finom, átszellemült testté változtatni. Eliade szerint a
sámán eksztázisa szemben áll a jógi en-sztázisával, bár közös öselvre, ugyanazon
ősmintára, eidoszra utalnak. Bábel égig érő, égbe hatoló tornyát ugyanerre a vágyra vezeti
vissza; a zikkuratokat azonban az emberi gőg építteti fel. A Szentírás elítéli ezt a démoni
tervet. Mi hozzátehetjük: állandó témája a Kinyilatkoztatásnak: csak az isteni leereszkedés
emelheti fel és változtathatja át a teremtményt. Jákob álmában (Ter 28, 10-22.) fel és
leszálló angyalok jelzik a közlekedést az ég és a föld között - a jelenés azonban minden
mesterkedés nélkül, Istentől ered. Az Újszövetség pedig kimondja: "Senki sem ment fel a
mennybe, csak az, aki a mennyből szállott alá" On 3, 13.).

Ilyen összehasonlításra ad alkalmat a .születés, újjászületés" motívuma. Apozitivisztikus
vallástörténet hosszas vitára adott alkalmat a keresztény feltámadás és szamos, ma jól
ismert vegetációs mítosz összefüggésével kapcsolatban. Eliade módszerével megtalálha
tók a lényegi különbségek. Az istenség halálának és feltámadásának elbeszélése és sorsával
való egyesülés a beavattatásban archaikus elem. A módszeres földműveléskezdetén ez
nem más, mint a kimerült természet megújítása: áldozatokkal, gyakran obszcén imitatív
rítusokkal. A nagykultúrák keretében az ember a maga egyéni sorsára gondol, amikor a
természet évszakonként ismétlődő halálát és megújulását a halhatatlansággal hozza
kapcsolatba. A véletlentől, a szerencsétlenségtöl akarja magát megóvni az antik világ
embere, amikor a rejtélyes próbák után lehetőleg több misztériumba avattatja be magát.
Hátha sikerül elkerülni a Hádész nyirkos homályát, és tovább élni a szórakozás, tánc és
evilági élvezetek napfényes életét. A keresztény beavatás egészen más: magán viseli az
archaikus elemeket, az életadó és megtisztító víz, a halált jelképező alámerülés, a
mezítelenség motívumait - de a tartalom, az új üzenet rnerőben különbözík. Krisztus
halálába temetkezik. Annak halálába merül el, akit nem a kalandvágyvezet el az alvilágba,
mint Odüsszeuszt, nem egyetlen szerelmesének kiszabadítása, mint Orpheuszt. Az egész
emberiségért "száll alá" a halál mélységébe. A beavatott pedig nem csupán titkos,
ezoterikus tudás birtokosa lesz, nemcsak külsőséges életszabályok, obszervanciák
betartására kötelezi el magát, hanem egész Énjét kell áldozatul hoznia, életben és
halálban: "Adjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul!" (Róm 12, 1.)
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A hierofániák és a profán világ

Eliade módszere tehát nem áll meg a jelenségek tipológiájánál és nem követi az
evolucionisztikus sablont, amely ezeket a csoportokat a tudatlanság állapotától egyszerű
en lépcsőzetessorba állítja, egészen a felvilágosult tudomány megjelenéséig. Pedig ezt a
sémát követte még a nagy valIásfenomenológus Gerardus van der Leeuw (t 1950) is.

Eliade értelmezése szerint a "szent" megjelenésének saját törvényei, saját dialektikája
van. Mint feltételek szerepet kaphatnak a gazdasági, társadalmi, kulturális állapotok. Ezek
részben megértethetik a hierofánia érzékletes pólusát: nyilván csak az a természeti tárgy
válik szentté, amelyet az adott korban, helyen maga előtt talál, csak azt a társadalmi
politikai berendezkedést vetíti ki a végtelenbe, amelyben él. De miért gondol a hívő

másra, mint amit érzékel, miért használja fel szimbólumként az érzékelhetőt, a
kézenfekvőt és kezelhetőt a nem evilági, a megismerhetetlen megközelítésére?

Válasza az, hogy a hierofániában idő és időtlen, új és ősi mindig összetartozik. Ez annyit
jelent, hogy a régi kifejezésmód sohasem elégséges. A szent új megjelenése szükségszerű,

de kiszámíthatatlan: először megszüntet és lerombol minden addigi kifejezésmódot,
szemléletet, orientációs szisztémát - a hívő elvakul és megsüketül, nem talál szavakat.
Némasága akkor oldódik fel, amikor "emlékezik". A hierofánia mindig visszaemlékezéssel
kap jelentést: az időtlenben, a nagy kezdetben lejátszódott események elbeszélése: a
mítosz. Az a szerepe, hogy az újban, megdöbbentőben és kifejezhetetlenben rámutasson
arra, ami az őseredeti szent. Emlékeztessen az újban a régire. A mindig megújuló
hierofániák felismerése küzdelmet kíván - innen a mítoszok szertelenül fantasztikus
tobzódása és gyakran a társadalmi hasadások, üldöztetés és vallásháborúk.

Figyelemre méltö, hogy a hierofánía, akár hasznos az anyagi kultúra fejlődése

szempontjából, akárnem, akár engesztelődést, akár feszültséget okoz a társadalomban 
mindig újra jelentkezik. A .szent" elrejtözhetik a profánban, de a profán mégsem
szüntetheti meg teljesen a szentet, mindig újra előtűnik a mesterség, a természet alakítása
vagy a manipulációk burka alól. Amit ugyanis a neolit földműves, az érckor kovács
sámánja, az alkimista vagy korunk mérnöke kezelni tud, azt sem tudja teljesen birtokában
tartani. Ahomo faber, a technika embere ért a dolgához - ennyiben tevékenysége profán.
De éppen a felfedezett természet törvényszerűségébenrejlik a titokzatos, a tennészetet
ajándékozó és felülmúló Erő.

Aprofán tehát a világ felületi arculata: a kezelhetö, az alakítható vagydomesztikálható. A
szent pedig elrejtve is megmarad a profán hátterében, mint megfoghatatlan, mint olyan
adottság, amelyet nem magunk alkottunk, amely csodálkozást és hódolatot vált ki: a világ
mély-dimenziója.

Az idő keresztény értelme

Ez az eltűnés és megnyilatkozás, az új felfedezésében az ősrégi csodálat és imádás
sajátosan alakítja az idő, a történelem spontán átélését, mégpedig a kereszténységben
másként, mint más vallásokban. Eliade szamos hiedelem és ünnep elemzésével és
összehasonlításával mutatja ki a történelemtől való rettegést az azték, a maja, a bábeli, a
régi japán kultúrákban. Az újesztendő megünneplésének áldozatai és szimbolikus
cselekményei arra mutatnak, hogy az ember ősi ösztönösséggel mintegy meg akarja
semmisíteni a történelmet: vissza a homályos kezdetekhez, menekülni az időtlenbe 
mert a jövő kiszámíthatatlan veszélyeket és véletleneket jelent. Eliade védelmébe veszi a
történelemnek ezt a ciklikus szemléletét. Az arkhéhoz minduntalan visszatérőhívő hitt a
megújulásban, az "örök visszatérésben", és - ha nem is volt biztos remények birtokában
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- legalábbis könnyebben viselte sorsát. De mit ér a mai ember "történeti tudata"? Jól
tudva időbelihelyzetének egyszeri, soha-nem-volt és soha-nem-Iesz adottságát, irányítani,
szabályozni ő sem képes a történelem folyamát.

A kereszténység meggyőződésében meglát valami különlegeset, sőt egyedülállót
(Images et symboles. 1952.217-222.) A kereszténység sajátos értékkel ruházza fel az
időt, a történelmet. A Kereszt a hívő szemléletben minden előzmény,vallásos jel és érték
teljesülése, megkoronázása. Ez megváltoztatja a hierofániának konkrét tartalmát, sőt a
szent dialektikájának egész struktúráját is. A mítoszok az id6tlenben jelenítik meg az
istenit, vagy id6ben jelennek meg az istenek. Sőt az Ószövetségben is a történelem a
teofániák és isteni tettek kerete. A Kereszt azonban az idő kitüntetett pontja, nem
ismétlődikciklikusan - a Golgotán maga az idő kap ontológiai értéket, a "Beteljesedett!"
azt jelenti, hogy minden megelőzőés követő esemény ehhez az egyetlen tetthez viszonyul,
vele áll kapcsolatban. Transzhisztorikus, történelmen túli és történelemfeletti, vagyis sem
nem időtlen, sem nem csupán időbelijelentőségetnyer. Ennek megfelelőena keresztény
hívő a hétköznapi, a közönséges eseményeket is ere az időpontra vonatkoztatja, rendkívüli
jelenségek, csodák nélkül is fel kell fedezni életében az isteni mindig új megnyilatkozását.
Minden a Golgotának, annak az egyetlen eseménynek, amely "a valóság időt felülmúló
rnaxímumának" üzenete a maga kis életében lejátszódó, látszólag jelentéktelen
eseményeknek. Új jelentést ad viszontagságoknak és örömöknek." "Hogyan lehetne üres
és hiábavaló az idő folyamata, a történelem, amely -látta- Jézus születését, szenvedését és
megdicsőülését?" ,,Az élet a hívő számára a dicsőség, a -doxa- világosságában folyik le."
(Ugyanott)

Eliade vallástudományi munkáinak egy része a specialista kutatásainak eredménye: a Yogáról, a
sámánizmusról, az ausztráliai bennszülöttekről. az alkimia és az okkultizmus eredetéről; a titkos
társaságok és ezekkel kapcsolatban a beavatás-újjászületés rítusainak vizsgálata már átvezet munkás
ságának következő szakaszába: az összehasonlító vallástudomány területére. Ezen a téren klasszikus
munkái a "Traité dc I'histoire des religions" ( 1949), valójában a vallás jelenségeinek morfológiája,
"Aspects du mythe" ( 1963, a mítosz különféle formáiról és funkcióiról ), a lenyűgöző anyagot és
szakirodalmat tartalmazó háromkötetes vallástörténet: .Histoíre dcs croyances ~t des idées
religíeuses" (1976-1983), amelynek utolsó kötetét már teljesen vakon diktálta feleségének. A
harmadik nagy csoport az értelmező, a vallásbölcselő értékelő, reflektáló műve: "Le mythe de
I'éternel retour. Archétypes et répétitions" ( 1949 - Az örök visszatérés regéje, az archaikus elemek,
ösképek mindig megújuló ismétlődésérőla vallástörténetben), .Jmagcs et symboles" (a képek és
szímbölurnok vizsgálata a szakrális és a deszakralizált világban, erről írt értekezéseinek válogatott
gyűjteménye,1952), "Mythes, reves et rnysteres ( 1957), a nemrég magyarul is megjelent "Le sacré et
le profane" (1965), "La nostalgie des orígínes" (1971), a kezdeti állapot utáni sóvárgás minden
korban kimutatható megnyilatkozásairól.

Számunk szerzői

Tomka Miklós szociológus
Erdő Péter a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzora
Tarnay Brúnó a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzora
Kósa László néprajzkutató
Szabó Ferenc a Vatikáni Rádió magyar adásainak vezetője

Csernák Árpád író, színművész, Kaposvár
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TOMKA MIKLÓS

Homo religiosus
Mircea Eliade életműve

"A vallástörténész legfőbb célja megérteni és másokkal megértetni a homo
religiosus viselkedését és szellemi univerzumát." (Sz 152)

Megértethető-ea vallásos ember és világa azokkal, akik mit sem tudnak a vallásról, akiket a
mítosz, a vallás, a szentség egyáltalán nem érintett? Eliade szerint ez legfeljebb filozófiai
jelentőségű kérdés, mert "valójában nincs teljesen profán létezés"! (Sz 17) "Elképzelhe
tetlen, hogy az individuum a szakrális világhoz fűződő kapcsolatát tökéletesen elveszítse.
Legalább egy tudattalan kapcsolat megmarad." (L 134) A profán ember .kríptovallasos"
(Sz 18). S ha nem igenlés, akkor tagadás formájában, de mindenütt ott a vallás. .A
vallástalan ember az elődeivel való szembenállásból jött létre, amennyiben arra
törekedett, hogy -kiürüljön belőle- minden vallásosság, emberfeletti jelentés. Csak
annyiban önmaga, amennyiben -megszabadult- és -megtísztult- őseinek -babonáítöl-. Más
szavakkal: a profán ember, akár akarja, akár nem, még mindig őrzi magában a vallásos
ember viselkedésének nyomait, csakhogy ezek a nyomok meg vannak fosztva vallási
jelentésüktől. Akármit tesz is, örökös. Nem képes végérvényesen kioltani múltját, mert
maga is e múlt terméke. Egy sor megtagadásból és lemondásból tevődik össze, de még
mindig kísértik azok a valóságok, amelyeket elutasított és megtagadott. Sajátvilágot akart,
s ezért deszakralizálta azt a világot, amelyben elődei éltek; ámde ehhez elődeiviselkedése
ellen kell fordulnia, s érzi, hogy ez a viselkedés, ilyen vagyolyan formában, léte legmélyebb
alapján mindig megnyilvánulhat." (Sz 194)

Eliade megkülönböztet vallásos és nem vallásos embereket, az őket jellemző két lét
módot, két egzisztenciális helyzetet. Bár teljes vallásnélküliség nincs, de lehet a vallás
ellen és egy másfajta alapállás mellett dönteni. S ez a modern kort jellemző lehetőség

gyakran válik valósággá! A személyes életstratégiáik alapján vannak vallásos és nem
vallásos emberek. A modern kultúra esetenként a döntés szabadságát igyekszik
biztosítani, ami azt jelenti, hogy a két alternatívát azonos értékűnekmutatja. Más esetben a
modern kultúra vagy annak valamely szekularizált változata a vallásnélküliséget tekinti
magasabbrendűnekés arra ösztönöz. Eliade vallástörténészi meggyőződése szerint az
eiualidstalanodás úrt, hiányt teremt. Aszekularizáció és nyomában a jóga, a buddhizmus,
a misztika vagy az alkímia iránt feléledő érdeklődéspedig olyan "kerülő út, amely előbb

vagy utóbb saját szellemi és vallási eredetünkhöz fog bennünket visszavezetni" (T 230).
"Hívő meggyőződésem- mondja -, hogy a lét logikája az egyes embert arra kényszeríti,
hogy élete értelmét önmagán túl találja meg." (L 235)

Eliade számára nem kétséges, hogy "az emberi lét vagy helyesebben az emberré válás
annyi, mint -vallásosnak- lenni" (H I. 7). Vagy legalábbis a vallásos ember "életében van
egy többletdimenzió: nemcsak emberi, hanem egyúttal -kozrnikus-, mert struktúrája
emberfeletti. .. A vallásos ember... létezése a világgal szemben -nyított-, soha sincs
egyedül, a világ egy része mindig benne él." (Sz 155-6) ,,A vallásos ember számára a
kozmosz -él- és -beszél-." (Sz 154) Ezzel szemben "a rnodern, nem vallásos ember
szemében a kozmosz áttekinthetetlenné, mozdulatlanná és némává vált. Nem hordoz
üzenetet." (Sz 167) ,,Anem vallásos ember számára minden vitális élmény - szexualitás,
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táplálkozás, munka és játék - deszakralizált. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy
mindezekbőla fizikai aktusokból hiányzik a szellemi jelentés és ezáltal a valóban emberi
dimenzió is." (Sz 157-8)

A nem vallásos ember Eliade szemében negatív lenyomat, akivel nem tud azonosulni,
aki azonban mégis bizonyos tiszteletet vált ki belőle. Szerinte "a modem, vallástalan
ember tragikus létezéstvállal magára, s egzisztenciális választása nincs híján a nagyságnak"
(Sz 193)! A kérdés csak az, hogy az ilyenfajta modernség és vallásnélküliség valóban
rníndíg személyes döntés-e, vagya nevelés és a társadalom hozza meg a döntést, zárja el a
valláshoz vezető utat és az egyénre már csak a tragikus lét elviselésemarad?

A homo religiosus megértése és megértetése a vallási tapasztalatokkal rendelkezők

körében sem egyszeru. "Egy vallási jelenség csak akkor nyilvánulhat meg előttünk, ha
megfelelő mértéket alkalmazunk. Ha egy ilyen jelenséget valaki kizárólag fiziológiai,
pszichológiai, szociológiai, ökonómiai vagy nyelvtudományi szemmel figyel, akkor eleve
letagadta annak sajátos jellegét. Éppen azt nem veszi észre benne, ami egyedülálló, másra
vissza nem vezetbető." (Altizer 236) Eliade a vallástörténet feladatának e "segédtudo
mányok" eredményeinek integrációját, a történeti szemlélet érvényesítését, a vallási
morfotogia kimunkáIását és míndenekelött,« vallásijelenségek mélyjelentésének belyes
megfejtését" tartja (S XV). ,,A vallás az emberiség teljes egzisztenciális helyzetét 
minden krízísét, minden reményét, minden kételyét - tükrözi vissza. A történelem
különbözö korszakaiban a teljes emberi szellemet fedezzük fel, ezt a szellemet tanul
mányozzuk Hiszek abban, hogy a vallástörténet sajátos tudományos feladat, sokkal
jelentősebb, mint a történettudomány bármely ága" - vallotta az Encounternek és a Der
Monatnak adott interjúban (T 233). Ezt lehetne úgy értelmezni, hogy a vallástörténet
valamiféle magasabb rendű szupertudomdny. Valójában nem errőlvan szö, hanem önálló
tudományként való elfogadtatásáról, sajátos munkakörének és célkitűzésének rögzíté
séről. A példaként felsorolt diszcipIínák is törekszenek arra, hogy a társtudományok
eredményeit értékesítsék, integrálják Avallástörténetnek (vagy mások elnevezése szerint
az összehasonIító vallástudománynak) nem ez a megkülönböztető jegye, hanem a vallási
jelenségvilág - mégpedig az emberi gyakorlatban megfogalmazódó s konkrétan megfi
gyelhető és vizsgálható jelenségvilág - teljes történelmi és kultúraközi áttekintése,
bermeneutikus vizsgálata. S ehhez valóban szüksége van a kultúrtörténeten és a
kultúrantropológián kívül a legkülönfélébb társadalomtudományokra, a mélylélektantól a
régészetig. E tudomány jelentőségepedig azon múlik, hogy az emberi lét és történelem
során milyen fontosnak tekintjük az értelemadás, a szimbolizálás, az emberentúlira való
nyitottság dimenzióit.

Eliade felfogásában a vallástörténet nem csupán interdiszciplináris, hanem interhultu
rális tudomány. Felháborítja, hogy a századforduló pozitivista tudománya alacsonyabb
rendű társadalmakról, elmaradott kultúrákról beszélt. Akkortájt "a -primitív népek
körében mindenütt -fetísizmusra- és vallási -infantilizmusra- leltek, egyszeruen azért,
mert képtelenek voltak bármi más meglátására" (Y 2). Ez meggátolta, hogy észrevegyék
a vallási megnyilvánulásokban a közöset. az archetípust. Pedig mind tudományos és
mödszertaní, mind az emberi kultúra egységéből adódó elvi követelmény az időben és
térben távolabbi kultúrák és vallási jelenségek gondos figyelembevétele. "Ebben az
esetben egy teljes szellemi (spirituális) világgal foglalkozunk, amely bár különbözik a
miénktől, annál nem kevésbé konzisztens és érdekes - írja a sámánizmusról. 
Bátorkodunk azt hinni, hogy ismerete minden valódi bumanista számára szükségszerű,

hiszen már jó ideje annak, hogy a humanizmust nem lehet a Nyugat szellemi-lelki
tradíciójával azonosítani, bármilyen nagy és termékeny is az." (S XX)

Ez az összehasonIító és szintetizáló tudomány többféleképpen gyümölcsöztethető.

Eliade könyvei a sámánizmusról (S) és a jógáról (Y) szepen példázzák, hogyan lehet egy
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vallási áramlatot, technikát vagy magatartást átfogóan, történeti fejlődésében és
nemzetközi változataiban, mégis mint egyetlen jelenséget értelmezni. Így megírható az
emberiség valtástörténete. Eliade monumentális összefoglalója (H) és a hozzá csatlakozó
szövegválogatás (F) végigkíséri az emberiséget a kőkorszak vallásosságától és rítusaitól, az
egyiptomi, az ázsiai és az európai kultúrák ókori vallásain át az újkor vallásaiig, napjainkig.
Ellentétben az egyháztörténetírással, ebben a vallástörténetben a hivatalos tanítás
fejlődéstörténeteés a vallási intézmény története mellett egyenrangú - sőt, mennyiségét
tekintve nemegyszer domináns - szerepe van a vallási élmény, a vallási gyakorlat és
szimbolika s a népi vallásosság történetének. A kultűraközi összehasonlítások következté
ben ez a rnű az emberi történelem és kultüra, különösképpen pedig az istenkeresés, a
vallás - minden különbözöségen át is érvényesülő - lényegi egységét dokumentálja.

Az egység és azonosság elsősorban a vallás alapvető dimenzióiban, elemi formáiban
mutatkozik meg. Eliade óriási összehasonlító anyag birtokában tudja megfogalmazni, hogy
mi a mítosz, mi a (vallási) szimbólum, mi a szentség, mi a vallás, mi jellemzi a vallásos
embert.]elenségmeghatározásai nem kevésbé jelentősek, mint történeti áttekintései.

A mítosz: valóságkijelölés és mérce. A mítosz "azt adja tudtul, hogy valami példaszerűen
nyilatkozott meg" (Sz 200). ,,A mítoszt -elmondani- azt jelenti, hogy tudtul adjuk, mi
történt eredetileg." (Sz 88) Hiszen "a szent a tulajdonképpeni valóságos. Ami a profán
szférájához tartozik, annak nincs része a létben, mert a profánt ontológiailag nem alapozza
meg semmiféle mítosz és nincs példaadó mintája . .. Mindaz, amit az emberek saját
kezdeményezésükre. mitikus minta nélkül tesznek, a profán szférájába tartozik, ennélfog
va hiú és illuzórikus, végső soron pedig irreális cselekedet. Minél vallásosabb az ember,
viselkedésmódjában, cselekedeteiben annál több mintát követhet. Másként kifejezve,
minél vallásosabb, annál jobban illeszkedik a valóságosboz." (Sz 88-9)

Mi a szimbólum? Jel és értelmezés egyszerre. ,,A jel, amelyben vallásos jelentőség

lakozik, valami abszolútumot hordoz és véget vet a viszonylagosságnak és zavarodott
ságnak." (Sz 21) A vallási szimbólumnak hat jellemzőjevan. 1. ,,A közvetlen tapasztalat
szintjén nem nyilvánvaló valóságotvagyvilágrendet tud közvetíteni." 2. "Egyontotágiát,
a világról s egyúttal az emberi létről szölö ítéletet tartalmaz, olyan ítéletet, amely nem
fogalmakban fogalmazódik meg, s amit nem is lehet mindig fogalmakra lefordítani." 3.
Sokrétű. "Egyidejűleg több jelentést tud kifejezni, amelyek összefüggése a közvetlen
tapasztalat szintjén nem magától értetődő." Ugyanakkor "felfedi a kozmikus valóság
különféle szintjei és az emberi lét bizonyos mödjai közöttí misztikus megegyezést". 4.
"Olyan távlatokat nyit, amelyben az eredetileg heterogén valóságok egyetlen egységként
mutatkoznak, sőt rendszerbe egyesíthetöek." 5. "Ki tudja fejezni a paradox helyzeteket,
illetve a végső valóság más módon egyáltalán ki nem fejezhető struktúráit." 6. "Egy
szimbólum mindig olyan valóságra vagy olyan szituációra vonatkozik, ami az emberi létet
érinti. A szimbólumokat míndenekelött ez az egzisztenciális dimenzió különíti el a
fogalmaktól. ... Avallási szimbólum nem csupán felfedi a valóság szerkezetét vagy a lét egy
dimenzióját, hanem ugyanakkor értelmet ad az emberi létnek." (G)

"A szimbólum. .. nemcsak a világot teszi nyitottá, hanem az embert is eljuttatja az
egyetemeshez. Segitségével az ember elhagyja privát helyzetét, s -megnyüie- az
általános érvényűés egyetemes előtt. Aszimbólumok felélesztik az individuális átélést, és
azt szellemi aktussá, a világ metafizikus megragadásává alakítják át." (Sz 20 l )

A vallástudomány talán legfontosabb kulcsfogalma a .szent", éspedig nem mint jelző,

nem is tulajdonságot kifejező főnév (szentség), nem vagy csak kivételesen személy, de
önálló létező. Meghatározásában változatlanul R. Otto filozófiája az irányadó. Otto a
.szent"-et önálló értékkategóriának tartja, feltárva annak mind elméleti jellernzőít, mind
történelmi változatait. Otto számára a .szcnt" megrázó, megremegtetö, lélegzetelállító
titok, amire az emberi válasz az "istenfélelem" (és nem az .elborzadas", amit az egyébként
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kitűnő Eliade-fordítás ir: Sz 205). Ez nem azonos a szokásos félelemmel vagy rémülettel,
hiszen egyaránt jelen van benne a várakozó izgalom és a titok előérzete (Otto 17). A
"szent"-nek a nagysága és túlereje lenyűgöző - de nem megnyomorító (amit az új Eliade
kötet magyarítása közöl. Sz 5), hanem éppen ellenkezőleg: teremtő (Otto 22 -6).
Megfoghatatlanságából ellenben némi ambivalencia is következik. A "szent" egyaránt
vonzhat és taszíthat, jelenthet meghívást és tilalmat (Tr 24-5). Mindez azonban
másodlagos a .szent" lényegi tulajdonságaival szemben.~ szent: valami, ami léttel telített.
A szent erő egyszerre jelent valóságot, örökkévalóságot és hatóerőt." (Sz 9)~ szentség
élménye alapozza meg a világot s a legelemibb vallás is elsősorban ontológia." (Sz 200)

A szent, miután maga a lét, egyúttal rendezőelv:értelmet és strnktúrát ad. ,,Avalóságos
és értelmes világ felismerése a legszorosabban kapcsolódik a szent felfedezéséhez." (H I.
7) A szent: támpont, ami az időt s a teret is tagolja. ,,A szent idő lényegénél fogva
visszafordítható", "végtelenül gyakran ismételhető", "körkörös" (Sz 61-2). Tehát a szent
időbena múlt nem alacsonyabb rendű és a jövő sem értékesebb, mint a jelen. Mivel pedig
a vallásos ember egyszerre "két időben él", a szentben és a profánban. tudja méltányolni a
múltat és nem kell kisebbrendűséget éreznie a jövő előtt. Avallásos ember "nem hajlandó
teljesen a ... (profán) történelmi jelenben élni; azon fáradozik, hogy egy olyan szent
időben legyen része, amely bizonyos szempontból az örökkévalósággal azonosítható" (Sz
62). Akereszténységben a szent időpéldátlan módon konkréttá válik. ,,Amióta Isten testté
vált, tehát történelmileg meghatározott emberi létezést öltött, a történelem megszentel
hetővé lett." (Sz 104) Ebben a szerit történelemben különösen igaz - ami rninden vallási
kultúrára érvényes -, hogy ezen belül "az ünnepen nem valamely mitikus ... esemény
emlékér ülik meg, hanem az eseményt újból megjelenítik" (Sz 73 ).
~ nem vallásos embertől idegen a liturgikus időnek ez az emberfeletti mínösége.

Számára tehát az időben nincs törés és az időnek nincs -titka-", (Sz 63)
,,Az ismertetőjegyek és tájékozódási lehetőség nélküli, határtalan, homogén térben a

hierophánia (= a szent valóságos me~yilvánulása) egyfajta abszolút -szílárd pontot-,
-központot- tár fel." (Sz 16) Minden körkörösen eköré rendeződik, mint a templom
körül a falu. ~ profán ember számára ezzel szemben a tér homogén és semleges ...
A geometriai tér minden irányban osztható és körülhatárolható, de struktúrájából
nem következik semmiféle minőségi differenciálódás, következésképpen tájékozódás
sem!" (Sz 17)

A modern kor előtti gondolkodás és kultúra egészében vallásos szerkezetű. A modern
korban egyaránt lehetséges s valóban egymás mellett létezik vallásos és nem vallásos lét
mód. Megkülönböztetésük és minőségük szempontjából (nem utolsósorban a "szent"-et a
múltba utaló szemlélettel szemben) megjegyzendő, hogy a "szent" a világlátás és a
gondolkodás minősítő jegye, azaz "a -szent- a tudat szerkezetének egy eleme és nem a
tudat történetének egy stádiuma" (H I. 7).

Eliade számára a vallás nem pusztán hit (valaminek az elhivése, vagy a valakibe vetett
bizalom), azaz nem csak tudati, gondolati jelenség; még kevésbé egyszerűen vallásgya
korlat, rítus, liturgia, hanem a .szent"-hez való viszony, annak személyes, egzisztenciális
megnyilvánulása és közösségi és kulturális formáhba való kristályosodása. Ez a viszony
egyúttal a létből való részesedés, értelemadás és ezáltal rendteremtés. azaz a nem-lét, az
értelernnélküliség. a rendezetlenség, a káosz ellentéte. ~ vallás minden egzisztenciális
válság példaszerű megoldása... Példaszerű, mert végtelenűl sokszor ismételhető...
( és) mert transzcendens eredetet tulajdonítanak neki. .. A vallási megoldás nemcsak
megszünteti a válságot, hanem egyúttal nyitottá is teszi a létezést olyan értékekre, amelyek
már nem a véletlentől függnek és nem magánjellegűek;általa tehát az ember túlléphet
személyes adottságain és eljuthat a szellem világába." (Sz 200)
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A személyes viszonyokon túl a vallás közösségi, kulturális rendszer is, aminek saját
törvényrendje és története van. Előfordul, hogy ez a rendszer eltávolodik a kor valódi
igényeitől,vagy hogy belsőellentétek gyengítik. Ez azonban nem jelenti a vallási rendszer
túlhaladottságát ( s persze még kevésbé a vallásét, a "szent"-hez való személyes viszonyét).
"Egyetlen nagy vallást sem ismerek - állítja Eliade -, amely történelme során egyszer
sem jutott mélypontra. Viszont olyan -vadembervallasröl- sem tudok, amelybőlteljesség
gel hiányoznának a nemes értékek. Számomra nyilvánvaló, hogy egy vallás csak annak a
számára téves, aki elhagyta." (L 235-6)

A vallás, a szent, a mítosz, pontosabban a hozzájuk való viszony azt is meghatározza,
hogy mi a vallásos ember jellemzője.A vallásos ember nem eleve jobb (vagy rosszabb),
mínt a nem vallásos. Az sem szükségszerü, hogy a vallásos ember boldogabb legyen (vagy
éppen ellenkezőleg: boldogtalanabb), mint a nem vallásos. Eliade szemléletében a
vallásos embernek három fő jellemvonása van: nyitottabb a világ, a kozmosz, a közvetlen
látóhatárán túli felé, mint a nem vallásos; és jobban hozzá tartozik ajejl6dés igénye, mint a
nem vallásos emberhez. A vallásos embert "ontológiai szomjűsdg" (Sz 59) jellemzi.
"Kívánsága, hogyszentségben éljen, azt jelenti, hogy az objektívvalóságban kíván élni, nem
akara szubjektív élményekvégtelen viszonylagosságának foglya maradni: egy valóságos és
hatni képes - nem pedig illuzórikus - világban kíván állni." (Sz 23) Ez az igény fejlődést

követel. ~ vallásos ember nem kész adottság: amikor az isteni mintákhoz közelít,
létrehozza magát." (Sz 92) ~ vallásos ember még nem tartja magát teljesnek",
"másmilyen akar lenni" _ míndenekelőtt etikailag érettebb, teljesebb, fejlettebb (Sz
176-7). Ezt lehet úgy folytatni, hogy a vallásos ember számára egyértelműbb s talán
magasabb a mérce, Az viszont már más kérdés, hogy ennek a követelménynek meg tud-e
felelni.

A harmadik jellemvonás a vallásos ember jelel6sségvállalása. Ez nem teherbírásában,
hanem mínöségében különbözík a nem vallásos emberétől. A vallásos ember "bátran
vállalja a súlyos felelősségetpéldául azért, hogy tészt vegyen a világ teremtésében, saját
világa létrehozásában. .. Ez... kozmikus síkon történő felelősségvállalás,ami igencsak
különbözík a modern kultúrák morális, társadalmi és történelmi felelősségvállalásától."
(Sz 86) Avallásos ember számára sem a társadalom, sem ő maga nem válik végső mércévé,
hiszen ő ismeri a "szent"-et (vagy fejlettebb vallásokban: a Szentet )!

Eliade életműve a vallásfenomenológia, a vallástörténet vagy az összehasonlító
vallástudomány új mérföldköve, Otto, J. Wach, G. van der Leeuw nyomdokain haladva
azok eredményeit nem csupán meghaladja, de széles közönségnek közvetíteni is tudja.
Talán nálunk is sikerül neki másokkal is .megertetní a homo religiosus viselkedését és
szellemi univerzurnat".
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MIRCEA ELIADE

Új humanizmus

A tudósoknak rendelkezésére álló kézikönyvek, folyóiratok és bibliográfiák ellenére ma
egyre nehezebb lépést tartani a vallástudomány összes területén tapasztalható haladással,
egyre nehezebb vallástudóssá válni. A kutatö akaratlanul is mindjobban egyetlen vallás,
vagy még inkább egyetlen korszak, aspektus szakértőjévé lesz.

A hermeneutika különösen azért érdekes számunkra, mert tudományunknak elkerül
hetetlenül a legkevésbé fejlett ága. A vallási tények gyűjtésének, kiadásának és
elemzésének kétségkívül sürgős és pótolhatatlan tevékenysége a kutatókat oly erősen és
kizárólagosan foglalkoztatja, hogy nem jutnak el e tények jelentésének vizsgálatáig. Ezek
a tények a különböző vallásos tapasztalatoknak, végső soron pedig az ember történelmi
helyének és helyzetének kifejeződései. Ha a kutatö egy vallásforma történetét re
konsturálja vagy annak szociológiai, gazdasági és politikai összefüggéseit tárja fel, akár
tetszik neki, akár nem, még nem fejeződöttbe a munkája. Tovább kell lépnie, hogy az
értelmét megértse, vagyis azt a helyet és helyzetet kell azonosítania és feltárnia, amely
egy adott történelmi pillanatban a vallás megjelenéséhez vagy csúcspontjához vezetett,
illetve a jelenséget lehetövé tette.

A vallástudomány valójában csak akkor teljesíti kulturális hivatását, ha vállalja a
feladatot, hogy a vallási dokumentumok értelmét a modern ember szelleme számára
érthetővé teszi. Bármilyen szerepet is játszott a múltban az összehasonlító vallástudo
mány, a közeljövőben nagy jelentőségre tesz szert, Mint már többször említettem,
történelmi pillanatunk olyan szembesítésre kényszerít, amelyet ötven évvel ezelőtt még el
sem tudtunk képzelni. Egyrészt Ázsia népei újból beléptek a történelembe, másrészt az
úgynevezett primitívek előkészítik belépésüket a világtörténelembe (arra törekednek,
hogy a történelem eddigi passzív objektumából aktív szubjektumokká váljanak). Mármost
ha a nyugat népei többé nem egyedüliek a történelem "formálásában", akkor szellemi és
kulturális értékeik sem lehetnek privilegizáltak, nem is beszélve arról a kétségbevonhatat
lan tekíntélyröl, amelyet még néhányemberöltővelezelőtt élveztek. Ezeket az értékeket
most már a nem nyugati népek elemzik, vetik össze és ítélik meg. A nyugati embert pedig
egyre inkább az ázsiai szellemiség és az archaikus világ tanulmányozásának, átgondolásá
nak és megértésének vágya ösztönzi. E felfedezéseket és kapcsolatokat párbeszéddé kell
szélesíteni, amelynek azonban nem szabad az empíriára és a hasznosságra szorítkoznia, ha
hasznossá és gyümölcsözővé akar válni. Ennek a dialógusnak minden résztvevő kultűra

immanens értékeível foglalkoznia kell, és ezen értékek helyes értelmezéséhez
szükségképpen ismernie kell eredetüket. Tudjuk, hogy az Európán kívüli kultúrák, a
keletiek csakúgy, mint a primitívek, még mindig vallási talajban gyökereznek.

Úgy":km, hogy a jelen kulturális életében a vallástudomány jelentős szerepet játszhat.
Nemcsak azért, mert az egzotikus-archaikus vallások megértését nagymértékben elő

mozdítja az e vallások képviselőivel folytatott dialógus, hanem azért is - és ez a fontosabb
-, mert a vallástörténész kutatómunkája kísérlet az egzisztenciális helyzet megértésére,
és ez feltétlenül mélyebb emberismerethez vezet. Eme ismeret alapján egy újfajta
világméretű humanizmus bontakozhat ki, sőt feltételezhetjük, hogy a vallástudomány
ehhez jelentősen hozzájárulhatna. Az összehasonlító vallástudomány ugyanis egyrészt
minden eddig ismert kultúrformációt átfog - mind az etnológiai kultúrákat, mind pedig
valamennyi történelmileg jelentőskultúrát -, másrészt a kutatö a vallási kifejezésformák
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tanulmányozása során egy-egy kultúra mélyére hatol, ahelyett, hogy csak a szociológiai,
gazdasági és politikai összefüggéseivel foglalkozna.

A vallástudósnak végeredményben az a feladata, hogy olyan helyzetek sokaságát
világítsa meg, amelyek a nyugati ember számára ismeretlenek, és az ismeretlen,
"egzotikus" helyzetek megértésével hozzásegítsen a kulturális provincializmus legyő

zéséhez.
Azonban többről van szö, mint egyszeru látóhatár-tágításról, az "emberről való

ismeretek" mennyiségi, statikus bővítéséről. Ez általában a mienktől eltérő, archaikus és
egzotikus társadalmak embereivel kulturálisan ugyan ösztönző és gyümölcsöző. E sajátos
értelmezési folyamatnak a személyes átélése rendkívül termékeny hatásu. Nem elképzel
hetetlen, hogy a vallástudomány haladásával a felfedezéseknek és "találkozásoknak" a
nyugati kultúrtörténetre gyakorolt hatását egyszer a nagy felfedezésekhez fogják mérni.
Gondoljunk például az egzotikus és primitív művészet felfedezésére, ami megújította a
modem esztétikát, mindenekelőtt azonban a pszichoanalízis felfedezte tudatalattira,
aminek révén az ember megértésének új távlatai nyíltak meg. Mindkét esetben jelenvan az
.Jdegennel", az "ismeretlennel", röviden "valami egészen mással" való találkozás, amit
nem lehet a jól ismert kategóriákra redukálni. Ez a "mással" való kapcsolatfelvétel
természetesen nem veszélytelen: a modem művészikísérletek és a mélylélektan kezdeti
elutasítása a példa arra, hogy a "más" létezésének elismerése végső soron elkerülhetetle
nül relativizálódást, sőt, a hivatalosan elismert kulturális világ szétrombolását vonja maga
után. A kubizmus és a szürrealizmus művészialkotásainak elfogadása és asszimilációja óta
a nyugat esztétikai univerzuma megváltozott. Az a "világ", amelyben a pre-analitikus
ember élt, Freud felfedezése óta ósdinak tűnik. Ezek a .rombolasok" azonban a nyugati
alkotó szellemek előtt új távlatokat nyitottak meg.

Mindez csak utalásszerűen jelzi a vallástudomány határtalan lehetőségeit, azokat a
.ralalkozásokar", amelyeknek azért teszi ki magát, hogy megérthessen olyan emberi
szituációkat, amelyek különböznek az eddig ismertektől.Nehezen hihető, hogy az olyan
.Jdegenszerü" tapasztalatok, mint amilyenek egy kőkorszaki vadásznakvagy egy buddhista
szerzetesnek a sajátjai, semmilyen befolyással ne legyenek a modem kulturális életre,
habár az ilyen "találkozások" csak akkor termékenyítik meg a kultúrát, ha a kutató túllép a
puszta tudományosság lépcsőfokán, más szöval, ha az anyag összegyűjtése, leírása és
osztályzása után erőfeszítésekettesz annak saját adottságai között való megértésére. Ez
nem a tudomány lebecsülését jelenti, mivel a tudomány önmagában nem meríti ki a
vallástudós feladatkörét, éppúgy, mint.ahogy a 13. században beszélt olasz nyelv, a korszak
firenzei kultúrájának ismerete, a középkorí teológia és filozófia tanulmányozása, valamint
Dante életének ismerete nem elegendő az Isteni színjáték rnűvészi értékének feltárása
hoz. Félve használjuk ezeket a közhelyeket, de nem lehet elég sokszor ismételni, hogy a
vallástudós nem teljesen végezte el a feladatát akkor, amikor sikerült egy vallás kronológiai
eseménysorát rekonstruálnia vagy a szociológiai, gazdasági és politikai összefüggéseit
bemutatnia. Mint minden más emberi jelenség, a vallás is rendkívül összetett, és ahhoz,
hogy minden jelentésámyalatát érzékeljük, több kiindulópontból kell megközelítenünk.

Sajnos a vallástörténészek még nem merítettek elegendőt az irodalomtudósok és
irodalomkritikusok tapasztalatából. E szakterületek fejlődésébőladódó tanulságok elke
rülhetövé tettek volna néhány sajnálatos félreértést. Ma általános az a nézet, hogy az
irodalomtörténész, az irodalomszociológus, a kritikus és a művészetteoretikus munkájá
ban folyamatosság és egység létezik. Hogy csak egy példát említsünk: habár Balzac műveit
a 19. századi francia társadalom és történelem (mégpedig a legtágabb értelemben vett
politika, gazdaság, szociológia, kultúr- és vallástörténet) ismerete nélkül alig érthetjük
meg, mégsem szabad Az emberi színjátékot egyszeruen egy történelmi dokumentum
szintjére redukálni. Ez a mű sokkal inkább egy rendkívüli individuum alkotása, ezért
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szükséges Balzac személyének és pszichéjének ismerete is. E gigantikus mű megalkotását
a művésznek a nyersanyaggal folytatott küzdelme és a teremtő szellemnek a közvetlen
tapasztalat fölötti győzelme szempontjából is tanulmányozni kell. Miután az irodalomtör
ténet teljesítette feladatát, az egzegézis hatalmas munkáját kell elvégezni, ami az
irodalomkritikus feladata. Ő a műalkotással mint autonóm univerzummal foglalkozik,
amelynek saját törvényei és saját szerkezete van. Ha költőről van szö, a kritikus a témát
nem tudja kimeríteni, mert a költői univerzum értékeinek a felfedezése és magyarázata a
művészetelmélet szakembereinek és az esztétaknak a dolga. Mondhatjuk-e egy irodalmi
műrőlvalaha is, hogy véglegesen .felderítették" azzal, hogy a teoretikus nyilatkozott róla?
A nagy költők rnűveiben mindig marad rejtett üzenet, amelyet leginkább még a filozófia
segítségével ragadhatunk meg.

Remélem. megbocsájtják az irodalmi művekértelmezéséhez fűzött rövid megjegyzései
met. Ezek kétségkívül nem teljesek, de - úgy hiszem - rneggyözöen megmutatják, hogy
e művek kutatöi tudatában vannak komplexitásuknak, és kevés kivétellel meg sem kísérlik,
hogy egyik vagy másik alapvető okra redukálva "magyarázzák" őket (például gyermekkori
traumaval. mirigyzavarokkal vagy gazdasági, szociális és politikai körülményekkel).

A rnűvészi alkotás egyedülálló helyzetét azért érdemes megemlíteni, mert az esztétikai
univerzum egy bizonyos szempontból szemlélve összehasonlítható a vallás univerzu
mával. Mindkét esetben egyidejűlegvan szö személyes élményről (egyrészt a költő és
olvasójának esztétikai élményéről. másrészt a vallásos élményről) és a személyes
jelentésen kívül eső realitásról (egy múzeumban látható műalkotásröl, költernényről,

szimfóniáról, egy isten-alakröl, rítusról, mítoszról és hasonlókról). Bizonyára vég nélkül
lehetne arról vitatkozni, milyen értelmet tulajdonítsunk a művészi és vallási realitásoknak,
de nyilvánvaló, hogy a műalkotásoknak éppúgy, mint a "vallásos tényeknek" van egyfajta
Iétmódjuk, ami csak az övék; ez saját adottságaik alapján, sajátos világukban létezik. Az a
tény, hogy ez az univerzum nem a közvetlen tapasztalat fizikai univerzuma, még nem
jelenti azt, hogy nem is valóságos. Ezt a problémát már olyan kimerítően tárgyalták, hogy
megengedhetjük magunknak a mellőzését, Csak egy megjegyzést fűznénk hozzá: egy
müalkotásnak csak akkor tárul fel az értelme, ha autonóm alkotásként szemlélik, ha
létezése módját - mármint a művészi alkotáset - elfogadják, és nem ragadnak le egyes
részleteinél (egyversnél például a hangzásnál, a szóállománynál, nyelvi struktúránál ) vagy
olyan céloknál. amelyekre később használták fel őket (egy költeményt, amely politikai
üzenetet hordoz, vagy amely a szociológia, etnográfia vagy más tudományág számára
bizonyítékul szolgálhat).

Úgy tűnik, hogy egy vallási tény mélyebb értelme csak akkor tárul fel, ha adottságai
teljességer szemlélik, nem pedig akkor, ha másodlagos aspektusokra vagy összefüggésekre
redukálják. Csak egy példát említek: kevés olyan vallási jelenségvan, amely olyan közvetlen
és nyilvánvaló módon kötődnea szociális és politikai helyzetekhez, mint a gyarmati népek
modern messianisztikus és millenáris mozgalmai (cargo-kultúra és hasonlók). Az ilyen
messianisztikus mozgalmakat elősegítő és lehetövé tevő körűlmények azonosítása és
elemzése a vallástudós munkájának csak egy részét képezi. Ezek a mozgalmak az emberi
szellem teremtményei abban az értelemben is, hogy a szellem alkotó folyamatában váltak
azzá, amik, tudniillik nemcsak a tiltakozás és a lázadás gesztusaivá, hanem vallási
mozgalmakká. Röviden: az olyan vallási jelenségeket, mint amilyen a primitív messianiz
mus, éppúgy kell tanulmányozni, mint az Isteni színjátékot, amelyben a tudomány minden
lehetséges eszközét felhasználják, és - visszatérve a Dantéval kapcsolatban mondottakra
- nem szorítkozhatnak csupán szójegyzékére vagy szintaxisára, avagy egyszeruen a
teológiai és politikai eszmékre. Ha a vallástudomány arra vállalkozik, hogy az újfajta
humanizmus felemelkedését segítse, akkor a vallástudósnak az a feladata, hogy minden
primitív vallási mozgalmat önálló értékként, mint szellemi alkotást mutasson be. Ha ezt
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· csak szociális és politikai összefüggésekre redukálják, akkor végül oda jutunk, hogy ezek
nem elég "magas szintűek" , nem elég "nemesek" ahhoz, hogy azokat az emberi szellemnek
az Isteni színjátékkal vagy Szent Ferenc Fiorettijével összehasonlítható alkotásaként
kezeljük.

A közeli jövőben arra számíthatunk, hogy az egykori gyarmati népek értelmiségét
néhány szociológus a nyugati kultúra titkos apologétáinak fogja tartani. Mivel ezek a
tudósok olyan mereven ragaszkodnak a "primitív" messianisztikus mozgalmak szociális és
politikai eredetéhez és jellegéhez, azzal gyanúsíthatóak, hogy nyugati fölény-komplexu
suk van, ami azon a meggyőződésen alapul, hogy egy ilyen vallási mozgalom a
"szociopolitikai konstellációtól való elszakadasban" nem emelkedhet olyan magasra, mint
például Gioachino da Fiore vagy Assisi Szent Ferenc.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy képesek vagyunk egy vallási jelenséget a
"történetétől", kulturális és társadalmi-gazdasági vonatkozásaitól elszakítva is megérteni.
Éppúgy nincs "tisztán" vallási faktum, mint ahogy olyan emberi faktum sincs, amely
egyidejűleg ne lenne történeti faktum is. Minden vallási tapasztalat egy adott történelmi
összefüggésben jut kifejezésre és hagyományozódik tovább. A vallási tapasztalatok
történetiségének feltételezése még nem jelenti azok nem-vallási magatartásformákra való
redukálliatóságát. A vallási tények történetiségének megállapítása nem jelenti azt, hogy
visszavezethetők a nem vallási történelemre (például gazdasag-, társadalom- vagy
politikatörténetre ). Nem szabad szem elől téveszteni a modern tudomány egyik alapelvét.
miszerint a mérték teremti meg a jelenséget. Miként másutt már említettük, Henri
Poincaré egyszer nem minden irónia nélkül megkérdezte: "Állíthat ja-e egy természettu
dós az elefántról. hogy kielégítő ismerete van az állatról, ha csak mikroszkóp alatt
vizsgálta?" A míkroszköp feltárja a sejtek struktúráját és mechanizmusát, és ez a
sejtszérkezet és mechanizmus mínden többsejtű szervezetben azonos. Az elefánt
kétségtelenül többsejtű organizmus, de csupán csak ennyi? A mikroszkópon keresztül
nyíló nézőpontbólszernlélödve habozhatunk a döntés felől, de emberi szempontból 
aminek mindenesetre az az előnye, hogy az elefántot mint zoológiai jelenséget szemléh 
a válasz nem lehet kétséges.

Nem az a szándékom, hogy most dolgozzam ki a vallástudomány módszertanát. A
probléma túl összetett ahhoz, hogy néhány oldalon mibenlétét tárgyalhassuk. Mégis, úgy
vélem, itt is hasznos hangsúlyozni, hogy a homo religiosus az "egész embert" jelenti, és
ezért a vallástudománynak teljességre törekvő diszciplínának kell lennie abban az
értelemben, hogy a vallási jelenségek megközelítésénél a Iegkülönfélébb mödszerekkel
szerzett eredményeket kell összegeznie, felhasználnia és újratagolnia. Nem elegendő a
vallási jelenség jelentését egy bizonyos kultúrában megragadni, .üzenetét'' megfejteni
(mert minden vallási jelenség "chiffre" -t jelent), "történetének tanulmányozása és
megértése is szükséges, azaz változásainak, módosulásainak bemutatása, végül pedig
annak megvilágítása, rniként gazdagította az egész kultúrát. Az utóbbi években szarnos
tudós túl akart jutni a vallási fenomenológia és a vallástörténet alternatíváján és tágasabb
nézőpontra törekedett, amelyben ez a két szellemi eljárásmód együttesen használható fel.
Úgy tűnik, manapság a tudósok a vallástudomány integrált koncepciójának megalkotására
törekszenek. Ez a két mödszer kétségkívül bizonyos fokig eltérő szellemi alkatnak felel
meg, és naivitás lenne feltételezni, hogy a lényeg és struktúra megragadásán fáradozók és a
vallási jelenségnek csakis a történetével foglalkozók között meglevő feszültség valaha is
teljesen megszüník. Ez a feszültség még alkotöan is hat és nem engedi meg, hogy a
vallástudomány dogmatizmusba nierevüljön.

Mindkét mödszer eredményei egyaránt fontosak a homo religiosus jobb megismerése
szempontjából. Míga fenomenológiát a vallási tények jelentése érdekli, a "történészek" azt
próbálják kimutatni, hogy ezek a jelenségek az egyes kultúrákban és bizonyos történelmi
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pillanatokban hogyan tapasztalhatók és élhetők át; a történelem folyamán hogyan
változnak, gazdagodnak-e vagy pedig szegényednek. Ha azonban el akarjuk kerülni a
túlhaladott "redukcionizmus" csapdáját, akkor a vallásos jelentésnek ezt a történetét
mindig mint az emberi szellem történetének egy részét kell szemlélni.

A vallástörténet minden egyéb humanista diszciplínánál (mint például a pszichológia,
antropológia, szociológia) inkább utat nyit a filozófiai antropológia számára, mert a szent
egyetemes dimenzió, és - ahogy azt még ki fogom fejteni - a kultúra kezdetei a vallási
tapasztalatban és a hitben gyökereznek. A kulturális alkotásokat - a szociális berende
zéseket, technológiát, erkölcsöt és művészeteket - még ha alapjaiban szekuralizálták is
őket, nem lehet helyesen megérteni, ha nem ismerjük eredeti vallásos környezetüket,
amelyet ezek az alkotások hallgatólagosan kritizáltak, módosítottak vagy éppen visszauta
sítottak, mígnem azzá lettek, amik ma: világi kulturális értékek. Ezért képesek a
vallástörténészek a maradandónak, azaz a "világban való lét" emberre jellemzőegziszten
ciális szituációjának megragadására, mert ez az, ami a szent átélésének megfelel. A
"vallásos" tapasztalatnak egyaránt része az, hogy az ember a lét számára adott formájának
tudatára ébred, hogy vállalja a világban való jelenlétet.

A vallástudós értelmezési kísérletei közben arra kényszerül, hogy sokféle egzisztenci
ális szituacíöt "éljen át utólag", és többféle preszisztematikus ontológiát fejtsen ki. Például
nem állíthatja, hogy az ausztrál vallásokat megértette, ha nem értette meg az ausztrálok
világban való létének módját. A kultúra minden szintjén megtalálható alétformák
pluralitásának fogalma csakúgy, mint annak tudása, hogy az emberi helyzet sajátosságai
egy ősrégi .szent történet" eredményei.

Ezek az érvek csak akkor válnak beláthatóvá egy kutató számára, ha megérti, hogy minden
vallásnak van "centruma", azaz olyan központi fogalma, amely a mítoszok, rituálék és hitbéli
meggyőződések egész területét kitölti. Ez a júdaizmusban, a kereszténységben és az
iszlámban annak ellenére nyilvánvaló, hogy az idők folyamán létrejött változások néhány
esetben elhomályosították az "eredeti formát". Jézusnak mint Krisztusnak központi szerepe
alapvető,bármennyire is sokrétű és bonyolult néhány mai teológiai és egyházi kifejezés az
"ősi kereszténységgel" összehasonlítva. Egy-egy vallás "centruma" azonban nem mindig
ilyen nyilvánvaló. Néhány tudósnak azonban sejtelme sincs ilyen centrumok létéről, inkább
egy adott társadalom vallási értékeinek kifejezésére törekszenek, valamely divatos elmélet
tel összhangban. Emiatt több mint háromnegyed évszázad óta a "primitív" vallásokat úgy
értelmezik, mint az akkor éppen előtérbekerült elméletek, az animizmus, öskultusz, mana,
totemizmus és mások illusztrációját. Ausztráliát például a totemizmus par excellence
területének tekintették, és mivel feltételezték, hogy az ausztrálok archaikusak, ezért a
totemizmusról kijelentették, hogy az a vallási élet legrégibb formája.

A "totemizmus" név alatt összefoglalt különbözö ideákról és vallási tételekről alkotott
elgondolások alapján egy dolog kétségtelen: a totemizmus az ausztráliai vallási életnek
nem a "centruma". Éppen ellenkezőleg,a totemista formák éppúgy, mint más vallási ideák
és hitbeli meggyőződések,csak akkor nyerik el teljes súlyukat és akkor mutatják meg rnély
értelmű összefüggéseíket, ha a vallási élet centrumát ott keresik, ahol az ausztrálok mindig
is megtalálták: az "álmodó idő" fogalmában, abban a mesés ősidöben, amikor a világ
teremtetett és az'ember azzá lett, ami ma. Ezt a kérdést máshol kimerítően tárgyaltam.

Ez csak egy példa a sok közül, és talán nem is a legszemléletesebb, mivel az ausztrál
vallások nem mutatják a formáknak azt a komplexitását és sokrétűségét, amit a kutatöknak
az indiai, egyiptomi vagy görög vallás nyújt. Könnyű megérteni, hogy a vallás valódi
centruma utáni kutatás elhanyagolása eredményezte azokat a gyenge tanulmányokat,
amelyeket a vallástörténészek mindeddig a filozófiai antropológiáról írtak. Ez a mulasztás
mély és sokoldalú krízist tükröz, amelyen mcstanában kezdünk lassanként túljutni.

VerőMária fordítása
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Milyenek az esélyei az ökumenikus párbeszédnek Ma
gyarországon? Terhesebb, elválasztóbb-e a mi történel
mi örökségünk, mint bármely más európai nemzeté?
Van-e kétféle keresztény kultúra hazánkban? - Soka
kat-sokunkat fogla/koztatnak ezek a kérdések 
bízunk benne, hogy mindnyájunkat a megbékélés, az
igazságfeladása nélküliközeledés szándékával. Gondo
latébresztőnek, vitaindítónak szánjuk Kósa László
írását.

KÓSAIÁSZLÓ

Keresztények és keresztyének

Írhattam volna, hogy "keresztény és keresztyén magyarok", de szükségtelen, mert a
rövidebb cím is kifejezi: csak magyarokróllehet szó. Ez a különleges kettősséga magyar
nyelv tulajdona, más nyelvekben nincs párja. A két szó jelentése eltér, mert felekezethez
tartozást fejez ki, mégis végső, tiszta értelmében ugyanazt, a homo Cbristianust jelölik. A
kettősség további sajátossága, hogy az egyik szó a másik nélkül (a szerepek fölcserélhe
tök) nem hordozza a többletértelmet. a különös jelentést.

A keresztény-keresztyén szökettös csak egyik jele a magyar kultúra vallási megoszlá
sának. A nyelvi tükröződés ennél jóval szélesebb körű. Ha felütjük a modern katolikus és
protestáns bibliafordításokat, azonnal szembetűnika névalakok írásának eltérése. Például
személyneveknél: lzaiás-Ézsaiás, Bileám-Bálám, Sziszera-Sisera, vagy helyneveknél:
Szamária-Samária, Kafarnaum-Kapernaum, Getszemáni-Gecsemáné. A katolikus
fordítók igyekeztek a nyelvileg pontos átírást adni, míg a protestánsok inkább ragaszkod
tak a hagyományos és megszokott szóalakokhoz. A mai, protestánsnak mondható írásmód
túlnyomólag középkori gyakorlatból származik, mivel az első teljes Biblia fordítója, a
református Károlyi Gáspár fölhasználta a korábbi Szentírás-magyarításokat. Károlyi
idejében még nem létezett külön katolikus és protestáns hagyomány. Ugyanezért
találkozunk a székelyek körében a még nemrégen népszerű Ézsaiás alakváltozattal, a
közmondásban "Bálám szamarával" és "Sisera hadaíval", anélkül, hogy ezeknek a
szóalakoknak felekezeti jellegük volna.

Legtöbbször a klasszikus latin ejtéstől való nemzeti eltérés áll a háttérben, ami
egyébként nem magyar sajátság. A legtöbb európai nyelv ugyanígy kialakította a maga
egyéni latin hangzását. Jézus Krisztus neve is a régi magyaros latin hangalakot őrzi. Változó
a sorsa középkori latin jövevényszavainknak. Egész csoport bibliával és egyházzal
kapcsolatos szö maradt használatban felekezeti színezet nélkül (például próféta), de
kialakultak eltérések is, részint mert a fogalom a protestánsoknál hiányzik (például mise ),
részint mást jelent (például zsinat).

Ezek a nyelvi jelek művelődéstörténeti tanulságokat is hordoznak. Nemzeti müvelö
désünk és tudatunk, különösen a múltról alkotott vélemény, a történelemkép, sőt az
irodalmi-művészeti értékrend is magán viseli a vallási eltérés vetületét. Némi túlzással azt
mondhatjuk, hogy az újkori magyar történelem (nemegyszer a középkori is) minden nagy
eseményének és kérdésének létezik olyan, többé-kevésbé ellentétes értékelése, illetőleg

megválaszolása, amely meghatározott nézőpontbólprotestánsnak vagy katolikusnak is
minősülhet, Az élet különbözö területein, ízlésben, mentalitásban, mindennapos és
ünnepi szokásokban is föllelhetők hasonló természetűeltérések nyomai.
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Rokon tagolódást a hagyományosan több vallású társadalmakban másutt is találunk
Európában. Ahány eset, szinte annyi változat. A legösszetettebb példa a német kultüra,
melynek helyzetét a több nemzetállamhoz tartozás bonyolítja. A holland kultúrában a
református elsőbbségmellett mindig nagyon karakteres volt a katolikus alkotóelem is. A
szlovák evangélikusok kulturális szerepe hasonlít a magyar reformátusokéhoz. Ha ma
Franciaországban az ellenreformáció idején majdnem teljesen megsemmisült reformátu
sok (hugenották ) köréből emelkedik ki egy politikus vagy művész, származását külön
figyelemre rnéltatjak, mert sajátos társadalmi hagyományt képvisel. Hogy ne csupán
katolikus-e-protestáns viszonylatokat említsünk, utalunk a majdnem teljesen evangélikus
finnek és észtek ortodox népcsoportjaira, bár ezek inkább a folklórban és nem a hivatásos
kultúrában ápolnak külön örökséget.

Írásomban a magyar katolikus-protestáns hagyománykettősséggelkapcsolatban sze
retnék fölvetni néhány gondolatot. Mivel több irányba lehet elindulni, a lehetőség

jelzésével együtt szükséges közölni, hogy nem foglalkozom hittani különbözöségekkel,
mert azokban a teológia illetékes. Elképzelhető teológiai álláspontok nagy hatású
műveltségalakitó befolyása, ezúttal azonban a hagyományoknak olyan újkori eredetű

különbözöségeivel van dolgunk, amelyek rnögött csak nagyon távol vagy egyáltalán nem
sejlenek föl hitelvek.

Óhatatlanul fölvetődik azonban a jól ismert társadalomtudományi tétel: a történelem
folyamán a társadalmi és politikai ellentétek gyakran öltöttek és öltenek vallási köntöst.
Sőt olyan nézetek is születtek, amelyek az önálló vallási motivaciöt teljesen kizárták. A
tétel azonban meg is fordítható: ha bármely profán dolog, esemény, gondolat, akármilyen
okból vallási vagy egyházi kötődésű lesz, már megközelíthető felekezeti hagyomány
ként is.

A magyar nemzeti tudat és művelődés különfajta mély osztotrsagaít, mint a "nyugati
keleti" (kulturális orientációra és földrajzi helyzetre egyaránt érthető),a .Jabanc-s-kuruc"
vagy akár a "népi - urbánus", a viták hevében a résztvevők nemegyszer megfeleltették már
.katolíkus-c-protestans" ellentétpárnak is. Mivel az idézett példák fogalmilag, tartalmilag
meglehetősen bizonytalanok, így az azonosítás általában felületes, ami még inkább
indokolja - mint egyik tisztázasi lehetőséget - a vallási tagoltságok számbavételét. A
kérdéskör óriási. Egy rövid írás legfeljebb arra vállalkozhat, hogy néhány fontos pontjára
rámutasson.

Nehézséget jelent fontos források hiánya. Vallás és kultúra kapcsolódásairól felmérések
és részletes elemzések nem készültek. Az.egyháztörténet-írás, mely nálunk a közelmültíg
szinte kizárólagosan egyházi emberek által rnűvelt ágazat volt, ad némi tájékozódási
alapot. Ez azonhan túlságosan szük sáv. Annál szélesebb a nem egyházi szerzök
megnyilatkozási köre, melyeket viszont tanulmányok sorának kellene számba venni.
Minthogy mültunk hő példatára a vallási egyenetlenségeknek, ha ezekbe belebocsát
koznánk, nem tudnánk elkerülni aszaktudományi oknyomozást és messze kerülnénk
tárgyunktól. Inkább próbálunk példákkal és tanulságokkal élni, nem a történeti esemé
nyek valóságát keresni.

Pázmány Péternek, a magyar katolikusság legnagyobb alakjának életműve - habár a
szétválasztás nyilvánvalóan erőltetett - két nagy területre osztható: egyházépítési és
irodalmi munkásságra. Az első megteremtette Magyarországon az újkori katolicizmus
alapjait, a második után illeti "a magyar próza atyja" Kosztolányitól eredő megtisztelőcím.
Az. irodalmi művek kimagasló nyelvi értékét ma már senki sem vitatja. Ellenben a
következetes protestáns történetszemlélet beleütközik egyházszervezőtevékenységébe,
és aligha tudja fontos nemzeti értékként elfogadni. A fenntartást vagy elutasítást nem az
súlyosbítja igazán, hogy Pázmány a Habsburg-szövetség híve volt. Az erős függetlenségi
tradíció dacára a protestánsok nem fordultak mindig és kizárólagosan az ellen, hogy
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Magyarország a Habsburg-birodalomban találja meg a helyét. (Lásd a jozefinistákat és a
kiegyezés híveit!) Tudavalévő, hogy Habsburg- és Bécs-ellenes katolikus tábor is
folytonosan létezett. A protestáns vélemény lényege akkor érthető, ha ismerjük a
protestánsok azonosságtudatának egyik alapvető összetevőjét, ami szerint a protestantiz
mus, különösen a reformátusság az "igazi" magyarságot képviseli. Pázmány pedig
kedvezőtlenre fordította a hazai protestantizmus sorsát, s amit ő még nem láthatott,
előkészítője lett üldözésének.

Régóta ismert Pázmány sikerének egyik titka: nem volt hozzá hasonló formátumú és
fölkészültségű, hitvédő protestáns partnere. Ez a helyzet azóta scm változott. Jeles
protestáns férfiak számosan születtek, kiválóságuk azonban elsősorban nem vallási téren
rnutatkozott meg. Így nem akad, akit a magyar protestantizmus legnagyobb alakjaként,
értvén ezen rnost szorosan az egyházak képviseletét, PáZmányhoz rnérhetnénk, Bethlen
Gábor párhuzamba állítása két okból lehetséges, anélkül, hogy a "legnagyobb" címmel
illetnénk: valóságban politikai ellenfele volt, később pedig a hazai protestánsok egyik
jelképi erejű szernélyiségévé vált.

Ha valaki következetesen végiggondolja a magyar katolicizmus történetét. megakad az
erdélyi katolikusok nemzeti fejedelemség idejebeli viszontagságainál. A vallásgyakorlatot
nem üldözték, mert Erdélyben 1568-tól Európában páratlan vallásbéke volt érvényben,
mely a további hittani újítás és a felekezetek háborgatása tilalmán nyugodott. Ezek
értelmezése azonban nem mindig zárta ki a türelmetlenséget sem a katolikusok, sem a
protestánsok részéről. Bethlen például nem űzte ki teljesen a jezsuitákat, de az ő idejében
sem volt az erdélyi római katolikus egyháZmegyének püspöke. Továbbá Bethlen katonái a
magyarországi hadjáratok idején erőszakoskodtakkatolikus papokkal és híveikkel, ártatlan
áldozataik voltak.

A Bethlen-PáZmány összevetésnek természetesen sok a problémája, hiszen Bethlen
nem volt papi ember és nem folytatott irodalmi munkásságot. Államférfiúi tevékenysége
viszont összeforrt Erdélyaranykorával, ami különleges fénybe állítja alakját, jóllehet ennek
történetírói kritikája is jelentékeny és vallási motivációktól sem mentes. Sajnos e rövid
áttekintés keretében sem ezekkel, sem a még több tanulságot kínáló reformáció
történetének historiográfiájával itt részletesen foglalkozni nem lehet. Az utóbbi néhány
fontos vonatkozását azonban meg kell említenünk.

A protestáns oldal az írásbeliség magyar nyelvűvé válásában játszott főszerepet, a
Vizsolyi Biblia irodalmi nyelvet alapozó voltát, nyomdák és iskolák sorozatos alapítását
emeli ki. A katolikusok viszont a késő középkori előzményeket hangsúlyozva vagy
némelyik szereplö (például Sylvester János) protestantizmusát vitatva, a világi tárgyú
írások súlyát a vallási irodalommal szembeállítva igyekeztek a protestáns érdemeket
csökkenteni. Mégis a kulturális teljesítmények értékelésében keyesebb az eltérés, mint a
reformáció okainak mérlegelésében.

A katolikusok a hierarchia fontosságának megfelelően az egyháZ szervezetí és erkölcsi
hanyatlását, a protestánsok Luther lelkiismereti vívódásait és az egész társadalom erkölcsi
válságávalösszefüggően a tömegek megigazulási vágyát emelik ki.Aprotestánsok a főurak
hitbuzgó pártolását, a katolikusok az egyháZi birtokok szekularizálásának vágyát és a
hódoltságban szétzilálódott katolikus egyháZ bénultsagat hangsúlyozzák a refomáció
gyors terjedésének okai között. Aprotestánsok az emberek lelki igényeire hivatkoznak, ez
a szempont a katolikus oldalon majdnem teljesen hiányzik. Egészen sajátos Végletekkel is
találkozunk. Az ellenreformációnak gyors, a jobbágytömegeket nem meggyőzéssel,

hanem a földesurak vallása után visszatérítő sikerei fölvetették ennek a folyamatnak a
szellemi értékét. Akatolikus elkötelezettségü szerzőkerre a reformáció felületi hatásában
keresték az igazolást. A gondolatnak megvan a protestáns párja, mely a reformáció gyors
sikereit azzal magyarázza, hogy a magyarság a lelke mélyén pogány maradt, és a
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protestantizmusban a karakterének leginkább megfelelőeszmerendszert fogadta el. Ez az
állítás kései feleselés is a barokkban újjászületett, az ország vallási sokszínűségéről elfe
Iedkező Regnum Marianum gondolattal. Igaz, komolyabb egyháZtörténeti tanulmányokban
nem kapott helyet, de a protestáns közgondolkodásba mélyen beleivódott olyan erőteljes

támogatással, mint Ady publicisztikája és Szabó Dezső néhány tanulmánya. Az utóbb
említett tételek már átvezetnek bennünket a legújabb kori historizálási törekvésekhez.

A XVII. száZadban politikai-társadalmi tény volt a rendi-függetlenségi és a vallási
kérdések szoros összefonódása, a XIX. száZadban a formálódó modern nemzeti tudatban
ugyanez új, általánosabb jelentéseket kapott. Apogári korszakban a hazai protestantizmus
szellemi beállítottsága megvá1tozott. Sorozatnyi körülmény közül talán a legfontosabb
volt, hogy az európai romantika fölfedezte a reformacíöt, a korai pozitivizmusban pedig 
mint a szabadgondolkodás ősének - valóságos kultusza támadt. A felvilágosodás
vallásellenességét kiheverni nem tudó világkatolicizmus úgy fogadta ezeket a gondolato
kat, hogy a liberalizmustól a történelemben visszatekintve minden olyan szellemi áramlat,
mely a katolikus egyháZnak kárt okozott, a reformációra vezethetővissza. Nálunk ezeket
az elképzeléseket a nemzeti függetlenséghez való viszonyulás alaposan átszínezte. A rendi
és a vallási szabadság összefüggése, valamint a katolikus egyháZ államegyháZ volta, mely
szorosan kapcsolta az uralkodóháZhoz, történeti érveket szolgáltattak ahhoz, hogy a
protestánsok a mindenkori függetlenségi eszmék és mozgalmak letéteményeseiként
tűnjenekföl. Sok katolikus is csatlakozott ehhez a véleményhez. Ez az egyik legfontosabb
oka annak, hogy a modem magyar nemzeti tudatot a protestánsok számarányuknál
nagyobb mértékben és súllyal alakították. Írásunk céljához híven meg kell jegyeznünk,
hogy létezik vélemény, mely ezt kétségbe vonja, és akad, amely elfogadja, de a protestáns
befolyás tartalmát bírálja. A nagy sorozatból kiválasztott szembenállások és ellentmon
dások a problémakörnek csak az egyik szintjét alkotják. Ha arra gondolunk, miként
lehetne ezeket oldani, enyhíteni, egy általánosabb paradoxon rajzolódik ki.

Az egyik oldalon az áll, hogy a több vallású társadalmak művelődéséta vallási tagolódás
minden időben gazdagította. Igaz ez akkor is, ha ezúttal a tétel megfordíthatatlan, mert
nem mondhatunk feltétlenül szegényebbnek egy kultúrát, ha hiányzik belőle a vallási
hátterű rétegződés és esetleg másfajta, olykor mélyebb eltérések tagolják. Természetsze
rűleg értelmetlen dolog lenne akár az egyik, akár a másik állapotot "jónak" vagy "rossznak"
mondani. Az a tény, hogy az emberek ugyanabban az Istenben különbözöképpen hittek
vagy hisznek és őt más mödokon dicsérik, mai divatos szöval élve, de régóta az emberiség
szellemi pluralizmusának egyik válfaját testesíti meg. Ugyanez érvényes kulturális
vonzataira is.

A másik oldalon szarnos jel itthon és külföldön arra int, hogy végleg elérkezett az újkori
Európa századaiban "megszokott" vallási szembenállások fölszámolódásának ideje. Ha
viszont egy nemzeti műveltség vallási megoszlásra visszamenő színezettsége többlet,
akkor annak eltűnése nem azonos a vallásilag homogén társadalmak állapotával, hanem
veszteség, fakulás.

Hagyományt erővel eltörölni nem lehet, vagy ha igen, az mindig súlyos következ
ményekkel járt, nem mindegy azonban, hogy egy hagyomány melyik oldala kerül előtérbe.
Valaha a katolikus-protestáns tagolódás valós érdekellentétek talaján állt, kulturális
megoszlásuk ezt híven kifejezte. Ma már 1'- nagyon tömören összefoglalva - a vallási
jellegű hagyományok különbözöségeít az okozza, hogy a katolikus kötöttségű történeti
tudat a reformációt és következményeit, a protestáns az ellenreformációt és következ
ményeit nem dolgozta igazán föl. Talán meghökkentő ez az állítás, de aligha cáfolható. A
kettősséget nyilvánvalóan ezek a nagy szellemi-társadalmi folyamatok idézték elő, még
olyan mödon is, hogy a két fél egymás kihívásában formálta karakteresebbre kultúráját,
mentalitását, szokásait.

837



Az ellentmondások a hagyományok átrendezésével oldhatók. Az átrendezés feladata
nem könnyű, de volt már rá példa. A protestánsok a múlt század derekán az addigi
történeti-jogi szemléletet a nemzeti kultúra idézett értékteremtőszerepének fölmutatá
sával váltották föl. A katolikusok körében markáns historizáló fordulatra került sor a
terézianus korban és századunk neobarokkjában is.

A katolikusoknak végleg szakítaniuk kellene az időnként ma is fölbukkanó hajdani
hatalmi helyzet és az államegyházi státus emlékével. Aprotestánsoknak pedig végleg félre
kellene tenniük a sérelmi beállítottságot, mely görcsösen elő-előtör belőlük. Talán
mondani sem szükséges, hogy mindkettő régen meghaladottá vált.

Sem egyik, sem másik nem egyszeru. Nem összevethető például a katolicizmusnak a
reformációban elszenvedett vesztesége és az, hogy a magyarországi protestánsok
legsúlyosabb veszteségeiket már mint abszolút kisebbség szenvedték cl. Egyikhez sem
hasonlítható az a folyamat, amely nem protestáns kezdeményezésre, hanem polgári
társadalmi reformok és rendszerváltozások eredményeként a katolikus egyházat megfosz
totta államegyház voltától. A katolikusok önérzetét bántja, olykor talán kisebbrendűségi

érzést is előidéz bennük a protestánsok erős nemzeti beállítottsága, amely nemegyszer
együtt járt - erre már utaltunk - a nemzeti eszme és kultúra zászlóvivője szerepének
kisajátítására törekvéssel. Nálunk történetileg úgy alakult a helyzet, hogy a katolikus
egyház a középkorban volt igazán úgy nemzeti egyház, ahogyan ezt a hivatást az újkor
megfogalmazta. A magyar katolikus egyháznak nincsenek olyan, a világegyházon belül
hangsúlyos külön hagyományai, mint a gallikánizmus vagy a febronianizmus. A jozefiniz
mus sem képviselt saját hazai érdeket, és olyan szerep sem alakult ki, mint amilyen a
lengyel katolikusoké. A hazai protestánsok viszont - mind a lutheri, mind a svájci irányt
követők - egyházaik európai családján belül igen határozottan külön típust, karakteres
egyéniséget képviselnek (egyházszervezet, politikai szerepkör, társadalmi összetétel).
Ismét nem meghökkentésnek szánjuk, de igaznak tartjuk, hogy sok tekintetben, ha nagy
veszteségek árán is, az ellenreformáció és a vele összefonódott társadalmi folyamatok
következményei ezek a különbségek, Természetesen kellett hozzá az egyik félnél az
univerzalizmusra, a másiknál a helyi autonómiák kialakítására és óvására irányuló törekvés.

A reformátusok szívesen idézik Illyés Gyulának a genfi reformáció-emlékműről költött
sorát: "Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin?" A kérdésben rejlő

állítás igaz, de ezúttal az igazságot fokozni kell, akkor válik "igazán igazza", ha - mutatis
mutandis - más vallásokkal kapcsolatosan megismételjük. Az újkori Magyarország
hagyományosan Európa vallásilag legösszetettebb országa volt: római katolikusok, görög
katolikusok, reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, zsidók beszéltek és beszélnek
magyarul, hogy a legkisebb közösségeket most ne említsük. A fent említett szellemben
átrendeződő hagyományaik kiegészítik egymást. Így kerülhetnek előtérbe Pázmány
irodalmi, Bethlen államszervezőiérdemei a vallásügyi küzdelmekben vitt vezérszerepek
kel szemben. Így képzelhető el mind a reformáció, mind az ellenreformáció kulturális
teljesítményeinek sokoldalú elismerése. Így tűnik elő még inkább a katolikus középkor és
a protestáns újkor részvétele modern kultúránk megteremtésében. Az átrendeződésre

mindkét oldalon sok kezdeményezés és őszinte hajlam mutatkozik.
Végül még két kérdéssel kell szembenézni. Látszatra mindkettő azt a nézetet erősíti,

hogy a kultúra vallási fogantatású tagolódására nem érdemes sok figyelmet fordítani, mert
eltűnőbenvan. Az egyik a vallástalan ok széles, egyre növekvő körének közömbössége, a
másik az egyházak egymáshoz közeledése.

Az ateista, materialista társadalom ma már nem tartja érdekének a tradíciók, a kultúra
vallási-egyházi eredetének vagy hátterének tudatos elhallgatását, sőt éppenséggel törek
szik ezekkel együtt vállalni mind a világ-,mind a nemzeti kultúrát. Ha hazai viszonylatban a
felekezeti szembenállás helyett az átrendeződéssel a különbözö tradíciók egymást
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kiegészítő voltára tevődik át a hangsúly, bizonyára könnyebben azonosul velük a
társadalom vallástalan része. Ugyanezt az irányt erősítené. ha az egyházak fölújíthatnák a
nem magyar kultúrák közvetítésében vitt évszázados szerepüket. amit századunk második
felében színte teljesen elvesztettek: a római katolikusok délnémet, osztrák, itáliai, az
evangélikusok skandináv és német, a reformátusok holland, svájci, angol-skót és szintén
német tájékozódására gondolok.

Az egyházak ökumenikus közeledése a jövőbe néz, ami értelemszerűen másodlagos
fontosságúvá sorolja a mültat, Az ökumenikus mozgalmak eredményei azonban azt
mutatják, hogy akkor érnek el sikereket, ha teljesen egyenrangúnak tekintik egymást, és
nem tulajdonítanak maguknak másokkal szemben semmiféle többletet, nem állitják
magukat másoknál nagyobb igazságok letéteményeseinek. Igaz, ezek jórészt teológiai
kérdések, de nemcsak oda tartoznak, hanem az azonosságtudat szélesebb körébe is,
melynek a hittételektől távol eső hagyomány fontos része. Az egyenlőek közeledéséhez
tehát szükséges a jellegzetes saiáttradíciö is.

A fölvázolt modell nyilvánvalóan egy a sok lehetséges közül, amely a keresztények és
keresztyének eltérő hagyományainak közeledését szolgálhatja, a magyar művelődés

sokszínűségének egyik nem jelentéktelen összetevőjétápolhatja. Ebben a szellemben 
személy szerint - sajnálnám, ha nyelvünkből kiveszne a keresztyén szö, Érvelhetnék
azzal, hogy régibb a kereszténynél, vagy azzal, hogy Pázmány is ezt használta, de az ilyen
típusú indokoknál összehasonlíthatatlanul fontosabb, hogy eltűnésével a magyar nyelv
szegényedne egy különleges, művelődéstörténetijelentéssel. Ennek a szönak nincs hittani
vonzata, nem tartozik a teológiai szaknyelvhez. Használatának helytelenítése - nyelvi
vagy ökumenikus - egységre hivatkozva éppúgy nem elfogadható, mínt erőltetett

életben tartása kisebbrendűségi érzésből vagy "csak azért is" indulatból.

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA

Michelangelo
Bizonnyal tragikus kínok közt égbetett,
midőn a Sixtindn, míg messze Róma táncol,
jósnőt festett s komorprófétát a magányból,
s a sötét falra föl a Végitéletet.

Hallgatta - benne sír - a múló életet
- titán, kít vágya a magas csúcsokra láncol -,
Haza és Szerelem s Dicsőség veszve, távol . . .
Az álom hazudik. Mindennek vége lett.

Ezért e vérüket vesztett, nehéz gigászok,
e rabszolgák, kiket vésője leigázott,
mind milyen különös módon vonaglanak;

s a márvány jéghideg kövén át, melybe gögös
sas-lelkeforrt, milyen nagy borzongás szalad,
egy isten dühe tán, mit az Anyag legyőzött!

Szegzárdy-CsengeryJózseffordítása
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SZABÓ FERENC

Pázmány szeretetének kettős fókusza

"Ekiváló hatalmas embernek lelkét két érzésfűtötte:Az Istenszeretet s a honszeretet, s két
ország vonzotta: a mennyország és Magyarország! - Lelkét áthatotta a religio szelleme,
mely benne nem szö, thezis és ige, hanem élet, tűz és szenvedés volt. ( ... ) Benne a religio
valóság, küzdő s hódító hatalom volt. 'Iűz volt, mely égett s gyújtott. Ő igazán élte s
átszenvedte a religiot. A nagy egyházszakadás az ő .szívén is mélységes sebet ejtett, s Ő azt
míndenáron hegeszteni s begyógyítani akarta. E misszióban állt ki a -Iézus neve alatt
vitézkedő Társaság- zászlaja alá ...

Pázmány Péter másik szerelme Magyarország volt. ( ... ) Két hatalom, mint két
világtenger, csapkodta a magyarság kis szíget ét, a Félhold és az osztrák ház hatalma, s
vigyázni kellett, hogy se ez, se az el ne nyelje. A török nem volt sem keresztény, sem
magyar, s kettős veszedelmet jelentett; az osztrák ház buzgó katolikus volt, de nem volt
magyar, s így mindkettő veszélyeztette azt, ami Pázmány Péternek Isten s az egyház után
legkedvesebb volt, a magyarságot. Eveszélyt el kellett hárítania, a magyarságot meg kellett
rnentenie, s ezt Ő úgy eszközölte, hogy az osztrákot a töröknek s a törököt az osztráknak
támasztotta neki s a két világhatalomnak két egymást nyomó íve alá állította Magyaror
szágot. A Habsburg-háztól várta a magyar kereszténység oltalmát s a törökkel paktáló
független Erdéllyel mint hathatós ellensúllyal megóvta az osztrák ház uralma alatt álló
magyarságot ... "

Prohászka Ottokár 1920-ban, Pázmány Péter születésének 350. évfordulóján nagyon
találóan így jellemezte Pázmány lelkét és legfőbb törekvéseit. A jezsuita bíboros halálának
350. évfordulóját ünnepeltük a közelmúltban. A Budapesten megrendezett egyháztör
téneti konferencia során, főleg 1988. február 29-én, a Pázmányra emlékezőünnepi ülésen
elhangzott előadások is igazolták Prohászka mélyen átérzett mondatait. Pazmanyt, a
"magyar próza atyját" (Kosztolányi) és a reálpolitikust - sok ferdítés és elhallgatás után
- végre tárgyilagosabban kezdi értékelni a hivatalos kultúrpolitika is. Erről tanúskodik
Köpeczi Béla akadémikus, művelődési miniszter ünnepi előadása (szövegét közölte a
Mag,YarNemzet 1988. március l-jei száma). Idézzük ennek végkövetkeztetését:

"Ugy vélem, hogy a magyar nép történetét. mint természetesen rnínden más népét,
egységben kell látni az egymással szemben álló erők harcában. Az egyoldalúságon, amely
az 1945 utáni történetírás sokáig jellemezte, túljutottunk, és ma a tudományos ob
jektivitás alapján tudunk szölní Pázmány Péterről, az ő egész munkásságáról halálának
350. évfordulója alkalmából."

Ezemlített konferencia előadásaitcsakugyan ez a tárgyilagosság jellemezte. Pázmányról
jórészt azok szóltak, akik már vagy másfél évtizeddel ezelőttelkezdték "ébresztését" (lásd
Bitskey István cikkét a Vigilia 1983. júliusi számában). Kétségkívül igen nagy feladat vár
még a kuratökra, amint ezt Bitskey meg is jelölte, hogy kialakuljon egy .modern Pázmány
kép" , hogy alaposan feldolgozzuk - európai távlatokba állítva - Pázmány életművét.

Elsősorban is Pázmány teológiáját kellene feltárni, elhelyezni a kor aramlataiban. kezdve a
grazi theologia scholasticán, amely nélkül igazából nem érthetjük meg a magyar nyelvű
írásokat, nevezetesen a Kalauzt sem.

Meglepő. a kutatás milyen mostohán bánt a grazi teológiatanár (1603-1607) latin
nyeívű kurzusaival. Ezért akarta Őry Miklós (r 1984) kiváló Pázmány-kutatö - Pázmány
tanulmányi éveiről szóló monográfiája után - éppen a grazi éveket feldolgozni. A
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korszakhoz már nagyon sok anyagot gyűjtött; gyengülő egészsége miatt azonban lassan
haladt előre a munka. Szívesen vállalkoztam, hogy segítek neki kutatásaiban. P.Őry nekem
a skolasztikus teológiáról szóló kurzusok tartalmi elemzését és kiértékelését szánta.
Ennek az elkezdett munkának részleges eredménye az a két tanulmány, amely - sajnos
már ŐryMiklós halála után - megjelent a Pázmány kegyelemvitájáról és hitelemzéséről.
Lukács László közrernűködésével kiadott gyüjtőkötetünkben(Pázmány Péter emlékeze
te, Róma 1987). Pázmány maga milyen fontosnak tartotta grazi traktátusait (amelyek az
Opera Omnia latin nyelvű sorozatában jelentek meg a századfordulón), bizonyítja az a
tény is, hogy élete végén tankönyvül szánta őket Nagyszombatban megalapított egyeteme
számára. Ezért javította, bővítette (a Kalauz alapján kiegészítette) a hitről szóló
értekezését, amint erről a budapesti kézirat tanúskodik. A grazi filozófiai kurzusokat
( 1597- 1600) FélegyházyJózsefés Gerencsér István piarista dolgozta fell935-ben; e két
monográfiához hasonló munka Pázmány skolasztikus teológiájáról eddig nincsen. Csupán
Őry Miklós magyar és német nyelvű tanulmányai kezdték alaposabban feltárni az
egyháztani szempontokat.

Most azonban nem Pázmány grazi éveiről és teológiájáról kívánok szölní, hanem a
Vigilia főszerkesztője által megadott témáról: Pázmány magyarságáról és keresztény
ségéről. Ezért választottam bevezető jellemzesül a Prohászka-idézetet Pázmány szere
tetének kettősfókuszáról. Hatalmas téma, átfogja a jezsuita bíboros egész életművét.Nem
célom most, hogy e kettős vonást részletesen kifejtsem. Főleg Pázmányt magát szeretném
megszólaltatni. Őry MikIóssal kidolgozott tanulmányunk, amelyet a Szent István Társu
latnál megjelent háromkötetes Pázmány-antológia elé írtunk, e kérdéskörről is hoz
szarnos adatot. Ezenkívül utalhatok a piarista hármas, Komis, Schütz, Sík tanulmányaira,
arra, amit ők (Pázmány szernélyiségéről,a nemzetnevelőröl. az emberről) és művéről

elmondtak.

Pázmány magyarsága

Számomra mind ez ideig rejtély Pázmány magyar nyelvmüvészete. Hogyan magyarázható,
hogy Krakkó-jaroslav, Bécs, Róma, Graz után hazatérve olyan tökéletesen ír magyarul,
mintha Bihar rnegyét vagy Magyarországot soha el sem hagyta volna. Őry Míklös is
megállapítja ezt, Pázmány tanulmányi éveiről szölva, Komis találó megjegyzésére
hivatkozva: " ... Csodálatos tény, hogy a megerőltető szellemi munka, az odaadó készségű

lelki formálódás, a hazájától távol töltött hosszú idő során a magyarság és missziós
elhivatottság mélyrétege Pázmány szívében nem satnyul el, sőt egyre izmosodik.Csak így
érthető, hogy a legelső adott alkalommal a szököar erejével és bőségével tör felszínre.
Szepen írja Kornis. ·A messze idegenben majdnem két évtizeden át megőrzi magyarságát,
sőt ennek tudata csak fokozódik benne. Amikor hazajő. .. úgy ír, mintha sohasem lett
volna távol: tőrőlmetszett magyarosságával, nagyszeru eredeti szöfordulataíval, pompás
írói művészetével, stílusának hatalmas energiájával egy új nemzeti irodalomnak megala
pítöja- ... Amit Európától kapott - teszi hozzá később Őry - azt fel tudta dolgozni
harmonikus magyar és pázmányi egésszé, nemzete javát, felemelését célzó missziós
kinccsé."

A rejtély főképpen Pázmány magyar nyelvtudása, nyelvmüvészete, éspedig a Tíz
Bizonyságtól kezdve. Hiszen mondhatnök, hogy az élete végén kiadott Prédikádókat már
kicsiszolhatta, három évtized alatt újra .rnegtanuífiatott" magyarul. De már első magyar
írásai Is arról tanúskodnak, hogy tökéletesen kezeli a magyar nyelvet, a hosszú idegenben
töltött évek után is. Figyeljük meg, hogy a nem szakembereknek (jórészt protestáns
hívőknek)szánt Tíz Bizonyságban milyen szép magyarsággal fordítja az idegen szerzőket,
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az egyháZatyákat, a latin szövegeket (ez szinte egyetlen munkája, amelyben alig használ
latin idézetet). Később még inkább remekel Kempis-fordításában! Lengyelországban a
noviciátusban együtt volt vele pár magyar atya vagy skolasztikus - de Pázmánynak nem
sok alkalma lehetett a magyar beszéd gyakorlására, mert a tanulás vagy tanítás idegen
(jórészt latin) nyelven folyt.

Lehet, hogy az idegen környezet kihívása, a nehézségek csak serkentették magyar
missziós elhivatottságát. PáZmány vérmérséklete is magyarázat lehet bizonyos tényekre,
például a bécsi elöljárókkal való nehézségeire, amelyek kirobbantották lelki válságát az
161O-es évek elején. (Lásd: Lukács László: Jezsuita maradt-c Pázmány mint érsek?, in:
Pázmány Péter emlékezete.) Ha a bécsi elöljárók magatartása nem is igazolható
(kétségkívül magyarellenességük is belejátszik magatartásukba), Pázmány "magyaros"
nyakassága és meggondolatlanságai szintén elmérgesítették a helyzetet, amely a "törés
hez" vezetett.

1600-ban grazi elöljárói így jellemezték a harmincéves Pázmányt: "Éles elméjű, józan
ítéletű, tapasztalata nagy, igen jó az irodalmi képzettsége, kolerikus és submelankolíkus,
alkalmas a filozófia és a teológia tanítására, és talán a kormányzásra is." Az elismerő

jellemzésben megfigyelhetjük a "kolerikus" és a .submelankolíkus" jelzőket. Pázmány
kemény akaratú bihari származék volt, erről hatalmas életműve tanúskodik. Ugyanakkor
rendkívül önérzetes, sőt érzékeny lélek, könnyen leverték az igazságtalanságok,
nehézségek, nem is számítva az 1614 körüli krízist, amikor fizikailag megbetegedett az őt

igazságtalanul ért rágalmak és zaklatások miatt. Mindebben talán van valami "magyaros
temperamentum"?

Bármint legyen is a jellem, a vérmérséklet kérdése, tény, hogy Pázmány "nemcsak
írásmódjában, hanem tetteiben is minden ízében magyar. Egyoldalú Pázmány szernélyi
ségének az az értékfelfogása, mintha a katolicizmus érdekét feltétlenül minden fölé, még a
magyarság érdekei fölé is helyezte volna: az ő szemében a katolicizmus és a magyarság
érdeke teljes összhangba olvadt össze" (Kornis Gyula).

Tudjuk, hogy Pázmanyt elöljárói erdélyi misszióba szánták: mivel a politikai helyzet
rníatr nem térhetett vissza szükebb hazájába, Grazban tanított filozófiát és oda tért vissza
teológiatanárnak. Szántó István, aki Kolozsvárott nagy befolyást gyakorolt a fiatal Péterre
(Szántó 1580-84 között volt Kolozsvárott magyar szönok), mint jó erdélyi hazafi később
könyörög a rendi elöljáróknak, küldjék Erdélybe a magyar jezsuitákat, és főleg a rektor
legyen magyar, "hisz természetes, hogy mindegyik nemzet jobhan szereti a maga fajtáját".
Szántó egyik legfőbb gondja a magyar papi és apostoli utánpótlás volt, ahogy később az
érsek PáZmányé is): felfogása szerint nunden eredmény a magyar nyeívű prédikáción
múlik. 1600-ban Bécsbőlazt javasolja Aequaviva generálisnak, hogy PáZmányt küldje oda
Grazból az ő helyére, hogy gyakorolja magát a magyar szónoklásban, míelött visszatérne
Erdélybe. "Mert - fűzi hozzá - véleményem szerint Dobokayval és Forróval együtt
PáZmányt föltétlenül minél előbbvissza kell küldeni Erdélybe. Ezek ugyanis kiváló nemes
ifjak és sok eretnek rokonuk és hozzátartozójuk van; ha csak ezeket térítenék is meg az
eretnekségből, az is elég nagy eredmény lenne ... Azután azért is, mert Erdély urai jobban
kedvelnék honfitársainkat, mint idegen nemzetbelieket, és nem lenne joguk kiűzni őket a
birodalomból, mint annak előtte a különbözö nemzetiségűatyákkal tették." (Idézi Őry,
Pázmány tanulmányi évei)

PáZmány tehát a politikai helyzet miatt nem térhetett "issza "szerelmes hazájába",
amelyről kijelentette: "Én Váradot és a hozzá tartozó országrészt bizony méltönak ítélem,
hogy az egész kereszténység hosszú időre is harcba szálljon érte." Az 1630-ban álnév alatt
kiadott]ó nemes Váradnak gyenge ortostása című vitairatának bevezetőjébőlidézzük az
öregedő PáZmány lírai vallomását:
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"Hallottam nem egyszer az Érsektül, hogy Váradot három dologért szereti és szánja:
Először, mert szölatlan kisdedségének tejét őbenne szopta, feIserdült gyermekségét
kebelében töltötte; és sok vér-szerém való atyafiságának záloga most is benne vagyon.
Másodszor: mert azt a várost Szent László király ezer és nyolcvan esztendő tájban, azaz
ötszázötven esztendővelennek előtte isteni jelenésből építette. .. Harmadszor: Mert ha
mostani állapot ját tekinti annaka Szűz Máriavárosának, sírásra méltónak látja... " ( Őry, i. m.)

Ismeretes, hogy Pázmány milyen büszke volt nemesi szdrmazásdra. Amikor Zemplén
vármegye egyik átiratában őt magyar jóhiszemúségében megtámadta ( 1616 augusztusá
ban, Pázmány már turóci prépost volt, közvétlenül érseki kinevezése előtt állt), így ír
Thurzö György nádornak: "Én is szinte oly magyarnak tartom magamat, rnínt akárki;
hazámnak, nemzetemnek böcsülletit s csendessegér szeretem és Istentül óhajtva kérem,
az Nemességnek is privilegjomit szeretem és tehetségem szerént oltalmazöm. mert noha
most az sok hadak között megaprósodott az Pázmány nemzetség, de azt megbizonítha
tom, hogy Szent István király idejetül fogva, jószágos nemes emberek voltak az eleim. Az
anyám Massai nemzet volt, az nagyanyám Csáki Miklós leánya volt; Ártándi Kelemen,
Czibak Imre közel való attyafia voltak az atyámnak. Azért soha bizony az nemesség
privilegioma ellen nem törekedtem. ne is adja lsten, hogy törekediem." (Hanuy I.)

Büszke volt szükebb hazájára is és gyengéd szeretettel vallott róla 1626-ban - amikor
még egyszer összefoglalta a hitvitákban szereplő "ikerkedést" - a Szentírásról és az
Anyaszentegyházról szölö könyve ajánlásában:

"Az Böcsülletes Bihar vár-megyének - sok aldomásokkal gyarapodó csendesu
állapatnak hosszabbodását és lelki vígasztalásoknak terjeszkedését kyvánok Istentül. 
Negyven egész esztendeje lészen, .mikor az Úr Isten engemet honnyomból, az-az,
őseimnek örökségéből, ismerőseimnek társaságából, atyafiságomnak nemzetségéből

kegyelmesen kiszóllíta és egyházi állapatra választa. Soha az-ölta, Édes nevelő Hazám,
feledékenségben nem volt előttememlékezeted, sőt kívántam és kerestem abban mödot,
hogy velem-való dajkálkodásidat hála-adó szolgálattal valami részből megköszönyem, és
benned-lakozó atyámfiainak csekély értékem-szerént kedveskedgyem. De rnöd nem
adatván élő nyelvem tanításával hozzád-való kötelességemnek terjesztésében, hogy
tellyességgel háládatlanúl meg ne hallyak; vénségemben ezzel a kis írásomnak néked
ajánlásával, ha kötelességemnek eleget nem tehetek, ismértetni akarom nála-adó igyeke
zésemet. és, ha tehetségem megfelelhet kívánságomnak, azon lészek, hogy lelkednek
szolgállyak és írásommal ösvényecskét irtogassak üdvösségedre."

És így folytatódik, .szereímes hangon", az ajánlás: "Szerelmes nevelőrn", "Szerelmes
Hazám", "Édes Hazám" megszóIításokkal ...

Pázmány magyarságtudatáról tanúskodik rnindaz, amit a magyarság múveltségének
emelésére tett - intézmények, iskolák létesítése, 1635-ben alapított egyeteme. Amikor a
királytól egyetemi alapítványának megerősítését kéri, ezt a célkitűzést jelöli meg: "a
katolikus vallás növelésére és Magyarország múveltségének emelésére".

Pázmány, az agg főpap békét akar, békességért sóvárog; Bethlen Gábor és Rákóczi
György erdélyi fejedelmekhez írt levelei a magyarság megfogyatkozásáért érzett sajgó
fájdalomról vallanak. Bethlen serege is, a császári had is a magyar nemzet erejét fogyasztja.
Ki törődikEurópában a magyarság érdekével? "Mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk
nek fogyása, romlása, nem tudom, kinek fájhat." Bethlent rimánkodva kéri 1623-ban, hogy
keresse a békességet (Hanuy 1). Máskor pedig Isten ítélőszéke elé idézi, hogy felrázza
lelkiismeretét: "Vajha az Úr Isten az Felségednek szívét, és ezt a szüntelen való
nyughatatlan törődését, elméjének és testének fáradozását más alkalmatosb dologra
fordította volna. ( ... ) Iszonyodom megmondani, de azt hiszem, kétszáz ezer magyar
héjával vagyon Magyar Ország ez tizenhárom esztendőalatt, úgy hogy felséged eddig úgy
viselte a Magyar Nemzethez magát, mintha ugyancsak ennek romlására emeltetett volna

843



fejedelemségre ... " Majd könyörögve kéri a fejedelmet, hogy vessen véget a pusztításnak,
hiszen "ennyi sok ártatlan vérnek kiáltása" "vádolást tészen az Istennek igaz ítélő széki
előtt". (1626. nov. 24. Hanuy I.)

PáZmány I. Rákóczi György protestáns fejedelmet is európai távlatú politikai tanácsok
kallátja el. 1636-ban, fél évvel halála előtt, arra buzdítja a fejedelmet, hogy igyekezzék
elkerülni a török háborút, mert ez az erdélyi magyarság pusztulását jelentené. (vö. Hanuy
II.) ÓVja attól, hogy a német segítségben bízzon. "Hiszen elég példánk vagyon arcul, hogy
Erdélyt a német segítség meg nem oltalmazhatjaa török ellen." Mennyire megindító Várad
és Erdély miatti aggódása. 1636. október 26-án írja Pozsonyból Rákóczi Györgynek
(Hanuy II.): "Kegyelmedet igen kérem, mind jót, gonoszt, a mint vagyon, megírja: mert
bizonyosan higyje kegyelmed, hogy itt fenn is sok gondolkodást szerez az Erdélyi állapot.
Mivel ha Erdély elveszne (kit Isten ne adjon), bizony másoknak is jutna anyavalyába ... "

Pázmány "ökumenizmusa"

PáZmány Péter egész életében, apostoli munkájával, szóban és írásban az "isteni igazságra"
akarta kalauzolni az embereket. Ezt célozták térítései, vitairatai és főműve, a Kalauz,
továbbá prédikációi, egyháZszervezése és kultúrpolitikája. A trentói zsinat által kívánt
reformot akarta megvalósítani Magyarországon, vagyis a római katolikus egyháZba akarta
elvezetni és abban megtartani az embereket, mert meggyőződéseszerint ez volt Krisztus
igaz EgyháZa, az üdvösség útja. A következőkben több idézettel szeretnérn érzékeltetni
Pázmány magatartását a protestánsokkal szemben, nevezetesen a hitvitákban megnyilat
kozó "ökumenizmusát': bármennyire is anakronisztikusnak tűnik ez a megjelölés.

Kétségtelen, hogy Pázmány Péter, miután 1607-ben végleg hazatért Magyarországra,
nem kívánta követni a Grazban látott és a Forgách által is szorgalmazott erőszakos

ellenreformáció módszereit, hanem a szellem fegyvereivel, az igazság erejével akarta
meggyőzni az "újhitűeket" , elsősorban is a nemeseket. Benda Kálmán és mások
megmutatták, hogy Pázmány már 1608 körül (a pozsonyi országgyűléstől kezdve)
eltávolodott Forgách politikájától. A jezsuita teológus akkori véleményét és későbbi

magatartását jól jellemzi az az 1608-as emlékirata, amelyben II. Mátyás főhercegkérdésére
válaszol: Adoat-e vallásszabadságot a protestánsoknak? (Hanuy I.) Az érvek és
ellenérvek mérlegelésébőlvilágosan kitűnik válasza: Igen!

Pázmány latin emlékirata 21 (gyakorlati) érvet sorol fel a vallásszabadság engedélye
zése mellett és 11 ( elvi) érvet ellene. Már itt is megsejthetjük a későbbi reálpolitikust. Igaz
ugyan - fejti ki Pázmány a nemleges elvi érvek között -, hogy az eretnekség súlyosabb,
mint a török csapás, mert ebből remélhető a szabadulás, de a lelki rabságból, amely a
kárhozatra visz, nincs menekülés. A fejedelem felelős azért, hogy alattvalói az igaz vallást
kövessék, neki kell megakadályoznia őket, hogy a hamis valláshoz pártoljanak. De - és
ezek a gyakorlati érvek között szerepelnek - nemcsak azt kell figyelembe venni, mi a
jogos, hanem azt is, amit az ész tanácsol. Márpedig a tapasztalat szerint a zavaros
helyzetekben célszerűbbengedményeket tenni, hogy az elvesztett előnyökvisszaszerzé
sére időt nyerjünk, nehogy az engedményeket megtagadva mindent örökre elveszítsünk.
PáZmány történeti példákat is idéz: V. Károly császárnak hatalmában állott volna, hogy
kiirtsa Luther "új szektáját", de ő mégis a vallás szabad gyakorlatát biztosította protestáns
alattvalói részére, mivel belátta, az erőszakos eszközök alkalmazásával nagyobb bajt idéz
elő, mint amit el akar hárítani. A csehországi királyok megtűrték a huszitákat, Spanyol
ország hatalmas uralkodója vallásszabadságot engedélyezett a németalföldi protestánsok
nak. PáZmány egyébként megkülönbözteti az új, tehát a kezdődő, és a már elterjedt és
meggyökeresedett eretnekségeket (a protestantizmust ez utóbbihoz sorolja). A Szetitírás
talán csak a keletkező tévtanok kiirtását parancsolja; az a fejedelem tehát, aki már a
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korábban megerősödött hamis vallást eltűri, nem vádolható bűnnel. Végül kiemeljük
Pázmány legelsőérvét a vallásszabadság mellett: Magyarország különleges helyzetben van.
A protestáns rendek szoros szövetségben állnak a törökkel, és inkább alávetik magukat a
török uralomnak, mint hogy lemondjanak vallásuk szabad gyakorlásáról. Így tehát azt kell
nézni, mit lehet megvalósítani. Mivel ez a helyzet Magyarországon, a katolikusoknak nem
annyira azon kell gondolkodniuk, megadják-e a vallásszabadságot a protestánsoknak,
hanem inkább arra kell törekedniük, hogy a katolikus vallás korábbi helyzetét vissza
állítsák. Egyébként - fűzi még hozzá Pázmány - azt is lehet remélni, hogy a protestánsok
szabad vallásgyakorlatának engedélyezése jótékonyan hat a katolikus rendekre: föléleszti
vallásosságukat, és arra serkenti őket, hogy fokozottabban kötelezzék el magukat
egyházuk védelmére és vallásuk terjesztésére.

II. Mátyás mások véleményét is kikérte, köztük volt például Khlesl bécsi püspök, Millino
bíboros, a pápai követ, q.,'y teológus és egy ismeretlen főpap: az ő válaszuk nemleges volt,
tehát egyedül csak Pázmány javasolta - gyakorlati meggondolásokból - a vallássza
badság engedélyezését.

Pázmány látta, hogy az erős magyar protestáns rendeket "sem az udvar, sem az amúgy is
gyönge egyház nem tudja megtörni. Egy megoldás van csupán: a rendi erőket a katolikus
egyház szolgálatába kell - a protestáns arisztokrácia áttérítésével hajtani. A kívülről

indított fegyveres harc, :I polgárok és parasztok templomainak erőszakos elvétele nem
vezet célhoz, csak még jobban összekovácsolja a protestáns rendi egységet. Belülről kell
meghódítani a rendiséget azzal, hogy meggyőzéssel, okos rábeszéléssel megnyeri az
ellenséges tábor vezető családjait, ellenségből szövetségessé teszi őket." (Benda Kálmán,
MTA I. Oszt. Közl. 31, 1(79)

Világos, hogy Pázmány korában a mai értelemben vett vallási türelem a vallási
relativizmussal, közömbösséggel lett volna azonos; erről egyébként ugyanez volt a
protestánsok véleménye is. A felvilágosodástól a II. Vatikáni zsinatig hosszú az út a
tolerancia, a vallásszabadság elismerésében és teológiai megokolásában. (Tudjuk, hogy
bizonyos konzervatív katolikus körök nem fogadták el a II. Vatikáni zsinat határozatait a
vallásszabadságról és az ökumenizmusról, mivel a vallási relativizmus megengedését
látták a dokumentumokban, melyek szerint .mínden vallás és egyházi felekezet egyforma,
egyformán igaz".) Pázmány meg volt győződvearról, hogy a katolikus keresztényvallás az
egyedüli igaz, és egész tevékenységében arra törekedett, hogy az igaz hit ösvényére
vezérelje a "setét hajnalcsillag után" bujdosókat. Írásában azonban azt is vallotta, hogya hit
az isteni kegyelem és az emberi szabadság műve, soha senkit nem szabad kényszeríteni
erre a hitre. A tanítóiktól megtévesztett lutherista és kálvinista híveket megértő

szerétettel igyekezett felvilágosítani. Erre hozzunk néhány példát.
Elsőnek megírt magyar munkája, a Tíz Bizonyság (1605) ajánIásában Pázmány így

fordul a lutherista és kálvinista olvasóhoz:
" ... Ércsd meg jól először mind az te vallásodat, s mind az mi tudományunkat: azután

szidalmazd, a' mit káromlásra méltónak alítasz. De minek-előtte olvasni kezgyed ez
könyvecskét, röviden KÉT dologrül akarlak inteni.
ELŐSZÖRarrúl: hogy valamit ez könyvbe elő-hozokaz Új tanító Atyafiak írásaiból, azt én

magam az önnön saját könyvökből írom-Ie. ( ... ) Mert ugyanis sok üdötül-fogvaolvasom
az Új tanítók írásit: a végre, hogy mínden tudományoknak és róka-lyukoknak végére
mehessek, ( ... )

MÁSODSZOR: jó lelkiismérettel tudománt tészek, hogy senkit akaratom-szeréut nem
ígyekezem írásomban szidalmazni és gyalázni. Mivelhogy nem az Lutherista és Calvinista
Atyafiak személye-ellen: hanem az Ő tudományok és vallások-ellen írtam, valamit írtam,
csak e végre, hogy az hamisságrúl levonassék az áll orcza, és az üdvösségnek úttya
megesmértessék"
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Pázmány ezután megmagyarázza, hogy a tévelygések tanítói ellen ugyan "keményen
szölort", de azért tette, mert mindenféle szidalmat, igazságtalan vádat szórtak a pápistákra.
.Azok-közzül, kik Magyar országba az régi keresztyén vallás-ellen írtak, alég olvastam. ki
mértékletesbnek téttetné magát Magyari Istvánnál: de hogy megércsed. mely tisztessége
sen szoktak nekünk szóllani még azokis, kik csendesbeknek tértetik magokat, halhadsza.
mely bölcsűlletesneveket és titulusokat ád öís az Régi hiten való keresztyéneknek." ( ... )
És itt Pázmány egy oldalon felsorolja azokat a nem mindig "szalonképes" jelzőket,

amelyekkel a .mértékletes" Magyari illette a pápistákat, majd hozzáfűzi: "Illyen szép
bőcsülletes nevekkel ékesget minket fejenként egy tudatlan Colosvári taligás. És efféle,
mind édes méz az Újító Atya-fiaknál. Ha penig mi egy nehéz szöt ejtünk, mindgyárt
föstölög sokaknak az orrok, és azt akarják, hogy mint az Or emberének, nékik minden
szabad légyen, mi pedig csak vállal vonícsunk."

Pázmány arra int, hogy már az Apostol, majd az egyházatyák is keményen széltak az
eretnekek ellen, hogy az emberek felismerjék a veszedelmes hamis tanítókat. "Ezt a végre
hozom-elő szerelmes Atyámfia, hogy ne csudálkozzál, ha néha miis megélesíttyük az
penna orrát, megmelegíttyük az téntát, mikor ez mcstaní Új tanítókrúl szóllunk: és kerek
szóval az hamisságot hamisságnak, az hazugságot hazugságnak nevezzük. De ha tanító nem
vagy, magadra ne végy effélét ... "

Egy másik példának vehetjük Pázmány főműve, a Kalauz bevezetését ("Elől-járó

Levelét"), illetve a Ill. könyv végén található .rnódszertaní' felvilágosítást: "Rövid tanúság,
mintkell hasznosan beszélgetni a hit dolgaicúl". ,,Azisteni Igazságra vezérlő Kalauz", amint
a címe is mutatja, nem akar mást, mint a "hitnek úta-vesztettit üdvösséges ösvényekre
vezetni". "Én-is, egyházi hivatalomnak hívségéhez illendő kötelességemet szemem-előtt
viselvén, noha sem elmémben, sem csekély és fogyatkozott tudományomban nem
bizakodom, de az igazságnak győzhetetlen oszlopához és a jó igynek mozdíthatatlan
erősségéhez támaszkodván az igazság öltalmáért kiszállok." Ezután Pázmány kifejti
módszertani elveit, majd összefoglalja művét: "Rendi és sommája e könyvben foglalt
tanúságnak."

Most azonban inkább a Ill. könyv végén olvasható "ökumenikus" párbeszéd elveit
szeretnénk bemutatni: "miként kell basznosan beszélgetni a bit dolgairűl''.

l. Isten segítségét kell kérnünk, "hogy nyelvünket az eltántorodtak oktatására
vezérellye, azon kell lenni, hogy keresztyéní szelídséggel, mértékletességgel és szeretettel
szólva, szidalom, bosszúbeszéd és rágalmazás ne elegyedjék a beszélgetésben". A hamis
tanítóknak "keményen torkukba kell verni hamisságokat", de az egyszeru emberekhez,
"egyéb rend-béliekhez lágyan kell nyúlni ... "

2. Figyelni kell az újítók "két csalárd mesterségére", az egyik: nem fejtik ki a lényeget,
csak rágalmaznak, "rút hamisságokat kennek és kérődnek ránk". A másik: nem maradnak a
vitatott témánál, hanem .mínt a róka eggyik lyukából kiszoríttatik, másba szalad: úgy az új
tanítók, midőn valóban a fáréra fogatnak (szorongattatnak), és erős bizonyságokkal
sürgettetnek. mindgyárt nyomot vesztenek, egyből másba üttetik beszédeket, és csak alig
vészed eszedbe, hogy az igazúláscúl kezdett beszélgetést az úrvacsoráján kell végez
nek ... " Arra kell tehát rávenni a partnereket, hogy rníg a megkezdett témát végig nem
tárgyal ták, ne kezdjenek másikba.

2. Végül a "gyümölcsös" beszélgetéshez fontos az, hogy ne engedjük a Szemírás helyes
értelmét kiforgatni, tehát hogy az újítók ,,fels alá kedvek szerént gázollyanak a szent Írásban".
Pázmány mindig kulcskérdésnek tartja a Szemírás és a Tradíció (az apostoli Hagyomány, a
kánonképződés) kapcsolatának tisztázását. A Kalauz III. könyvén kívül még a IV és az V.
könyvet ajánlja.Ki kell mutatni, hogy az Egyháztól ("romai gyölekezettűl) elszakadtak nem
értelmezik hitelesen a Szentírást. A Sola Scriptura, Sola Fides, Sola Gratia alapelveinek
megcáfolása után már könnyebb bizonyos részletproblémák megvitatása.
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A Kalauz VI. könyvének jórésze a Sola Scriptura körül forog: a VII. könyv pedig azt
fejtegeti, hogy a római Ecclesia az ítélőbíró a Szentírás helyes értelmezésében. Pázmány
nak a VI. könyv elején gondja van arra, hogy felsorolja azokat a pontokat, "mellyekben, ha
értelemmel nem-is, de szóval minden közbevetés nélkül eggyet értenek minnyájan, valakik
keresztyén nevet viselnek":

l. Az igaz hit nem emberi vélekedésen, hanem Isten szaván és tanúbizonyság-tételén
alapul; 2. a Szentírás, Isten Szava méltósága és normatív szerepe a hitben; 3. ha valamely
vallás ellenkezik a Szentírással, nem eredhet Istentől; 4. a Szeritírás igaz értelmét kell
követni, nem szabad önkényesen "kitekerni" jelentését.

Pázmány 1626-ban, amikor újra összefoglalja az "ikerkérdésre", a Szentírásra és az
Anyaszentegyházra vonatkozó tanítását, a bevezetőben, a "római hittúl elszakadtakhoz"
fordulva, ismét csak "ökumenikus" hangot pendít meg. Kálvin tanítására is hivatkozik,
mivel a bihari kálvinistákhoz szöl. (Érdekes, hogy Kálvinról mindig nagyobb tisztelettel
beszél, mint Lutherről.Talán kálvinista neveltetése mindvégig befolyásolta?) Kálvin "holta
napjáig azzal dicsekedett, hogy a tiszta Szent Írásnál egyebet nem tanított". Nos, ha ez a
"tudománnyal és díszes elmével bővelkedő" tanító megcsalatott, meanyivel inkább
.rnostaní vezetöid, kik örökké csak az egy álhatatlanságnak szélvészétűl és tétovázó
habozásnak fergetegétül, locsból pocsban, fertőből posványban hurcoltatnak".

Pázmány itt is megkülönbözteti a tévtanítókat az egyszerű hívekről, illetve különbséget
tesz a tévedés és a tévedő ember közt: "Sem erejét nem tudgya, sem vezérlését nem követi
a keresztyéni szeretetnek, valaki békétlenkedvén. gyűlöli a hitbe megcsalatott tébolygó
kat. Mert Sz. Ágoston tanítása-szerént a tévelygés és az eltévelyedett ember-között
választást kell tenni, úgy-hogy a tévelygést gyülöllyük, de azt, a ki megbotlott,
keresztyéni szeretettel megoíeuyüe. ( ... ) Én-is, ettúl a szeretettúl viseltetvén, és lelki
pásztorságomnak kötelességével kénszeríttetvén, ez írásocskával segítő kezemet akarám
nyújtani azok vezetésére, kik út-kívül bolyonganak." Ezután pedig Pázmány megmagyaráz
za, hogy a keresztények közti viszályban minden azon fordul meg, hogy .megércsuk,
mellyik az lsten igéje és mint rnennyünk végére ennek igaz magyarázatryanak", majd
hozzáfűzi: "Minek-okáért rninden sebesítő kötődés, gyülölség és versengés nélkül: a
szüvnek és szájnak keserűsége-nélkül: mennél világosb rövidséggel lehet, az igaz vallásnak
két válogatott jeles czikkelyit megmagyaráznom."

E cikk olvasója talán túl soknak találta a Pázmány-idézetet. Szánt-szándékkal magát
Pázmányt beszéltettem. Mert - sajnos - kevesen olvassák Pázmány szövegeit. Sokszor a
róla írök is átveszik mások sematikus vagy ferdítő ítéleteit. Nemegyszer az az ember
benyomása, hogy ez a "szakember" nem is olvasta Pázmány műveit, amelyekről

nyilatkozik. Legalábbis, ha ismemé egész művét, jobban ámyalná kitételeit. Ezt a
felületességet főleg a Pázmány teológiájáról írt tanulmányoknál tapasztaltam.

Mutatis mutandis, Pázmányra is alkalmazhatjuk, amit Szekfű Gyula írtA mai Széchenyi
című, 1935-ben megjelent munkája előszavában: ,,Alegnagyobb magyar alakja szinte már
elveszett a rá halmozott eszmék, gondolatok, tanítások és vallomások súlya alatt ... " Ideje
lenne most már Pázmány múvét is megszabadítani az üres dicshimnuszok, dilettáns
rnéltatások, illetve a félremagyarázások és egyoldalú ferdítések tömkelegétől,törmelékei
től. Túl páratlan nyelvművészetén - ezt ma már senki sem vitatja -, el kellene helyezni
Pázmány ránk maradt művét eszmeileg - a latin és a magyar sorozatban tartalmazott
összes művek "tanítását" - a magyar és az európai szellemtörténetben. De ehhez
mindenekelőtthozzá kell fogni Pázmány latin és magyar írásainak olvasásához, elemzése
hez, forrásainak felkutatásához. mert csak így lehetséges eredetiségének megvilágítása a
kor szellemtörténeti összefüggéseiben. Mindez a munka több fiatal kutató feladata lesz.
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CSERNÁK ÁRPÁD

"Szépek a Iombok"
(Apám novellája)

,,A lap bal oldalán befejeződik a novella, s a jobb oldalon nyílik a másik: A csengettúslány
(Csernák Árpád). Iszonyatos nyomorult vacokról felkel hajnalban tüdővészesanyja és három
éhes öccse mellől egy vézna, ugyanolyan korú lány, mint az előbbi novellában - fogja a
csengőjét, s megy a szeméttelepre. Egész nap kékre fagyva jár a szemeteskocsival, s rázza a
kapuk előtt a csengőt. Estére a fiatal kocsis két féldeci rummal melegíti fel, aztán -a ködbe
borult estében ott csókolta, ott hancúroztak, hemperegtek a nagy szemét- és hulladékhalmok
k~zött,~ anagyvárosból összegyűlt.• Két véglet így egymás mellett, valósággal farkasszemet
neznek ...

(Móricz Virág: Apám regénye, 4 18. o. Szépirodalrni, 1962)

Nagy írók halála után terjedelmes nekrológok, tanulmányok, néha regények születnek,
Apám haláláról csak a rokonság tagjai értesültek. Nekem anyám írta meg egy gárdonyi
képes levelezőlapon.Nyolcvannégy évet élt. Hosszú évek óta súlyos beteg volt. Először

"csak" lelkileg, s az utóbbi néhány esztendőbenmár fizikailag is rokkant; élő holttest.
Mégis! Miután fölfogtam és magamra maradtam a ténnyel, kimentem a kertbe és nyüszítve
bőgtem.

Vannak úgynevezett egykönyves írök - mint például Szathmári Sándor -, de
"egynovellás író"-röl eddig még nem hallottam. Apám annak tekinthető.Persze ez nem azt
jelenti, hogy egyetlen novellát írt, még azt sem, hogy csak ez az egy jelent volna meg, de
egyetlen novellája, A csengettyűslány - noha szerzője antíkarrieristának nevezhető 
szép pályát futott be. 1931-ben megjelent a Móricz Zsigmond szerkesztette Nyugatban,
Móricz Virág megemlékezett róla az ,,Apám regényé"-ban, 1983-ban belekerült ,,A Vak
Macska belső ügye" című - Ugrin Aranka és Vargha Kálmán szerkesztette - Pest-budai
történeteket tartalmazó antológiába, olyan szerzők novellái mellé, mint Móricz Zsig
mond, Örkény István, Krúdy Gyula, Ottlik Géza, Gelléri Andor Endre ...

Ebben - akaratlanul - nekem is volt szerepem. A hervenes-nyolcvanas években
megjelent néhány novellám - többek között - a Vigiliában. Az éles szernű és
lelkiismeretes irodalomtörténésznek - Vargha Kálmánnak - feltűnt a névazonosság.
Kikereste apám számát a telefonkönyvből, felhívta és közölte vele, hogy ,,A csengettyűs

lány" círnű novelláját szeretné beválogatni egy antológiába. Egyúttal megkérdezte 
mivel életrajzi adatok is kellenek a kötetbe -, hogy a Nyugaton és a Vigilián(!) kívül hol
jelent még meg írása. Jellemző apám akkori állapotára, hogy nem helyesbített, nem
közölte, hogy az, aki a Vigiliában publikált, nem Ő. Apámat furdalhatta a lelkiismeret, mert
megmutatta nekem Vargha Kálmán levelét, amiből mindez kiderült számomra.

- De hiszen neked soha nem jelent meg novellád a Vigiliában - mondtam.
- Csak telefonon beszéltünk, nem értettem tisztán, mit mond.
- De hát mért nem mondtad, hogy az nem te vagy?
- Nem mondtam - válaszolta és fáradtan maga elé nézett.
Írtam Vargha Kálmánnak, biztosítva őt, hogy én is remek novelIának tartom A

csengettyűslányt, és nagy öröm lenne számomra is, ha megjelenne, de hát az igazság az,
hogy a Vigiliában megjelent novellák szerzője én vagyok.

Ezzel az ügy le is zárult, és jól zárult le, mert apámnak ez a publikáciö nagyon sokat
jelentett, és az életrajzi adatok közlésében sem történt hiba, ahol mindössze ez áll:
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"CSERNÁKÁRPÁD (sz. 1901) - elbeszélő. Móricz Zsigmond fedezte fel a NyugatbanA
csengeftyúslány című novellájával. A Nyugaton kívül az Ország-Világban és napilapokban
jelentek meg írásai."

Endre bátyám állandóan biztatta apámat - még az utolsó napokban is -, hogy írjon. Ó
eleget is tett ennek a kérésnek. Egy határidőnaplóba írt néha pár sort, mondatot, szöt,
többnyire olvashatatlanul, Temetés után megmutatta nekem a bátyám ezt a naplót.
Fájdalmas volt betűzni a kusza, görcsös sorokat. Az egyik oldalon ez áll:~ ember por és
hamu. .. (olvashatatlan) ... és semmi és levegő, és semmi és levegő és semmi és levegő,

por és hamu és levegő és semmi és levegő, csak semmi és levegő." Másutt meg: "Most
egyszeruen elmondom, hogyan lettem író ..." Ennyi. És az utolsó két leírt szó: "Gárdony.
Autó." Ugyanis négy nappal a halála előtt Endre levitte Gárdonyba autóval. Meglepett,
hogy mennyire olvashatatlanok ezek a följegyzések. Hiszen 1985. február 6-án - ez volt
utolsó nekem írott levele - tökéletes helyesírással, a rá jellemző kalligrafikus betűkkel írt
sorokat kaptam tőle:

.Szervusz Árpi! Örülök, hogy hallottam rólad. Sajnos beteg vagy te is, de gyógyítsd
magad. Én sajnos beteg vagyok és nem javulok. Örülök, hogy anyádat is megkövetted. Ó a
legjobb Anya, hidd el. Most is ő ápol engem. És jól és sok lemondással. Melyik színháznál
vagy? Sokszor csókol Apad."

Azon a napon jobban volt? Vagy többről van szó? Ha velem beszélt, ha nekem írt:
"nagyobb teljesítményekre" volt képes? Talán épp a szeretet erői révén?

Néhány évvel ezelőtt, amikor itt járt nálunk Kaposváron, gyalog följött a Rippl-Rönai
kastélyhoz. Egész úton panaszkodott, hogy fáradt, fáj a lába, de amikor megérkeztünk és
láthatta Rippl-Rónaijózsefképeit: Önarcképét zöld sállal, Piacsek bácsit vörösbor mellett
és a többit, hiába mondtam, nem volt hajlandó leülni; teljesen lázba jött, szakértelemmel
vizsgálta a festményeket távolról, közelről. szinte táncolt a képek előtt. Aki akkor látta
először,nem tudhatta, mennyi idős és milyen beteg. A szellemi-lelki élményfelvillanyozta,
megfiatalította, átmenetileg egészségessé tette. Ebbőlkellett volna számára több. Ésez az,
amit kiskanállal rnért számára az élet. Helyette a megélhetés, a hivatali munka kicsinyes
gondjai.

Az utolsó években már csak egy karosszékben gubbasztott pokrócba bugyolálva és
örökké a televíziót nézte. Ritkán mentem. Ritkán tudtam menni. Ott gubbasztott,
pokrócba bugyolálva egyre fonnyadtabb teste, rajta a hatalmas fej, a zordságát és
mogorvaságát fokozatosan szomorúságra és fájdalomra cserélő arc. És ha legközelebb
me~ek, már nem lesz ott. Csak az üres szék, a tárgyak, amik rá emlékeztetnek.

Uj helyzet. 41 évig, 8 hónapig és 6 napig volt apám. Most már nincs. 84 évet élt, ami
önmagában véve is: hőstett. Akkor miért ez a különös érzés? A hiány és szédülés? A
hullámokban rámtörő fájdalom és üresség?

Apám halott. Ó megtette a magáét. Felnevelt három fiút. Megadta a lehetőséget

mindhármunk számára, hogy újabb .kísérletekbe" fogjunk.
Nem voltam mellette, amikor meghalt. Miközben én "az élet sűrűjében" játszottam 

gyermekek számára készülő előadásban, a Péter pánban próbáltam -, ő az élettől

búcsúzott, a halállal ismerkedett. Szépen, csendben halt meg, mint aki elaludt. Ez volt az
utolsó mondata: .Szépek a lombok."

A temetésen először a ravatalozó hűvös csendjében álltunk. Égtek a kandeláberek,
sercegtek a gyertyák, nyikorogtak a márványlapokon a cipőtalpak, és középen. magasan,
letakarva, koporsója virágokkal, koszorúkkal beborítva, ott feküdt az apám teste. Nem
néztem meg az arcát.

Aztán a koporsót lassan szállító kocsi, anyám két oldalán Endre és én, rogyadozó léptek;
örökkévalóságnak tűnő hosszú út a gödörig, aztán a döngő földrögök.
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Évekkel ezelőtt nekem adta a naplóját. Kis vászonkötéses füzet apró följegyzésekkel. 52
éves korában, egy őszi napon - pontos dátum nincs - ezt írta: "Láttál már leveleket
meghalni? Ott ülsz a Szígeten, egy padon a fák alatt. Ősz van, párás a levegő, ferdén süt a
Nap és a fákról lassan peregnek a sárga levelek. Csak figyeld meg ezt az utolsó mozdulatát
egy-egy levélnek, figyeld meg őket, ahogy a halálba mennek. Leválnak az ágról, lassú,
végtelen szomorú mozdulattal körülnéznek, mintha csodálkoznának, ltogy már vége az
életnek, de ugyanakkor annyi megnyugvással és megadással, mélyen áthatva a Végzet
hatalmának és erejének tudatával, színte félve ettől a hatalomtól perdülnek alá, kissé sietve
is, aztán szepen lefekszenek a földre, még egy utolsót rebbennek, aztán meghalnak.
Egyszeruen, feltűnés nélkül... A halálra gondolsz és megnyugszol. Béke költözik
szívedbe. Úgyérzed, hogy olyan egyszeru mindez és jó is, hogy így van."

HATÁR GYÖZÖ

Richmond
Vasadi Péternek

parányi temetőbenpöttömnyi sírhant
őrzőjekovácsolt gót cirádardcs
dületeg tornyával templom idepillant
- kulcsos sekrestyése csak a ráadás

boltok babaházak: marasztal a várás
vasrács hava párnás porhó-havazó
ólomüveg égtáj tenger tejepárás
- kertből baba szólít kislánybabaszó

ablak tárt csodája fagyöngy-levegőben

gyermeknevetéstől zsongó iskolák
errejártam éjjel álomlebegőben
eljödő kőtényem aszfalt-szarkofág

tóra lépő-kőnek sírok sorakoznak
gyomfü gyepe kéklő gázolnivaló
nem kell felügyelni kit-tnit hoz a holnap
csinyján fodrozódni - nincs alatta tó

parányi sírhantpöttömnyi temetőben
csontos szilánkos cselesparányiság:
elbújtat nagy óperenciás időmben
és a lerogyónak végnyugheiyet ád
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HAMVAS BÉLA

Értekezés a közigazgatásról (IV rész)

18.

Az öröm megrontását, ha azt egyes ember teszi, kivételnek kell tekinteni és kivétel is,
minden esetben, még akkor is, ha azt valaki előre megfontoltan, sötét indulatból követte
el. Akövetkező pillanatban az ember tehát megbánja és jóvá is teheti. Mint ahogy a legtöbb
esetben meg is bánja és néha jóvá is teszi. Az intézményes örömrontásra nincs mentség,
Senki semmiféle felmentést nem adhat olyan szervezett tevékenységre, amelynek célja az
ember életébe avatkozni azon a címen, hogy azt megkönnyíti, vagyishogy örömet szerez,
de azzal az elhallgatott szándékkal, hogy az embert tudatosan megkínozza. A népgyötrés
gyönyöre nem közönséges bűncselekmény, amit az emberi rangról való leszedülésében
valaki elkövet. Lassanés higgadtan kieszelt szisztematikus munka és gyakorlat, találékony
ság és intuíció eredménye, sok nemzedék tapasztalatán nyugvó rendszer. Olyan ember
még nem akadt, aki a kínzások történetét megírta, marquis de Sade valamelyik modem
tanítványához méltó és illő feladat lenne, aki leírná, a hatalmasok miért alkalmaztak
előszeretettel kínai hóhérokat és azok milyen tudás fölött rendelkeztek. Aki müzeumok
ból összegyújtené a kínzöeszközöket, a nürnbergi menyasszonyt és a szöges padokat, a
forró köveket és az ólomkamrákat, a szibériai bányákat és a koncentrációs táborokat, a
gázkamrákat és a kerékbetörést. Lehet, hogy a hatóság ilyesmit nem látna szívesen, mert
bepillantást nyújtana a kormányzat módszereibe és a gyanútlanokat felvilágosítaná, hogy a
fennen hirdetett humánus eszmevilág milyen prakszist takar. Tudjuk, hogy ez a tudomány
sohasem aludt és tároita tapasztalatait és az inkvizíció megszégyenülten venné tudomásul,
hogy a modem korszak mennyire túlszárnyalta. Semmiféle középkori fantázia, amely a
pokol ördögeinek kínzásával foglalkozott, egyetlenegyet sem talált ki a huszadik század
rendőrségének rnódszerei közül, Ez nem hivatal. Ez a hivatal féltve őrzött titka, amit elrejt
és amiből minden hivatalban, még a legártatlanabbnak látszóban is van valami, mert
mindenütt kérhetnek valami papírt, már gyanú merül fel, és nincsen hivatal, ahol bárki
ellen ne merülne fel bármilyen gyanú. Az örömrontó démoni embernyúzásban azonban a
pokol hivatalnokai, az ördögök tísztességesebbek, mert ezek bevallottan azért vannak,
hogy a bűnösöket meggyötörjék. A hivatalnokokra azonban az emberek seregét bízták,
akiknek ügyeit tehetetlenül és gonoszul rafinált közigazgatásban el kell intézni. Ha a
bizánci kancellária írnokának rnüve, a »Várakozásaz előszobában" magában álló vagycsak
ritka és kivételes eset lenne, az ember mélyen hallgatna. De tudjuk, hogy mindennap sok
ezer városban és faluban sok százezer ilyen előszobavan, ahol öreg emberek és asszonyok
és gyermekes nők és házasulandó fiatalok ülnek és várakoznak és a falak tele vannak tilos!
táblákkal és kijön a hivatalnok és körülnéz, hatásköri páthoszának teljességében és
elégedetten látja a várakozás tortúrájában megaszalt arcokat és emberi voltukból
kívetközött szürke szemeket összeroskadt örömtelenségükben és látja, hogy az unalom
őrületében fuldokolnak és tudja, hogy bent a hivatalnokok ugyanabban az unalomban
egyetlen falat kenyérhéjat lemérhetetlen időkig rágcsálnak csak azért, hogy az előszobá

ban lévőket várakoztassák, odamegy az asszonyhoz, aki gyermekeivel várakozik és olyan
hangon figyelmezteti, hogy a gyermek megretten és elsírja magát, mire a hivatalnok az
asszonyt kiutasítja. Nem a bizánci írnok kiváltsága. Sok millió előszobában folyikaz emberi
örömnek ez a beszennyezése. Beszélhetsz neki a mézröl és a virágról, a szerelemről és a
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csillagokról és az öröm imájáról, amely előtt az égi csarnoknak minden kapuja kitárul. Ez in
hivatal, itt nem szabad beszélgetni és nem szabad kopogtatni és várni kell,amíg az írnok bent a
kenyérhéjat cágcsálja és az ablakon kibámul, és el kellmerülní az unalom nyirkosürességébe és
el kell merülní a béna és sötét nemlétezesbe és tűrni kell, hogy az örömre szomjas szívet
megpöcköljék, mindezt meg nem fellebbezhető hatalommal, evezredes hagyománnyal, a
magasabb közérdek nevében, mint rendet és fegyelmet és törvényt és jogot és igazságot.

19.

A hivatal fekete regényének utolsó fejezetében Mr. Thomdyke azt mondja, a rendkívüli
nehézség nem az, hogy a közigazgatási rendszer olyan mérhetetlen rnödon elhatalmaso
dott, sem pedig az, hogy a hivatalnok embertípusa számban annyira megnőtt. Minden
kvantitatív hatás csupán, amely ha komoly is, nem leküzdhetetlen. A nehézség nem a
rendszerben és nem a képviselők számában, hanem abban van, hogy a hivatal archetipikus
létezési kategória és az ilyen kategóriákban humánus eszközökkel nincs módunkban
valtoztatní, mert az a magasabb realitásban van megalapozva. A magasabb realitással
szemben, ha már tetteinkkel és gondolatainkkal megidéztük, tehetetlenek vagyunk. Az
egyéni ember életét megrontó magasabb realitás befolyását bűnnek nevezik. Az
individuum életében a bűn ellen van orvosság, Ezt az orvosságot általában vallásnak
nevezik. A társadalomban azonban nincs rnöd bűnbanatra és megtérésre, imákra és
aszkétikus életre és gyónásra és a vallás szakrális gyakorlatára. Ez az alapvető különbség
volt és lesz az egyéni és a társadalmi lét között. Életünk minden magas értéke egyéni érték,
minden magasrendűgondolata és aktusa egyéni gondolat és aktus, mert az üdv az egyén
üdve, nem pedig a társadalomé és a társadalom van az emberért, nem az ember a
társadalomért. EZért,amíg nem jelenik meg az az emberi lény, aki különös képességeivel a
közösség életét magára veszi és a magasabb realitás életrontó hatalmát önmagában
megtöri. ezzel a népet felszabadítja és az életrontást az emberi közösségböl gyökerestől
kitépi, addig a társadalom a megrontásnak ki van szolgáltatva.

Amit hivatalnak neveznek, az ilyen demoralizáló, életellenes és életromboló archetipi
kus létezési formának megjelenése az emberi társadalomban, vagyis ilyen, az egész
emberiségre kiterjedő közös bűntett. A meghatározás: a hivatal az élet meggyötrésének
bűne. Ez az, amit Hamlet insolence of office-nek (a hivatal packázásának) nevez. A hivatal
konstellációjánál fogva személytelen. Soha hivatalnok nem hajtott végre semmit a maga
nevében, a maga felelősségére, önmagát kockáztatva, vagy belevetve, tudatosan és
személyesen. A hivatal üzemi aktus. Emberben nem megfogható. Az intézkedés maga,
üresen és személytelenül, Aki hivatali szolgálatban van, az személytelen és megfoghatat
lan. Valakinek nevében cselekszik, aki nincs. Absztrakt "rend", "fegyelem", "szelVezet",
"eszmény", "jog", "igazság". A hivatalnoknak nincs világnézete és nem lehet eléggé
óvakodni olyan emberektől, akiknek világnézetük nincs. Azoknak nincs magatartásuk,
nincs moralitásuk, nincs mértékük. A felelősség az egyik emberről a másikra, az egyik
hivatalról a másikra siklik át. Mégis. Mégis ez a személytelenség valakiben kulminál.
Abban, aki ezt a személytelenséget vállalja,aki ezt az archetipikus létezési formát magában
realizálja. Ez az ember az inkvizítor. Maga a hivatalnok. Tudjuk, hogy Dosztojevszkij
miképpen rajzolta meg. Nem minden előzmény nélkül. Az inkvizítorban a hivatal már
elmosódik, mintha túllépne rajta. De a csírában még jól látható. Ez a revizor. Ez az az
alakzat, amelyben állandóan itt él közöttünk Ö az, aki mindent revideál. Az inkvizítor
ritka, inkább csak irodalmi formula. A revizorral mindenki mindennap találkozik. Nem
éppen Gogol revizora ez, hanem a merev és a kegyetlen, a fagyos és a közömbös, főként
azonban az inhumánus funkcionárius, a rendelet, a paragrafus, a jogszabály. Igen sok van
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benne az antikrisztusból, különösen úgy, ahogy Szolovjev elképzeli, akiben az értelem
blaszfémia és a tudás szakrilégium. Ó az, aki elűzi az örömet és a nevetést és a kényelmet és a
szépséget, a szabad játékot és a derűt. Felépíti és fenntartja a vezényszót és a fegyházat, a
terrort és a munkatábort. Avalóság itt érvénytelen. csakamin bélyegzővan és aláírás. Éső az,
aki, mikor a szentek szentje megjelenik és a nép szívedobban, a szentet a börtönbe veti. Ó az,
aki aztán a szentnek megmagyarázza, hogy a legjobb, ha visszatér a mennybe. Ha nem tenné,
kénytelen lenne kivégeztetni, mint ahogy kivégeztette egyszer és tízezerszer és ahogy a
szenvedő igazságot ki fogja végeztetni mindig, valahányszor testet ölt és megszólal.

Ez az, ami a hivatal fennhatósága alatt folyik, felülről, hatalmi szöval, a személytelenítés,
hogy az emberfunkcióvá lesz,helyettesíthetővé és felcserélhetővé és egyszeriségét elveszti és
minőségtelenségben és névtelenségben elmerül, a közösség felbomlik és az emberiség
katonai és munkásbrigádok szervezetévé alakul át, amelyeket gombnyomással vezényelnek
dolgokat dolgok, az értelmetlen és céltalan és örökké örömtelen mechanizmusában.

20.

A gépesített társadalom gazdasági helyzete külön tanulmány nélkül közvétlenül nem
érthető, éspedig nem bonyolultsága, hanem abszurd volta rniatt. A szakember lépten
nyomon olyan helyzetre talál, amely minden józan értelemnek ellentmond, és elálmélko
dik azon, az állam miképpen tud fenntartani. Már maga az a tény, hogy a hivatal-állam
gazdasági felépítése a terven nyugszik. A terv absztrakció, mert egyáltalán nem számol az
állam gazdasági teljesítőképességével.vagyis azzal, ami "van", hanem megkonstruálja azt,
ami "kell". Éspedig tekintet nélkül arra, hogy az tényleg kell, vagy pedig az valami
rögeszméből pattant ki. A terv csaknem teljes egészében a levegőbe épül. Ez a hallatlan
különbség, sőt ellentmondás, ami az értelmes és az ésszerű között van, sehol sem
tapasztalható ilyen közvétlenül. Amíg régebbi, akár monarchikus, akár köztársasági
korszakból az állam készletekkel és gazdasági tartalékokkal rendelkezik, addig különö
sebb baj nincs. De a hivatal-állam parazita organizációja sehol sem lepleződik le
kétségtelenebbül, mint az ökonómia területén. Mihelyt a régebbi korszakban egyéni
tőkével létesített beruházások teljesítőképességekimerül és az állam mindent eltulajdoní
tott és eltékozolt, amit józan időkben gyűjtöttek, a hivatal válságba kerül, mert kiderül,
hogy gazdasági teljesítőképessége minimális. A hivatal gazdasági rendszere nonsens. A
hivatal egyetlen termelőerejea munkaerő kizsákmányolása.

E. D. Hull néhány példával igazolja, hogy azokban az államokban, ahol a hivatal szerepe
kisebb, a munkabér magasabb, az iparcikk ára alacsonyabb. Az olyan államban pedig, ahol
a hivatal szerepe nagyobb, éppen ellenkezőleg, mint ahogy a propaganda hirdeti, a
munkabér az alacsonyabb, az iparcikk ára a magasabb. Hiába zsákmányolja ki a munkást,
hiába jut ingyen a nyersanyaghoz, az állam tulajdonképpen állandóan csődben van. l

A szerzö felteszi a kérdést, hogy mí ennek a jelenségnek az oka. Ez a könyv legfontosabb
fejezete. Mivel a hivatal-államban minden termelőeszköz és az anyag nagy része
államtulajdon (nem köztulajdon), a kereskedelem és az ipar és a mezögazdasag pedig
hivatalos üzem, a hivatal anyagát és a munka menetét ellenőriznikénytelen. Ez a kontroll
mindent megelőzőfontosságú. Akizsákmányolás minél kizárólagosabb, természetesen, az
ellenőrzésnek annál hatékonyabbnak kell lenni. Az ellenőrök száma és a hatáskörük
szélessége a gyanútlanabb nemzetgazdászok számára elképzelhetetlen. E. D. Hull
sZámítása szerint egy penny tényleges államjövedelmet öt penny ellenőrzési költség
terhel. A négypenny deficitet a munkás munkájával keresi meg, természetesen azzal, hogy
minden öt pennyt érő munkájáért csak egy penny munkabért kap, de minden egy pennyt
érő élelmezési vagy iparcikkért, vagy szolgáltatásért öt pennyt fízet.? Ez a munkabérek
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elképesztő alacsonyságának és a közszükségleti cikkek ára még elképesztöbb magas
ságának nemzetgazdasági magyarázata.

Azellenőrzést természetesen maga a hivatal gyakorolja.Aszerzö számítása szerint két fő
gazdasági termelőre egy fő ellenőr esik, vagyis két ember dolgozik azért, hogy egy
ellenőrizze. Eza hivatal-államban a revízionízmus hallatlanjelentősége.Azt mondják:, hogy
a hivatal az ellenőröket nem jószántából tartja fenn. Az államban a hivatali demoralizálás
következtében az erkölcsi színvonal annyira alászállt és a munkabérek alacsonysága
következtében egyes rétegekben az ínség olyan nagy,hogy lopás, rablás, sikkasztás, csalás,
de főképpen a munkakerülés és a naplopás nagyszámú és nagy hatáskörű revizorok nélkül
olyan arányokat öltene, hogy a termelés teljesen megszünne.>

Az egyik fejezet novellisztikus és az események egész seregét sorolja fel. E történetek a
tulajdonérzék teljes felbomlására vallanak. Például vasúti szállítmány tűnik el, főként

télen, tüzelő. Az élelmiszerüzletekben a mérlegeléssel a vevőt rafinált trükkökkel
becsapják és a vásárló, ha látja, vagypatáliát csap, aminek semmi értelme, vagyvállat von,
mert tudja, hogy a kiszolgáló bére alacsony és ·lopnia kell. De a csalás legtöbbször
hivatalos. Hatóságilag hamisítják a tejet, a kenyérlisztet, a konzerveket, a sajtot, selejtes
pótanyagokkal hígít ják a felvágottakat és a süteményeket. Főképpen importcikkekben és
az úgynevezett mínöségi árokban a haszonkulcs ötszáz és nyolcszáz és ezer százalék.
Ennek ellenére a rendszer a legnagyobb nehézségekkel küzd.

Az ellenőrzési költségek elemzéséről szóló rész a hivatal-rendszerbe bepillantást nyújt.
Az átlagos revizorok javadalmazása nem nagy. Ezek tulajdonképpen szintén a kizsákmá
nyolt réteghez tartoznak. A tehertétel azért olyan súlyos, mert a revizorok száma
rendkívüli. Arevizort azonban szintén ellenőrzikés ezeket a főellenőröket is ellenőrzik és
fokozatosan egyre nagyobb hatáskörrel felruházott ellenőrök következnek. Vannak ezen
kívül repülő ellenőrzési bizottságok, amelyek rajtaütésszerűen jelennek meg, és inkvizíto
ri magatartással lépnek fel. A rendőrségnek szintén gazdasági ellenőrzési joga van. Ez
nemcsak azt jelenti, hogy a endör a hatáskörébe utalt üzletekben korlátlan hatalommal
rendelkezik, és ígyaz üzletvezető kénytelen a rendőrnek állandóan különbözőkedvezmé
nyeket nyújtani, hanem azt is, hogy a rendőr és az üzletvezető összejátszik a vásárló ellen,
és a közönséggel szemben egységes frontot vesz fel. A kizsákmányolás ott kezdődik,hogy
az ember egy pohár tejet és egy zsemlyét vesz. Mivel a folyamat az államba beépült, annak
inkább súlyosbodásával, mint csökkenésévellehet számolni. 4

A főellenőr már föhívatalnok és törzsjövedelmén kívül prémiumban és jutalmakban
részesül. Ez a rendes jövedelemnek többszöröse is lehet. Hozzávetőlegesszámítás szerint
egy ilyen förevízor jövedelmét harmincöt-negyven munkás keresi meg, akivételezettekét
még több. A repülőbizottságok kiszállásának élelmezési és utazási költsége egy kisebb
üzem félévi gazdasági produktivitását emészti fel.

Mindez persze statisztikai játék és sejtelmet sem nyújt a hivatali munkabér-önkénynek
és ár-önkénynek hatása alatt keletkezett közérzületről. amely ezeket az adatokat nem
ismeri, de azokról homályos sejtelme van. A hivatal erről a közérzületről tud, és az
elnyomást növeli. A presszúra azonban a kizsákmányoltban még nagyobb elkeseredést
szít. A társadalom a részvénytársasági államban lévő kereseti viszonyokról álmodozik. A
bordélynál is van rosszabb, a bordélyra való sóvárgás.

Amikor aztán az egész rendszer recsegni kezd, körülbelül egy-egy tervperiódus után,
amikor a gazdasági kimerülés beteljesedik, a hivatal a pénzt felértékeli, a munkabéreket
leszállítja és tabula rasa-t óhajt teremteni, ami annyit jelent, hogy az államcsódöt papíron
megoldja. Most egy ideig megint megy. Rendesen a következő tervperiódus végéig. Új
jövedelmeket eszel ki, természetesen azzal, hogy a gazdaságilag produktív réteget még
jobban megterheli, vagyis a gyarmatrendszert kiterjeszti.
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21.

Mr. Thomdyke könyve, mint a többi governológiai mű, nem nyújt megoldást. Az
embernek a farkasok és a barbar horda ellen sikerült védelmet találnia és felépítette a
civilizációt. A kívülről és az alulról jövő ellenséget legyőzte. A felülről való élettontás
ellenszerét nem sikerült megtalálnia. Minden val6színűség szerint ebben az esetben a
dolog sokkal nehezebb, mint az előbbiekben volt. Az ember fölfelé természettől fogva
védtelen. Ezenkívül az, ami fent, az ugyanakkor bent isvan, vagyis, centrális. Miaz a valami,
kérdezi Mr. Thomdyke, amikor a felbomlás belülről kezd hatni, vagyis amikor az élet
elpusztítása magában a szervezetben folyik? Ez, mondja, nem egyéb, mint amit beteg
ségnek hívnak. Thdjuk, hogy betegség, meg kell csinálni a diagnózist. Ez is elkészült. A
betegség természete komoly szerzők egész sereg könyvében kétségtelen megállapítást
nyert. És a gyógyszer? Mint oly sok esetben, rengeteget tudunk bajainktól és sejtelmünk
sincs arról, ami azokat megszüntetí,

Thdjuk, hogy a hivatalnok lábát a nép és az uralkodó között támadt résben vetette meg.
A hivatal a kölcsönös bizalmatlanságon nyugszik és tudjuk azt is, hogy a hivatalnoknak
egzisztenciális érdekből ezt a rést tágítania és ezt a bizalmatlanságot fenntartania és
táplálnia kell. Ahivatalnok a hiszékeny népet meggyőztearról, hogy az uralkodó erőszakot

gyakorol, kizsákmányol és hazudik. A hiszékeny uralkodót meggyőztearról, hogy a nép
lázongó és kapzsi és bűnöző. Mindebból egyetlen szó sem igaz.Az erőszak, a hazugság és a
kizsákmányolás nem a hatalom tevékenységét jellemzi, hanem a hivatalét. A közvélemény
re csak olyan szerzök gyakoroltak hatást, mint Machiavelli, aki a bizalmatlanságot szította.
És azután következett Sorel. Mr.Thomdyke igen részletesen foglalkozik George Sorelnek
a modern hivatal-állam kialakításában játszott egyedülálló szerepevel. Sorel a modern
állam apja. Ó volt az, aki kifejtette, hogy a kormányzásban nem világnézeti és elvi és
politikai magatartás dönt. Ez mindössze propaganda és szemfényvesztés, csak az
ellenfélnek szöl, A lényeges egy olyan jogforrás megalkotása, amely a kormányzást
politikai elvektől függetlenül gyakorolja. Ez a hivatal. A hivatal tulajdonképpen a
felszabadult, sót a jogilag szankcionált erőszak korlátlan gyakorlata. A modern állam
három stádiuma: Platón engedélyezte a hazugságot, Machiavelli engedélyezte a kizsákmá
nyolást, Sorel engedélyezte az erőszakot. Különös, hogy senki sem volt, aki a folyamatot
észrevette. Senki sem akadt, aki az uralkodót és a népet a való helyzettől felvilágosította.

A bizalmat nem sikerült helyreállítani. Az uralkodó és a nép között lévő szakadék egyre
nőtt és itt telepedett meg a hivatal, amely egyre nagyobb befolyásra tett szert fölfelé és
lefelé, amíg végül a hivatal-államban önállósult és már nem tartozik felelősséggel sem
fölfelé, sem lefelé. Fölfelé nem, mert uralkodó nincs, lefelé nem, mert a nép szervezetét
szétrombolta és helyébe mesterségesen racionalizált kollektívumot tett.

Amit a hivatal-államban népnek neveznek, irreális közösség, nem is társadalom, hanem
absztrakt racionális kollektívum. Az emberi tevékenység dehumanizált, gépesített
szervetlen funkció. Ebben az irreális kollektívumban az embernek nincs többé pszicholó
giája, csupán reflexológiája. Régebben a kollektívum két fajtájáról; a népről és a tömegről

beszéltek, amikor még a pozitív szociológiai módszerekkel a való helyzetet csak
homályosan tudták felismerni. Kétségtelen, hogy népen az organikus közösséget.
tömegen a dezorganizált gyíilevészt értették. A tömegben a szocialitás meglazul, később
teljesen felbomlik. A tömeg nem szociális egység, hanem a valódi társadalomból
kiválasztott exkrernentumszerü valami. Végső állapota a csőcselék. Hierarchiája nincs,
kaszttalan és osztálytalan, amit a hindu hagyományavarna-nak nevez. A mechanizált
kollektívum kísérőjelensége a biológiai, rnorális, értelmi, esztétikai színvonal-csökkenés.
Az élettevékenység civilizációs nívója leszáll. Az ember azonban nem állati színvonalra
süllyed, hanem a démon sajátságos fajtája lesz bosszúval és méreggel, irigységgel és
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vérengző, rabló és kapzsi ösztönökkel. A múlt században a naiv szocíolögia egyik szerzöje,
Le Bon azt tanította, hogy az ember a kollektívumban értelmi és morális és ízlésbeli
kvalitásait elveszti és lefokozódik. Le Bon nem tudta, hogy nem minden kollektívumban
fokozódik le. A szerves életközösségben az ember otthon van és kvalitásai tisztulnak és
fokozódnak. Az ember csak a depravált kollektívumban veszíti el értékeit.

Amechanizált kollektívumban a természetes életmúködéseket feloldják és rnesterséges
funkciókkal helyettesítik. Ezt az aktust A. Camus crime rarionel-nek hívja, mert a ráció az
emberi értelemből kiszakított képesség, éspedig az a tulajdonság, amely életellenes
rnűködést fejt ki. A hivatal és a ráció elválaszthatatlan. A hivatal racionális alapra épül. A
hivatali szervezet a racionalizmus paradogmatikus megnyilatkozása. A ráció sem szerves
szocialitást, sem autonóm individuumot nem tűr meg. Beidegzett szólamokban és
rövidítésekben beszél. A szerves életrend végső menedékét, a családot felbontja, az
asszonyt munkába kényszeríti, vagyis funkcionalizálja, a gyermeket a racionalizált
pedagógia mechanizmusába kényszeríti és ott a hornunkulusz-létezés robotos fegyelmére
kondicionálja. De bizonyos fokon már a munka sem fontos többé. A hivatal a korrekt
munkást nem kedveli, inkább a csavargót és az iszákost, a prostituáltat és a bűnözőt, vagyis
nem kedveli azt, aki erkölcsileg magát a racionális gépezettől függetlenítette, csak azt,
akire bármikor le lehet csapni. Nem hű szolgákra van szükség, aki hűséges, az erényes és
ezért gyanús. Az kell, akit bármikor bezárhat.

A hivatal keletkezésével a társadalomban szerves hiba történt, amely betegségként
elhatalmasodott és e percben úgy látszik, hogy kijavíthatatlan. Ez az a pont, amelyen az
emberiség saját felülről és belülről áradó felbontó erőinek következtében a pusztulásba
sodródik. Annál is inkább, mert a történet modern fokán a hivatal autonóm organizáció
lett, és az államot is felbontja. Ez a végső pont. Az állam eredetileg organizmus. Most a
szervetlenségnek ezen a fokán meg kell hogy szűnjék, Az állam morális és történeti és
nyelvi és hagyományos egység. A hivatalnak az államot is fel kell őrölnie, és amikor az
államban minden funkció, a nevelés, gyógyítás, kereskedelem, művészet, utazás, étkezés,
gyermekszülés, technika, földművelés, sport közigazgatássá alakul át, a politika is
adminisztratív reszort lesz, a nép becsapásának gyakorlata. Mint az igehirdetés, az
operaelőadás, és nincs szükség másra, mint közígazgatásra, Ma ott tartunk, hogy a hivatal
az államon már túlnőtt.Ami egy népből látható, az a meztelen organizáció. A kormányzati
aktust nem előzi meg elvi megfontolás. Üzemi rnozzanat, egyéb semmi. Azt, hogy mi a
helyes, nem az értelem dönti el, de már nem is az önkény, de már nem is a többség
nevében a terrorisztikus összeesküvőkkis csoportja, hanem a racionalizált személytelen
mechanizmus. Ilyen körűlmények között a gyakorlatban az államot tulajdonképpen
megszűntneklehet tekinteni.

22.

Még a fájdalomban isvan sajátos fény.Ezaz,ami az életben magában van.Alétezésnek abban a
szférájában, amelyet földi életnek nevezünk, az öröm a spiritualitás legmagasabb foka. Ez az
emberben a legmélyebb, mint Wordsworth mondja, too deep for tears, Olyan mélyen van,
hogy a könnyek nem érik el. Joie, joie, pleurs de joie, - szöl Pascal. A Midrash azt írja, a
Messiás csak akkor jön el, ha minden könny felszárad. Az örömben szabadul fel az ember
teljesen és tökéletesen, az embemek semmi egyéb nem kell, semmi, csak ez, csak az öröm.

A hivatal-államban pedig meghamisítják a kenyeret és a bort és az ételeket, és a rendnek
egy süketnéma és béna rögeszméjével meghamisítják az újsághíreket és a történelmet, a
jelent és a rnültat és a jövőt azzal, hogy ebben a hazug eszményekkel bemocskolt
valóságban semmi sem igaz többé. Az iskolában a gyermeket erre a korcs és sötét valóságra
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tanítják, kötelezően ezt hirdetik a beszédekben és könyvekben. Ehhez képest minden
háboru és forradalom semmiség. A háboru démoni brutalitása legalább nem hazudik,
hanem tisztességesen őrjöng és mészárol halomra és kelt éhséget és járványt, nyomort és
ínséget. De ez itt hangtalanul és tervszerűen mérgez, racionális és programmatikus
tudatossággal és rendeletekkel és tevékenységének eredményeit statisztikával igazolja.
Senki nem moccanhat és száját ki nem nyithatja. Mindenkit megbéklyóztak a feltétlen
engedelmesség kötelezőparancsával és a proklamált tétellel, hogy ez az egyetlen helyes.
Eza békés megsemmisülés. Az emberiség sohasem volt közelebb a külsö sötétséghez, ahol
nincs más, mínt sírás és fogcsikorgatás.

Sokat beszélnek a világpolitikai válságról, túl sokat, mialatt a népeket az egész földön a
legnagyobb veszély nem az ellenség felől fenyegeti. Az egyre növekvő katasztrofális
nehézségek oka belső. Nem a szegény-gazdag ellentét. Nem az osztályharc. Nem
hatalom és elnyomás. Nem államforma. Minden államban észrevétlenül a népek életét
belső organizáció irányítja egyre kizárólagosabban, amely a népre parazitaszerűen

telepedett és mialatt ez tenyészik, a nép sorvad.
A moralitás és az ízlés, a becsület és az igazság, az értelem és a tisztesség erőtlenségét

nem lehet klinikailag gyógyítani. A szellemi organizmus fertőzésének therápiája? A
bonyodalmak sűrűsödnekés rapid ütemben a telítődés felé haladnak. Egyetlen megoldás
marad -

Jegyzetek: l. E. D. Hull. Econonric statement and structure of the bureaucratism. (A hivatalnok-uralom gazdasági alapja és
struktúrája). London-Capetown-Sydney. World·crisisSeries, Vol. 27. 1959. - 2. E. D. Hull: I. m. 139p. - 3. E. D. Hull, I. m. The
Control políce (A hivatalos ellenőrzés). 168-207 p.- 4. E. D. Hull. Not-Boccaccto-stories of an economíc nonsens. (Egy abszurd
nemzetgazdaság nem-Boccaccíc-történetei). 266- 377 p.

PAUL VALÉRY

A lépések

Csöndem szülötte, köntlyü lépted,
bölcsen lebegve s lassudan.
ágyam felé, hol ébren égek,
némán és nesztelen suhan.

Te tiszta lény, isteni árnyék,
de édes várni téptedett
Ó istenek, minden ajándék
hozzám így, lopva érkezett!

Ha ajkaid, hozzám hajolva,
hogy elcsitítsák, készitik,
annak, ki eszméim lakója,
a csók tápláló izeit,

csak lassan nyújtsd e csókra szádat,
jó lenni s mégse lenni itt,
mert életem volt várni rátok,
s szívdobbanásom lépteid.

Szegzárdy-CsengetyJózseffordítása
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Mai meditációk

VASADI PÉTER

Duinói pillanat - Zalában

1360 táján a pálos rend tagjai letelepedtek az ősi Humukcamar község mellett, egy zalai
domb csúcsán templomot és szerzetesházat építettek. A völgyben, körös-körül halastava
kat telepítettek. Átellenben kiterjedt erdőségekvoltak akkoriban, amerre a szem ellátott.
Ahely ma is oly szép, hogy ha az ember kisétál a dombkaréj szakadékos széléhez, a lábához
juhászodik a mélyben épült falu, a veteményeskertek, baromfiudvarok sora.

A pálosok épületeit és a templomot a törökök elpusztították. 1722-ben a ferencesek
újjászervezték a települést. 1777-ben majdnem teljesen leégett. Később az egyik
BatthyánygrófÚjjáépítette, és híres kegyhellyévált. Egyadat, ízelítőül:az 1800-as években,
őszi búcsúkor 16000 hívő, több mint ötven pap, nyolc-tíz főpap, megyei elöljárók
zarándokoltak ide, száz meg száZ zászló alatt, rezesbandák és "sűrűn durrogó tarackok"
kíséretében. Szekéroszlopok cipelték a valóságos népvándorlás konyháit, embernek s
állatnak enni s innivalóját, táborozni meg gyógyítani való szereít. 1740-ben írja Bot Jakab
ferences főnök: "Vadak keringenek ámbár a tömérdek falak körül, itt élnék mindétig, ha
en~edné Uram."

En még akkor töltöttem néhány napot az emeletes szerzetesházban, amikor ott volt
Homokkomárom plébániája, az apró ablakok rnögött, az elnyújtott ívű bolthajtások alatt.
Az egyik tágas emeleti szobában laktam egy jó vaságy, egy asztal, egy szék, egy vasváZas
nyugágy, egy szép, de kopott szönyeg társaságában. Az egyik sarokban ráncos börü alma
volt szétterítve, a másikban halom nagyszeműfejtett bab. A harmadikban egy öreg stelázsi
állt, rajta rongyos szélű, latin misekönyv a XVII. századból, egy fekete, négyzethangjegyű
ferences énekeskönyv és egy székesfehérvári teológus 180S-b61 való beszédgyűjteménye,

amely szerzójének ízes szavaiva}, egyszerű szörendjével, nagy műveltségével és elemző

kedvével egy csapásra elbűvölt.Es még valami: a helynek több mint hatszáz éves lélegzete.
Az átimádkozott éjszakák korma a mennyezeten.

A napfényes templomhomlokzaton, homorú mélyedésekben alacsony szobrok állnak,
vaskos végtagokkal, domború meUel, köredös tógában. Egyik kezükben kötekeres.
másikban markolatos, rozsdarágta kardlap, mely már porlik, s szalagnál alig szélesebb. Itt
éltek azok az ismeretlen emberek, akiknek surranása lerakódott feketén a fal tövére, esti
sétáik, énekeik, éjszakai virrasztásuk idején. A plébánia körül hatalmas szilfák, diófák,
vadgesztenyék, s tölgyek magasodnak. Azok az emberek éltek, s haltak meg itt, akikkel
semmi más, de egy dolog összekötött: Isten keresése. Minél inkáhb meghaltak (igen, talán
lehet meghalni, csak úgy, ahogy kitörik egy kerítésléc, lehet jól meghalni, s nagyon
meghalni), annál inkább átéljük helyüket, s helyükön létüket a földön. Valóban, hol is
üldögéltek? Hol szálltak le a szekérről, hogy soha többé vissza ne térjenek az erdőn túli
világba? Merre bóbiskolt vízhordó szamaruk? Melyik árokból húzták föl a téglát, meszet,
homokot, hogyfölépítsék a zöld-arany templomot? Hol kezdődön a kanyargó borospince?

Oda kell állnunk, arra a helyre, ahol kilobbant a múlt. Ott halad át szívünkön az igazi idő,
mint egy sugártengely.
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Igazi idő - a költészet ideje. Amikor az ember mozdulatlanná merevedik, belefigyel a
csöndbe, kinyitjaa könyvet, magaelé hÚZZa a füzetet. Ajövő áll, akár a köd, de ilyenkor belesüt a
nap, mint kis parasztablakon át a padIástérbe, ferdén és melegen. Hamar felöltözöm.
megreggelizem, VáIlamra dobom a táskámat. Benne füzet, toll lapul, s egy Zöld vászonkötéses
verskötet, Rainer Maria Rilke:Válogatottversek. Ahogy lépegetek lefelé a falépcsőn, megállít a
sűrű, érett és fanyar padlásillat. A dohos illat, a birsalma és a száraz babhéj szaga, meg a lottyadt
körte és almaédes, elpenészedett levének szaga olyan határozott illat-elegy,hogy meg kell állnia
az embernek, hadd azonosítsa időkkel és történetekkel. A lefelé kanyargó nyolc lépcsőfok

három méter hosszú és ötven centi széles gerendaóriás, kővé taposott fu. Kint augusztus végi
verőfény fogad, amely már ökörnyálat ragyogtat.

Herseg a fű a talpam alatt s hirtelen kiérek a dombkaréj egyik végére. Lent a falu. A
fóutcán kerékpáros gyerekek kergetik egymást. Messzebb autóbusz kanyarodik a műútra.
Fiatal, karvastag törzsű akácok árnyékában, egy szürkére ázott, nagy fakareszt mellé
telepszem, amely kidőltés a keresztfájára billent. Most kapok észbe, idejöttömkor még állt
a dombon, de úgy látszik, a kétnapos viharos szél elbánt vele. Tele vagyok Rilke arcaival.
Először a Paula Becker-Modersohn festményét idézem magamban, ezt a fehér galIéros
arcot a bajuszával. szakállával, a gyulladásos szemű arcot, a merev fejet, a gesztenyebarna
hajat, a súlyos barna szemeket, a sötéten megszólaló szájat. Aztán azt az 1900-ban készült
fényképet látom Rilkéről,amelyen egyszerre hasonlít PetőfiSándorra és JózsefAttilára. Az
arca beesett, a homlokán árkok húzódnak, egyenes, nagy orra lefelé vág, két szeme mintha
sírüregbőlsütne elő, félénken és élesen, szúrva és megbántottan. Most az a képe bukkan
föl, amely Rómában készült róla a feleségével, Clara Westhoffal. Arcát kissé előreszegezi.a
fiatalság, a szerelem és az elragadottság izzik bőrén. Egyfényes kereszt bújik a frakk-kabátja
alól vagy alá. Aztán elszomorodó, elmélyülőés megterhelt arcok merülnek föl, kutató és
elszánt pillantásokkal, magányos és riasztó profilok, visszatekintések és válltartás.
Kalapban, bottal, fehér kertiszéken ülnek ezek az alakok, pálmafák alatt és egy vastag juhar
törzse előtt, fekete keretes paszpartuk a falon, egy heverőn gyönggyel kivert díszpárnák.
Sok arc, sok év, sok gyönyörűséga fenyegető háttér előtt.

Most az első világháború katonájaként áll valami kertben, oldott "vigyázz!"-ban vagy
katonasapkában és olyan, mint egy álmodozó postás. Hirtelen egy teljesen bágyadt,
megadó, semmibe révedő óriási szempár a zavartalanul széles homlok alatt, a vastag
hajtókás télikabát fölött. És végül Muzot. Így: Muzot, mely számomra Rilke betetőzödé

jével egyidejű, egyjelentésű,kálváriaemelkedésűszö,mint]acques Maritain-nél Meudon.
Körös-körül az elégiák reszketése a svájci levegőben, a hegyes-völgyes tájon. Rilke a jobb
térdét kissé fölhüzza, odafekszik a géphez. Az orra előrenyúlik, az álla hátrahúzódik,
inkább belső a mosolya, mint külsö, Muzot-i rózsáit mintha rézből metszették volna,
nemcsak a tüskéik szürnak, hanem a szirmaik, az illatuk is. Muzot-ban minden veszélyes,
lappangó és nagy. Veszélyes itt még a béke, és - lapjára helyezett kardként - a nyugalom
is. Aztán egy kép, de ez már az elégiák könyvébőlcsúszik az ölembe: "Muzot távolról': Az
előtérben virágzó gyümölcsfák, egyfordított V alakú esővédővelellátott fakereszt a fölfelé
vezető út szélén, a kép középén az emeletes udvarház a farácsos erkéllyel, s háttérben a
muzot-i hegyek. Szép kép. Csupa békesség, lassú futású felhők és lassú ringású fák
gyönyörű zsákutcája. Innen már.csak fölfelé lehet szökní. Igen, emlékszem, a nagykörmü,
vastag ujjú költő hirtelen megjelent a boltíves erkélykapuban és jobbra nézett, a
fölvevőgépbe. Csak a homloka volt az övé, a szakálltalan, borostás arc, a lefelé hajló bajusz,
az árnyékos vagyinkább feketedőarc, mintha bele akarna simulni a messzeségbe, már nem
az övé. Az elégiáknak iszonyú áruk van. Ezek a láthatatlan óriás-lények kagylóhéjjá
üresítették a költő földi létét. Áll, de mintha görbülne. Afalra helyezi a tenyerét, de mintha
támaszkodnék. S végül a kórház kertjében, a télikabát nagyharangjában ütődik ide-oda a
sovány nyak, a vállakcsont-ruhafogasa. Csak a bot, ez a tartott vagyinkább földet tapogató
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bot az, ami. Rarogne, így ejtem, Rárony, Muzot közelében, egy füves sziklavonulaton épült
templomocska, kőkerítésmaradékával; a kertjében temették CI Rilkét.

A Duinói elégiák különbözö helyeken keletkeztek: Duinóban, Münchenben, Spanyol
országban és Muzot-ban, A duinói, a Schloss Berg am Irchel-i kastély és a muzot-i
lakótorony, ez a három hely Rilke nevezetes búvóhelye. A harmadik azonban nélkülözi az
első kettő pompáját és monumentalitását. A lakótoronyban fordul legmélyebben önmaga
ellen a költő, míg megteremti az Orpheusz-szonetteket és az új elégiákat (Szabó Ede
szerint az ötödiket, a hetediket és a nyolcadikat, de dolgozik a többin is). Nem itt, Zalában,
ezen a helyen és délelőttőn olvasom őket először.De most, ma - ha lehetséges, hogy átél
az ember basonmás pillanatokat - az időt, az én időmet - Pilinszky János szavával 
mintha átvérezné a rnuzot-i idő, Rilke ideje. A tíz Dunói elégia, mely tíz év alatt készült,
mindössze harminckét lap. És titokzatosan nagy anyag. Megfejthetetlenségét, ahogy
olvassa, lépten-nyomon kétségbe vonja az ember, mert - anélkül, hogy magyarázni tudná
vagy akarná - kirajzolódik a nagy versek szellemi alakja, metafizikai elszabadulása,
gondolati szígora és az a külső-belsö könnyűség, ahogy ezek a verstestek lebegve
maradnak. Lassan, átlagos sebességgel vagy ennél egy picit lassabban olvasok, s hagyom,
hogy fölcsigázott, éber és összpontosított figyelmem előtt elvonuljanak a szavak, mint
annak idején a szakrális szederfa alatt a sámán-bíró megidézte panaszosok. Miket vonultat
föl Rilke? Gondolatokat, sugalmakat, tapasztalatokat és kegye lmi reflexeket, a szö- és
kifejezés leleményeit és lángeszű rögtönzéseket, a vakító okosság következtetéseit és
titkokat, amelyek mintha ének-töredékek, dal-foszlányok lennének: Ó melyik angyal
ballana meg, ba kiáltok, az égiek rendjeiből?'

Mindenekelőttazt értem meg az elégiákból, hogy Rilke azért fordult töprengéseivel az
angyalokhoz, mert vannak angyalok. Nem képzelgett róluk; s ugyanakkor nem kételke
dett a létezésükben. A költők műve és sorsa merő kockázat, képzeletük képzelgés-ellenes,
azaz teremtő:tehát tele van a divatokhoz, az illendőséghez és a sunyi szimatokhoz képest
hajmeresztőállításokkal. Üdvözítő?Angyal?Van!Vannak! Hogyan? Mióta? "Ne firtassuk" 
mondja Nemes Nagy Ágnes - .míndegy". Rilke állítja, hogy vannak, én tehát elhiszem,
mondja e sorok írója. Persze, nemcsak Rilke állítja. Rilke is állítja, előtte is sokan állították,
akiknek hitelessége Rilke számára tény-értékű.Az ősmeggy(jződésátszivárog nemze
dékről nemzedékre, és nem lenne abban semmi csodálkoznivaló, ha összefüggést
találnánk Izajás próféta és Rilke között.

Sokkal közvetlenebb összefüggést, mint Rilke és a kortársai között. Mert Rilke az
angyalokra figyelt, a kortársai azonban Rilkére. Vannak az angyalok, ahogy .rnínd vannak a
fák", tehát nem annyira mi beszélünk róluk, mint inkább ők rólunk.

"Iszonyu mindegyik angyal" - írja Rilke az első elégiában, és megismétli a másodikban:
"Iszonyu minden angyal." De az angyal nem úgy iszonyú, mint a közbűntényes, az égi
iszonyúság - szép, Legalábbis a kezdete. Aztán valószínűleg elviselhetetlen.

" ... a Szép az Iszonynak/kezdete csak, ennyit még elviselünk ... " Hogyne lenne iszonyú
az időben élőnek az, ami ura az időnek?Az angyal tudását és erejét "közönynek" látjuk, mí,
az izgágák. Ez a közönymég arra sem tesz kísérletet, hogy összezüzzon, pedig megtehetné.
csak éppen .rnegven lényünk". Fogyatékos tudásunk annyira azért nem fogyatékos, hogy
ne éreznénk mí is magunk iránt valami ilyesmit. Rilke pillantása, amellyel betekint az
emberi lét rejtett vagy álcázott zugaiba is, egyáltalán nem alázkodó; nagyon is angyali
pillantás ez, fönnhordott. értő és föltáró, bár nem iszonyú, inkább ítélettelenül tűnődő.A
költő, aki embemek teremtő, teremtőnek ember, a legrangosabb átmeneti lényként
evilági borzadással, de titkos uralkodóként tekint az angyalra. Abban az
értelemben is, hogy ő is átlényegítő: emberként a földi lét átlényegítóje, az angyal pedig az

• A Rilke-fordítások Szabó Ede, Rónay György, Szabó Gizella és Vajda Endre munkái.
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emberben adott lét átlényegítője.Az "Angyalok (mondják) nem tudják néha: halottak/
közt vagy az él6k közt járnak. "

Érdekes összehangzás: Hamvas Béla azt írja egy helyütt, aid meghal, nem tudja, hogymár
nem él. Azazhogy éppen arról van szö, meghalva él, de már nincs életben. Az angyal a belső
élet ísrneröie Az egy-örök áram/sodrában" élő holtak és halott élőkközött jár.Az elégiák,
melyeknek mondatait át - meg átvilágítja egy nagy költő titkos tudása, értelemmel nyomon
kísérhetök. inkább mondataiknak iránya, mély-Iogikájuk kanyargása, e mondatokjövője
az, ami kiszámíthatatlan. A vers - főleg a nagy vers - miniatürizált, és ugyanakkor
mikroszkopikusan kínagyitott lét-szövevény, mely szavakból áll. Tehát nyitott érzékszer
vekkel, nyitott léttel - ellen-léttel? - kell befogadni. Az elégiák bennünk megértetik
magukat: "Lásd, tavaszok [Jártak rád. Csillagi tűz követelte, / hogy vele lángolj. Néha
magasba szökött /hullámtornyon a multad, vagy ha kitárult/ablak szárnya alá értél,
lehajolt a fűledhez / egy hegedű. Ez mindfeladat volt. "

Jól mondja, érteni, befogadni, tenni, szeretni és létezni is, ez mind feladat. A fönti
néhány sor az elégiából jól mutatja a költő erőinek rnűködését és látásmódját. Az első

mondat szép lapály. A másodikban bekapcsol az az erő, határtalan, sötét teret teremt az
ember körül, és ugyanakkor alárendeli őt a természetnek: "Csillagi tűz követelte, / hogy
vele lángolj." E kifejezésnek szépsége azonban, "túz követelte" és "vele lángolj"
tagolhatatlan, szemlélődésrevaló, nem pedig biztos megfejtésre. Aversrészlet ezen az egy
szön billeg: "hullámtornyon". Semmi közelítő ok sem indokolja ezt a szöt, s elég nehéz
elgondolni, hogy egy ember múltja hullámtornyon szökött a magasba. Nem elég, hogy a
rnült jából képződött egy hullámtorony? Kinek, minek a hullámtornya ez? Nem tudjuk.
Csak egyet tudunk: a versnek ez a fordulata nehézkes bár, de nem rossz. Egyes-egyedül az
indokolja ittlétét, hogy a hullámtornyot látta a költő. Shogy valóban látta, annak egyetlen
bizonyítéka van: ez a szö. Hogyan következik ebből a hullámtornyon billegőmültböl, hogy
akiről itt szö van, jártában megáll egy pillanatra a kitárt ablakszárnyak előtt, nyilván a
bentről kihallatszö hegedúszóra? Látszólag sehogy. Egy azonban bizonyos: az elégíakban
mindenütt, az itt is érezhető nagyon magas, feszült, mégis a méltóságos lejtést nem gátló
intenzitás fokán az egymást hajtó, nem összefüggő,de egymásba kulcsolódó és külö
nősségükbenszokatlan jelentéstartalmak egységes tömbben állnak össze, és ez az egység
- a részleteiben is - vitathatatlan.

A költő egyik fontos tulajdonsága tehát az, hogy markáns - és profánul szent 
föladatot teljesít. Nem titkot leplez le, hanem küldetést teljesít, akkor is, ha leleplez. Nem
precízen leír, hanem a lényegben jellemez; de azért a leírásban .precíz". A lelkiismerete
nem tudományos, hanem mágikusan megidéző.A láthatatlan bizonyosságokban biztos
költőként.és nem varázslóként teljesíti föladatait. Innen van - katonaiskolai emlékekből.
bevéséssei formált? - alázatossága, rejtélyes határozottsága, fantasztikus belső tájéko
zottsága. Angyalt s embert hemutatni? Föladat. Az angyalt, a valóságos tünékenységet, és az
embert, a tünékeny valóságot. Az angyalok az "Üdvösség zsengéi, teremtésnek szeme
fénye, / minden lét oromíve", a "virágzó istenség porzöí, ti fény / csukló-karjai, tornácok,
lépcsőkés trónusok, ős/ lényeg-szötte terek, gyönyörűség-pajzsok,ujongva viharzó/ érzés
tömkelegek - s egyszerre. külön-külön, izzó / tükrök: amint a saját szépségetek árját /
visszafelé hömpölygetitek ön-arcaitokba", Nem vitás, ez litánia. Üdvösség zsengéje 
evangéliumi szóhasználat; Jézus Krisztus a föltámadottak zsengéje. A rendkívüli hasonla
tok azt mutatják, hogy a költő angyal-képének semmi köze sincs az antropomorf, hosszú
inges, dús hajú, édes arcu, nagy szárnyu, sematikus és elkopott angyal-képhez. Rilke a létet
mozgatö energia-óriáspontnak, energia-összeadódásnak, fény-energia-tárgyíasulásnak
látja a természetfölötti erők alakját, lényegét és szerepét. Izzó tereknek, megtartó,
teherviselő tornácnak, órias lépcsőnekés a rendíthetetlen hatalom székének, trónusnak,
élő tárgynak tehát, amely minél tárgyabb, annál élőbb, paradox-mindenhatóságúnak,
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gyönyörüségek harci edényének, sugárzó tükör-hadoszlopnak. A versszak éles látást
bizonyít. Látást, amely akadálytalan térben és történésben nyugodtán szemléli a metafizi
kai erők játékát: az angyalok szétsugárzásukat folyton visszaterelik, "hömpölygetik"
arcukba, a forrásba, ahonnan indult ez a fényesség, és amint visszaterelték, indulni fog újra.
Vagyis az ős lényeg-szőttetereket az isteniig fokozott jelenlét - a szépség! - állandó
hullámzása tölti be.

És mi, emberek? "Egy lehelet: már I ellehelése magunknak; tűzről tűzre szagunk is I mind
haloványabb. " TIízről tűzre, ahogy végigégjük az életünket, perzselődve,mint a fölkunkorodó
papírlap. Rilke nem a külső embert, hanem az ember-lényegű embert látja, s épp ezért
nagyobbnak, kiterjedtebbnek, anyagtalanabbnak, de a láthatónál sokkal mulandóbbnak,
illanóbbnak. Sorai mögött ott lebeg a teljes ember homályos arca, vagyisaz az arc, amely mindig
több vonásainak összegénél "Hang szól néha: a vérem I vére vagy", fontosabb ez, mintha azt
mondtavolna, testemből testedzett vagy. " ... tavaszom teveledvanlcsordultig ... " mégis, "ó ki
rnarasztja a szépeket itt? Orcáiukonegyreltámad-enyészik a fény." Szelíd fölény mondatja ki vele:
mindenki elleng, mint meleg ételrőla "gőz bodra". És:"Fenn a világűr,1melyben eloszlunk, ízes
e tőlünk?"Vagyishogyangyal ízleli-e ezt az emberi párát?Vagy"angyal/angyalit észlel-e csak:"?És
az ember az emberit?Aszívben,,Azellentét alapja készül ... " ,,Nem ismerjük az érzés/kontúrját,
csak mi kintről alakítja. lKinem ült szíve függönye előttIszorongva?" Rilke úgy beszél az emberi
lét titkairól, hogy az olvasóban kettős, de egyidejűérzés keletkezik: mindig másról szöl, sosem
magáról és sosem beszél másról, csak magáról A költő a megismerhetönek, ennek a feneketlen
mélységneka legalján áll, onnan néz fölfelé és csak a lét egyre szélesedő tölcsérét látja,és mintha
ő maga lenne ez a tölcsér, amibenmindenvan,aki tehát minden. Ó a más, és mindenki más ő. Ó
a bűvész, az angyal, a látó, a kísértett kísértő,az, aki fél és az is, aki vakmerő, ő az érzés-köteg, és az
is, aki kívülről, a szívfelé közeledőérintést érinti. Ó márültébőlsoha el nem mozdulna. Mint egy
halk diagnoszta, a maga egyetlen nyelvén közli ésZrevételeit erről a meg-meglebbenő

függönyről s mögötte a szív dobbanásairól. Ez a függöny színpadot takar. Mögüle megcsapja a
költöt , . .. az üresség" is, nemcsak a forró lüktetés, " . .. s ha nem is ül már ... I ... velem itt
senki ... I mégis I maradok Mindig van látnivaló. IINincs igazam?"

Mindigvan látnivaló. Érezni- és léteznivaló e bámulatos érzékenység számára, amely egy
szüntelenül áradó, intim monológban ragadja meg a láthatóban a láthatatlant, az
emberben az istenit, az egyetemesben a látszólag jelentéktelen konkrétat. Nagy biztonság
gal kapcsolja össze a pillanatnyi érzetet az örökkel, amely végzetszerűés mozdulatlan, az
embert a térrel, a törvényt az esendőséggel. A létezés örökparadoxidja, talán ez az, amiről
Rilke beszél. Ki érti meg ezt a két sort? " ... a tér orcátokon. I mivel szerettem, világtérbe
tágult ... " De ki nem érti meg, hogy aki a szeretetet tartja a létezés stilusdnak, az térben
lát és gondolkodik és igenis lehetséges, hogy a szeretök arcán a világtérrel rokon fény-tér
vagy tér-fény ragyogjon, már csak azért is, mert az ember, akinek orcája van, a térnek
éppúgy alkotása, mint a szeretetnek és a fénynek? Azolvasóban lassan az a bizonyosság kél,
hogy Rilke nemcsak a legbonyolultabb, hanem a legegyszerubb költőkegyike, csak éppen
a mindnyájunktól elfeledett elemi egyszerüséget fedezte fel újra. És mi vagyunk hozzá
képest nagyképűenbonyolultak, akik azt hisszük, büntetlenül magunk mögött hagyhatjuk
a gyermeki elmélkedést arról, mi a lét, a szö, az ég, a tér, a fény, az asztal, a halál, a csillag, mi
az ember! Irtózatos mennyiségű leírást, magyarazatot és ideológiát gyártottunk, és ezek
most betemettek bennünket. Rilke meztelen, mint egy angyal, és szabad, mint az első

ember. Persze hogy tiszta a tekintete. És mivel jól lát, megkötözö, sőt kötelezőviszonyok
nélkül él át. Látja "a halált, az egészet, I s még az élet előtt, ilyen szelíden ... " Nem ő

érthetetlen, mi vagyunk tudatlanok.
Rilke kornétás reszketőinakkal vágtatott az ellenség felé a fölgyújtott tájban. Elszántsága

lehetett az oka annak, hogy ahol hősiességről szöl, mosoly dereng föl a szövegen, a
csapkodó zászlökon, a halálon is. A hősök "Messze kirontanak ... : mosolyuk megelőzik",
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de bármi lesz is a sorsuk, ez a mosoly túléli őket.Ezért nincs köze a bárgyú negédességhez,
annál több az érett tetthez: "Csak kevesekben árad föl s tolul úgy a cselekvés,Ihogy szívük
csordult teljében izzanak ök ... " Rilke höse mégsem csak a rendkívüli ember; minden
emberi élet alkalmat ad a hősiességre, sót a gyermek az, aki jeltelen s jelzetlen
tragikumokat él át: "Ne gondoljátok a végzetet többnek a gyermekkor sűrüiénél... " Az
elégiákat az ember olyan-amilyen életének számtalan ténye, helyzete, eleme tölti meg, de
ez a köznapi élet köznapi tényeivel - hogy úgy mondjuk- léttéparttalanodik. Hogyan?
Az elégiák szöveg-anyaga nem más, mint az élettények egymásba fűzött sorozata,
amelynek a mélysége a jötvillantott egyidejű s szinte árnyékszerú tét. Így a lét, mint
értelmező háttér, hosszan rezgövé teszi a költő "legártatlanabbnak" látszó szavait is.
Nemcsak egy-egy beékelt tőrnondattal,jelzővelvagyhatározószóval éri ezt el, hanem a
fogalmazás féken tartott bonyolításával, fölcserélt szórenddel s kiemelt hangsúlyozással is,
a természeti erők szokatlan cselekvésével, és rníndenütt a részletek alól elővezetettés a
látható dolgok sorába emelt természetfölötti mozgással, jelentéssel, idővel. Rilke kezében
összerendeződik a kategóriákra osztott teremtés: "Mert mindőtöknek volt legalább
egyetlenegyIórája ... I ... - a létezés órái közül, Minden. lÉs erekig megtöltve léttel." Míg
ez az egymásba fonódó kettősségeggyéválik, megértjük, hogy a költő a valóságról beszél,
nem valami kápráZatról, a megsejtett. de csak ritkán kitapintott valóságról. Rajzos fonadék
ez, szövegtextüra, Belőle - színte mindig fölütőhanggal, s verskezdetként vagy bekezdés
elején - kiemelkednek a lét titkaira tett utalások, e fragmentumok, amelyekben Rilke
misztikus éleslátású rnűvészetefölragyog: "Nem lesz világ sehol, szerelmesem, magunkon
kívül. Az életünk I átlényegítéssel telik el. S a külvilág fogyatkozik egyre." És: ,,Angyal, ne
hidd, hogy /versengek, És ha versengenék is! Te nem jössz. Hiszen I engem visz a hívás is
tefeléd; I ekkora áramlás visszatiltja a lépted."

.Auch wenn wir nicht wollen, Gott reíft": Ha nem is akarjuk, Isten növekszik bennünk
- írta a költő másutt. A nyolcadik elégia pedig így kezdődik: "A teremtmény minden
szemével a I Nyitottat látja." Ha ő az, aki - akarjuk, nem akarjuk - növekszik bennünk,
akkor a teremtmény a végtelenül lassan Nyílót látja. Az állat pedig, amely egyszerre hordja
magán a Nyitottat - "amiloly mély, haláltól ment az allatarcban" - és megy is feléje, mert
"előtte Isten", az állat "az öröklétbe halad, mint a forrás". Az emberben ez a végtelenűl

lassan NyI1ó a halál pillanatában kitárul. Vele tárul az ember is, és a Nyitottal talán maga is
Nyitott lesz. Erre utalnának ezek a sorokr "Csak ha meghalunk, leszünk az.IHalálközelben
nem látunk halált már, I kifelé bámulunk nagy állatszemmel." Rilke gondolkodásmódja
nem egyenesvonalú, hanem körkörös. Egy-egyelégia, mint gondolati egység, igen jó példa
erre. Sót, ez a gondolkodásmód nemcsak körkörös, hanem lefelé rnélyülöen spirális, és azt
a benyomást kelti, hogy észlelő energiája - belső titkának birtokában - mintegy kifelé
tekint, forog a látott világban, el-forog a lírai események sorfala előtt, és a "látottakat"
gondolati záradékkal összefoglalja, fölsűríti. nem evilági véglegességgel leplombálja. A
nyolcadik elégiában például - a föntebb említetteken kívül - eljutunk a harmadik
záradékához: "Ez hát a sorsunk: szembenállni és I semmi egyéb és mindig szembenállni."
Majd a negyedikhez: .rnert anyaöl minden", s végül az ötödikhez: "És mi: nézök,
mindenkor, mindenütt, I a mindre nézünk, soha ki belőle! I Csordultig tölt. Rendezzük.
Szétesik,I Ujra rendezzük s szétesünk magunk." Ez az igealakokban kifejezett szernélyíség
áthelyezés a Simone Weil észlelte személyes személytelen és személytelen személyes
egységére emlékeztet.

A kilencedik elégiát - rilkeien! - nyers és kristályszecúencsillogó egyértelmúség hatja át.
Megböjtölt türelmetlenség hajszoljamagaelőtt; a záradékok metszően világosak. Itt vagyunk,
ebben a létben, mely .míntha boldogság volna, I elhamarkodott előlege egy közeli veszte
ségnek". Mert csak "Egyszer, I minden csak egyszer. Egyszer és soha már. És mi ugyancsakI
egyszer. Soha ujra." A következő sorok ezt az egylétet kérdésekkel feszegetik: mit vihetünk át
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belőle, jaj?Skinek adjuk, ha sikerül két kézbe Zárnunk? Smit tegyünk a kínjaiva1? Mit a szerelem
hosszú tapasztalatával? A kérdések keretében szelíden hullámzik mindaz, ami az egy-létben
kimondhatatlan, de hirtelen, akár egy kő, belecsapódik a kérdés: "Mért vagyunkitt? Kimondani
tán: hogylház, híd, kút, kapu, korsó, ahnafa, ablak, - Ilegfeljebb: torony, oszlop ... de mondani,
értsd meg I ó, mondani úgy, ahogyan mélyükben a dolgok I sem gondolták még." És néhány
sorral alább a híres szakasznyitó sor: Jttvzs: a mondható ideje, itt a hazája." Nemcsak a költőnek
fontosak a szavak,melyek metszéspontjukban az életét, a helyét határozzák meg; minden élőnek

jussa és föladata mondani a szavakat, mert ez annyi, mint élni. Szavakat mondunk, "a dolgokat", a
mondhatókban a mondhatatlant. Ház, mondjuk, de birodalmat értünk rajta. Híd, és vágyako
zunk. Kút, és forrást értünk. Kapu, és azt gondoljuk, barátság. Azért vagyunk itt, hogy a
dolgokban a dolgok mélyét szólaltassuk meg, mert maguk erre képtelenek. Azaz, hogy
átlényegftsük a világot; újra és újra ide jut vissza a költő. A szívhe fogadott világot azután .Zengd
az angya1nak", mutasd meg neki "az egyszerűt ... amilél a kezünkben és él a szemünkben, mint
a sajátunk." Szentnek hívjuk azt, akihez menekill a világ a kozmosz fagya elől. Hozzá bújik a
természet és az állat is, mert az keresi nyüszítve a meleget, aki fázik, A szent körül pedig meleg
vm, mivel örök lánggal égnek benne az igazság máglyába rakott hasábjai. A szeretet a lobogó
igazság árasztotta meleg; anélkill, hogy kimondaná, erre gondol a költő, az átlag hűvös emberi
szívet is fölruházva az átmelegftés kegyelmével? ,,A szívnek sötétjében mibelénk - ó
végtelenség - mibelénk I áhítnak áthasonulni! végül akárkik is volnánk." "Vajha ujongón
szállna, dicsőn Jel a végdaJom áldó I angyali zengzetekig, ha belátok a szomyü Titokba."

Vastengelyen rozsdás vasmarok-csikorgással delet üt a homokkomáromi templom
harangja. Éppen elkezdtem A tizedik elégiát. Thdom, most löki vállára a parasztfiúbóllett
plébános a kapát, miután belebújt a kék trikójába, a hosszú szíjra eresztett csikóbőrös
kulacsot a másik vállára veti, s gumicsizmásan kaptatni kezd a dombra. Negyed egykor
találkozunk a boltíves konyhában, a terített kecskelábú asztal mellett.

Ragyogva süt a nap.Föltápászkodom. Majd a rövidebb úton vágok le a dombkaréjról s át az
erdőn, megérkezve a templomdomb alá, onnan kapaszkodok az elnyúló szerzetesházig. Suhogó,
nagyra nőtt réti fűben hamar leérek az akácosig. A mély kocsiút széles és vastagon latyakos az
esőtől. Bele-belecsúszom az agyagos homokba, s egyszerre az előttem sorakozó akácok mögül
fültépőcsikorgást hallok. Sa csikorgás alján sivító motorzajt. Tudorn, mi ez, csak azt nem, hogyan
került ide? Már látom is a hatalmas, terepfoltos páncéltestet, ahogy előbukkan, s túrja az utat.
Elfoglalva a teljes útszélességet, meg-megbillentve törtet felém. Széles lánctalpárói cafatokban
válnak le a sáros fűcsomók, recsegve töri-zúzza a belógó ágakat, a parton nőtt bokrokat,
csemeteket és gyűri maga alá. Most fordul szembe velem. A túl hosszú ágyúcsöve a fekete
s7.ájával nyomul előre. Eszem ágában sincs dacolni vele. De azért belém villan a gondolat: vajon
lelassítana, ha nem mozdulnék?

Bentről, a bőrpárnák közé szorított, gumihurkás sisakok alól legalább három szempár
figyeli, mit csinálok. Különösen nem érdekli őket.A dolog oly nyilvánvaló. Thdják, hogy el
fogok ugrani. Hogy félek. Nem vagyok ellenfél. Semmi vagyok; majdnem semmi vagyok. A
kolosszus nem rendül meg, nem tér ki, nem áll meg. Jön felém, nem csökkenti a
sebességet. Két ugrással elérem a parti fákat, mögéjük húzódom. hogy össze ne
fröcsköljön a harckocsi. Alattam csörömpölve húz el, ide-oda lengetve maga után a görbe
antennáját, amelynek végén egy lompos nyúlfarok himbálózik. Méterekre dobja föl a sarat,
majd lefordul az útról, s eltűnik a bokrok mögött. Mikor kiérek az akácosból s pár
percnyire meglátom a templomot, nem állom, hogy föl neüssem a Tizedik elégiát. Nem
olvasok sort sorra, a sorok közepe táján liftezik a szemem, fölvillan egy-egy szön,
mondaton, de nem nyugszik, keresi a magáét. Íme: "Ésa Panasz felsir; megölelve az i.Oút. "

A harckocsinak már a zümmögését se hallom. Később, ebéd közben tudom meg, hogy az
erdő körülvette templom alan hatalmas lőtér terül el, s néha olyan csatazajt hallani onnan, hogy
az itt lakó a tulajdon szavát sem érti. Bizony, a panaszJelsír, s ölelve tartja az embert.
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A Vigilia beszélgetése

Paskai László bíborossal

- Biboros úr a közelmúltban az egyházmegye papi tanácsában bejelentette, hogy
egyházmegyei zsinatot kíván tartani. Az egyházmegyei zsinat vagy szinodus az új
kódex megfogalmazása szerint "a rész-egyház olyan kiválasztott papjainak és más
krisztusbívőinekgyűlése,akik az egészegyházmegyeiközösségjavára a megyéspüspök
nek segítséget nyújtanak ". Mi a célja Biboros úrnak a zsinat összebívásával?

- Esztergomi érseki kinevezésemet követőenkifejezésre jutott az igény egyházmegyei
zsinat összehívására. Az egyházmegyei papi tanáccsal történt megbeszélés ezt az igényt,
sőt ennek szükségességét megerősítette.

Az egyházmegyei zsinat célját az Egyházi Törvénykönyv idézett megfogalmazása
megadja: az egész egyházmegyei közösség lelki javának szolgálata az egész egyházmegyét
képviselő papok és hívek részvételével.

A zsinat az eredeti görög szö (synodos) értelmében összejövetelt jelent, amelynek a
célja az "együttjárás", a közös cselekvés biztosítása. Egyházunk történetében a zsinatoknak
fontos jelentőségevolt. Az egyetemes zsinatok mellett az egyes részegyházak is tartottak
zsinati összejöveteleket nemzeti vagy egyházmegyei zsinat keretében. Szerepük fon
tosságát mutatja, hogy az 1919-ben kiadott Egyházi Törvénykönyv előírása szerint
tízévenként kellett egyházmegyei zsinatot tartani. Az új Egyházi Törvénykönyv erről nem
szól, csak a zsinatok lefolyásának módozataira ad előírásokat. Viszont lényeges változás,
hogy a hívek képviseletét is be kell vonni a megbeszélésekbe.

A legutóbbi esztergomi egyházmegyei zsinat 1941. november 11-12-én volt. Azóta fél
évszázad telt el. Közben lehetőségsem volt zsinat összehívására. E fél évszázad folyamán
mélyrehatö változások történtek, amelyek érintették az egész egyházat is, az egyházme
gyét is.

Néhány tényezőre utalok. Átalakultak az emberek életkörülményei, megváltozott
életvitelük, a hagyományos életkeretek felbomlottak. Mindez a hagyományos lelkipásztori
módszerek megújítását kívánja meg. Más lett az emberek gondolkodásmódja is, főként a
természettudományok előrehaladásávalés a technikai fejlődéssel. Mindez új szellemi
légkört teremtett, ez pedig az egyház tanításának újrafogalmazását kívánta. Megerősödött
a múlt században elkezdődött szekularizálódás, vagyis elvilágiasodás, amely az emberi
életet csak földi keretében, immanens mödon tekinti. Nehezen találja meg benne Isten
helyét, szerepét, és nem keresi az üdvösség igényét az emberi élet értelmezésében. A
második világháború tragédiája és az azt követő társadalmi átalakulások szintén érintették
az egyházat az egész világon.

Mélyreható változást hozott az egyház életében a II. Vatikáni zsinat, amely elsősorban

lelkipásztori zsinat volt. Az új gondolkodásmódnak megfelelőena keresztény tanítás új
szintézisét adta, amely közelebb hozta az üdvösség misztériumát a mai emberhez; a
megszentelés területén a liturgikus reformot vezette be, ezzel együtt új tartalmat és
jelentőséget nyert a liturgikus teológia; a lelki vezetés területén kereste azokat az új
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módozatokat és lehetőségeket, amelyekkel a jelen világunkban eredményesebb lehet az
üdvösség szolgálata.

Hazánkban az egész egyházat érintő változásokhoz sajátos problémák is kapcsolódtak.
Az új társadalmi és politikai rend bevezetésével az állam és az egyházak közt erős

feszültség támadt. Kezdetben a vallás negatív értékelést kapott, és célként szerepelt a
vallási élet visszaszorítása. Ez a kedvezőtlen helyzet a kölcsönös dialógus következtében
azonban folyamatosan változott, a kezdeti feszültségek oldódtak, és kedvezőbb feltételek
jöttek létre, amelyek mindig több lehetőségetadtak a lelkipásztori tevékenység fokozá
sára, úijászervezésére.

Csak néhány szempontot említettem, amelyek indokolják, hogy mai lehetőségeink

között felmérjük és átgondoljuk lelkipásztori feladatainkat, majd közös munkatervet
dolgozzunk ki.

- Mi lesz a zsinat központi témája? Melyek azok a legfontosabb kérdések, a
lelkipásztorkodásnak, a keresztény életnek azok ajő területei, amelyeknek jölmérését,
űjragondotását, átalakítását Bíboros úrjelenleg a legfontosabbnak látná?

- A zsinat jellegéből következik, hogy olyan kérdésekkel kell foglalkoznia, amelyek az
egész egyházmegyét, az egész közösséget érintik, és a hatékonyabb lelkipásztorkodáshoz
segítséget, direktívákat adnak. Most csak néhány fontos területet emelek ki.

Elsőnek a papi életet, a papi szolgálatot emIítem. Az egyház élete lényegesen függ a
papok buzgóságától, lelkiségétöl. Az elmúlt fél évszázadban változás történt a papi élet
önértelmezésében, a papi szogálat jellegében; megváltozott a papság szerepe a társada
lomban, de megváltozott a papok munkája, életvitele, életkörülménye is. Hazai viszonylat
ban megoldandó kérdéseket vet fel a papok egymáshoz való kapcsolata, a paphiány is.
Emellett komoly feladat a papi hivatások ébresztése, buzgó, művelt és rátermett papok
nevelése; az Istennek szentelt élet, vagyis a szerzetesi hivatások ébresztése, erősítése.

Lényeges feladat az evangelizálás. Túl a hagyományos keretek felhasználásán, szükséges
az új utak, új módszerek keresése, a tapasztalatcsere. a módszerek koordinálása a
katekézisben, az ifjúság evangelizálásában, a felnőttek vallási képzésében, beleértve a
keresztény tanítás autentikus megfogalmazását is a mai szellemi környezetben, a zsinati
tanításnak megfelelöen.

Az egyház küldetéséhez tartozik a hívek megszentelése a liturgián, a szemségeken
keresztül: felkészítés és felkészülés a szentségek vételére, különösen a keresztség, a
bérmálás, az elsőáldozás, a házasság szentségére, valamint a szentmisén és más liturgikus
cselekményeken való aktív és gyümölcsöző részvételre.

Nagy feladatot jelent az ifjúság és a család pasztorációja. Ismeretesek azok a problémák,
amelyek főleg hazánkban az ifjúságra és a családokra vonatkoznak. Az egyháznak itt fontos
küldetése van, elsősorban a keresztény erkölcsi értékek tanításával, mélyítésével, ezek
motiválásával. Nem elegendő csupán elöadnunk, hirdetnünk az egyház tanítását. Föl kell
rnérnünk a helyzetet és meg kell találnunk azokat a mödokat, amelyekkel eredményesen
szelgalhatjuk az ifjúság és a család életének a jobbítását.

Előtérbe került a hívek szerepe az egyház közösségeben. Azsinat is, a legutóbbi Püspöki
Szinodus is intenzíven foglalkozott a hívek aktív szerepevel az egyház építésében. Az
egyház: közösség, amelyben mindenkinek megvan a maga küldetése. Tudatosítanunk kell,
hogy a hívek mindnyájan az egyház aktív és felelős tagjai. Szükség van a hívek segítségére a
lelkipásztori munkában is, de tanúságtevő életükkel, imádságukkal, áldozataikkal még
fontosabb szerephez jutnak az egyház építésében.

Fontos újjászerveznünk és aktivizálnunk az egyházközségeket is. Az újonnan kiadott
egyházközségi szabályzat már eleve úgy készült el, hogy dinamikusabbá tegye az
egyházközségek életét. Az egyházközségnek élő közösséggé kell lennie, amelyben minden
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hívő otthon érzi magát, egymást segítik, erősítik. Az egyházközségek aktivizálásáért még
igen sokat kell tennünk.

Nem hiányozhat az egyház életéből a karitatív tevékenység sem. Kezdettől fogva
Krisztus egyházának jellegzetes vonása volt a segítő szeretet készsége.

Természetesen más kérdések is foglalkoztatják az egyházmegyét. A fentiekben a
leglényegesebb feladatokra utaltam, amelyek elsődlegesen hozzátartoznak a zsinati
megbeszélésekhez.

- Az elmúlt években a küljöldön rendezett egyházmegyei zsinatok elsőrendű

haszna az volt, hogy mozgósították az egyházmegye híveit éspapságát: önvizsgálatra,
az egyházért vállalt nagyobb felelősségre késztették őket, s felébresztették bennük a
nem- vagy alig-hívőkhöz is küldetést érzőmissziós tudatot. - Milyen hatást vár Biboros
úr az egyházmegyei zsinattól?

- Mindenekelőtt egy megjegyzést fűzök a kérdéshez. Az egyházmegyei zsinat nem
parlamentáris összejövetel, hanem az egyház életének belső megnyilvánulása. Az Egyházi
Törvénykönyv idézett megfogalmazása is erre utal: "a megyespüspöknek segítséget
nyujtanak". Más szövala zsinat nem törvényhozó testület, a határozatokat nem a szavazás
dönti el. Mindez az egyház természetét juttatja kifejezésre. Az egyház egyrészt közösség.
szükséges tehát a közösség meghallgatása, véleménynyilvánítása, igényeinek a feltárása.
Másrészt az egyház hierarchikus jellegű: Krisztus rendeléséből az apostolokra és
utódaikra épül, és ezen keresztül élteti a Szentlélek. Mai "demokratikus" gondolkodásmó
dunkban talán nehezebben érthető a zsinatnak ez a beállítottsága. De ebben nem a
közösség leértékelése, hanem a közösség bekapcsolása szerepel a Krisztustól hierarchi
kusan megalapított egyház életébe.

Visszatérve a kérdésre, én magam is azt várom a zsinattól, amit a külföldi példák
felmutatnak és amire a kérdés rámutatott: az önvizsgalatot, a felelősségtudatot. a missziós
tudatot. Ezekhez kapcsolódik természetesen az irányelveknek a konkrét megfogalmazása,
a belső ösztönzés a mélyebb keresztény életre és az eredményesebb lelkipásztori
tevékenység.

A felsoroltakhoz kettőt füzök hozzá. Mindenekelőtt az imádságos lelkület mélyülését,
Csak imádságos lelkülettel várhatjuk Isten áldását, hisz .mínden jó adomány felülről

származik: a világosságAtyjától". Csak akkor lehet a zsinat eredményes, ha az előkészületet

a buzgó imádság kíséri. - Továbbá a közösségí szellemnek és együvétartozásnak az
erősítését is várom. Manapság erre különösen szükség van. Szükséges az egyéni
gondolkodás, az egyéni adottságoknak megfelelőcselekvés, a "sajátos karizma" követése.
De ez magával hozhatja az "egyénieskedés" kísértését is. Azt a kísértést, hogy - papok és
hívek egyaránt - csak egyéni elgondolásaikat tartják "tévedhetetlenül" helyesnek, hogy
ki-ki a maga útját járja. Az egyéni gondolatok és adottságok mellett nagyon fontos a közös
cselekvés és a közösségi szellem kialakítása is.

Végül a jó dialógus szellemének a fejlődését is várom a zsinattól. A dialógus ma
szükséges az élet minden területén. Nem mondhatom, hogy már teljesen megtanultuk a jó
dialógust. Bízom abban, hogy ehhez is segítséget nyújt a zsinat.

- Szerte Európában egymás után kerülnek megrendezésre az egyházmegyei
zsinatok. Nyugat-Németországban 1971-ben nemzeti zsinatot is tartottak, hogy a II.
Vatikáni zsinat útmutatásai szerint, a korigényeknek megfelelően átgondolják a
német katolikus egyház életét, s meghatározzák a korszerü pasztoráciá, a mai
körülmények között élhető igazi keresztény hit irányvonalait. Az egyházmegyei
zsinatok megtartását többnyire2-3 éves előkészület előzi meg.Ennek során általában
arra törekszenek, hogy minél teljesebben bevonják a közös imádságba, gondolkodásba
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az egyházmegye papjait és híveit. Mindnyájukat felszólítják a részvételre, többnyire
körkérdések formájában írásban is kikérik véleményüket. Az egyik francia egyházme
gyepéldáu/30 oookérdóívetbocsátottki, ebből több mint 10 OOO válaszérkezett vissza.
Egy másikban 250 csoportban (a plébániákon, illetve a mozgalmak közösségeiben)
több ezren gyűltek össze rendszeresen, hogy megbeszéljék a kiadott szempontokat. 
Bíboros úr milyen módon tervezi a zsinat előkészítését?Mennyi időmúlva kerülhet sor
magára a zsinati összejöveteire ? Milyen széles körben kívánja bevonnipapjait és híveit
ebbe a munkába?

- Akülföldi tapasztalatokat természetesen figyelembe kell venni. Amint a kérdésben is
elhangzott, különbözö országok, egyházmegyék különbözö formában végezték az
előkészítést. Mi magyarok nem rendelkezünk konkrét tapasztalatokkal, hisz az ötven évvel
ezelőtti zsinat előkészítésétőlkülönböznek a mostani lehetőségekés igények.

Annak mindenesetre örülnék, ha minél szélesebb formában lehetne bevonni az
előkészítésbe a papokat és a híveket egyaránt. Ehhez természetesen konkrét témák és
konkrét kérdések szükségesek. Elindulásnak azt találom a legalkalmasabbnak, ha a papok
elsősorbanaz esperesigyűléseken, de más összejöveteleken is megbeszélnék a témákat,
kifejeznék gondolataikat, javaslataikat. Szükségesnek látom a hívek minél szélesebb
bevonását is. Ezt leginkább a plébániai közösségekben, a különböző kisközösségekben
vagy más csoportosulásokban látom elérhetőnekkörülményeink között.

Jelenleg úgy látom, hogy valamennyi témakör megbeszélése egy összejövetelen nem
lehetséges. Ezért a témaköröket csak részletekben, tehát több éves távlatban tárgyalhatjuk meg.

Azsinaton természetesen részt vesznek a hívek képviselőiis. Ezt a korigény mellett az új
Egyházi Törvénykönyv is megkívánja.

Időpontot egyelőre nem merek megjelölni. Csak ha megfelelően felkészültünk. akkor
érdemes az első összejövetelt megtartani. Ezt bizonyos értelemben befolyásolhatja a
Szematya várható lelkipásztori látogatása is.

- A külföldipéldák, de a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a hagyományos
módon működópleöániák gyakran nem tudnak mindenestül megfelelni a /l. Vatikáni
zsinat felállította követelményeknek, de a mai ember igényeinek sem, aki élőbb,

közösségibb, személyesebb formában szeretné megélni hitét. Az egyik francia egyház
megyében például a zsinat nyomán a püspök teljesen újjászervezte a pleöániák
rendszerét és funkdóit. Két alapelv irányitotta az átalakításban: minden pleöánián
több pap éljen együtt, testvéries egységben. Másrészt olyan új pleöániákat kell
létrehozni, amelyek képesek a keresztény élet és a missziós szellemű lelkipásztorkodás
minden részfeladatát felvállaini erre alkalmas csoportok, szakosztályok, közösségek
kialakításával - ahol tehát múködhetnek imaközösségek, a hit átadásának és
megélésének a közösségei, aztán karitatív, szegényeket, betegeketgondozó közösségek,
kulturális csoportok; ahol a szentségeket az egész közösség örömében veszik fel. 
Szerepel-e Bíboros úr tervei között a pleöániák valamilyen átalakítása? Hogyan látja
megoldhatónak, hogy jelenlegi egyházközségeink valóban közösségí otthonná válja
nak, hogy missziós küldetéssel éljenek, hirdetve az evangéliumot a környezetükben élő

nem-hívó embereknek is, a közösség, az egyház élő hitét pedig szeruezett, közösségi
fonnákban adják át sajátfiataljaiknak?

- Az életkörülmények átalakulása megkívánja a lelkipásztori munka átszervezését is.
Erre sokféle példa van külföldön. Idehaza is többször szerepel a papok és hívek részéről az
igény, hogy a területi lelkipásztorkodás mellett szervezzenek olyan speciális munkakörö
ket, amelyeket a korszeru lelkipásztorkodás megkíván.

A feltett kérdésre általánosságban azt válaszolhatom, hogy az egyiket meg kell tenni, a
másikat nem lehet elhagyni. A területi, vagyis a plébániai felosztás továbbra is a
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lelkipásztori munka központját alkotja. Ezt nemcsak azért említem, mert az Egyházi
Törvénykönyv is fenntartja, hanem mert ez a szervezett lelkipásztori munka alapja.
Emellett természetesen szükség van sajátos jellegű feladatok ellátására, amelyek már nem
kötődnekannyira a plébániai közösségekhez.

Hazai viszonylatban azt mondhatom, hogy bizonyos próbálkozások már történtek. De
komolyabb átszervezésre egyelőre nem látok lehetőséget. Ennek oka elsősorban a
paphiány. Ideális megoldás, hogy több pap együtt élhessen és dolgozhasson, amint a
kérdésben is szerepelt. A paphiány miatt viszont - elsősorban vidéken - a plébániák
összevonására kényszerülünk, vagyis egy papnak több plébániát kell ellátnia. Egy-két
próbálkozás történt, hogy papi centrum létesüljön, ahonnan több pap több plébániát
láthat el. Adott esetben ez lehet alkalmas megoldás. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a
pap jelenléte a plébánián önmagában hatékonyabb lelkipásztori eredményt biztosít. A
területi, vagyis plébániai lelkipásztorkodást tehát nem lehet feladni, mert annak a hívek
lelki ellátása látná a kárát.

Ahhoz, hogy az egyházközségi élet személyesebb, közösségí jellegű legyen, elsősorban
az egyházközségek aktivizálása. dinamizálása szükséges, Itt a hívek bekapcsolódásának,
jószándékú és apostoli buzgóságuknak van legfőbb szerepe: a plébánia így valóban a hívek
testvéri közösségévé válhat, ahol ismerik, segítik egymást. Mint említettem, az új
egyházközségi szabályzat ezt a célt szolgálja. Hogy megvalösuljon, ahhoz kell a lelkipász
tornak is, a híveknek is a jószándékú, áldozatos munkája.
Néhányesettől eltekintve, inkább arrá van lehetőség, hogy azok a papok, akiknek a

plébániájukon nincs túlzottan nagy elfoglaltságuk, bekapcsolódjanak speciális feladatok
ellátásába, amint ez több esetben meg is történt. Bízom abban, hogy a hivatások
gyarapodásával a lelkipásztori munka átszervezésében is több lehetőség nyílik: jobban
szolgálhatjuk a korszeru lelkipásztori munkát a területi beosztásban, de a speciális
feladatok ellátásában is.

- Az egyház jelenlegi megújulásában világszerte jelentős szerepet játszanak az
úgynevezett megújulási mozgalmak, lelkiségi irányzatok. Több közülük hazánkban is
ismert - a karizmatikus megújulásra, a Focolare mozgalomra, a Házas Hétvégére, a
Vursillora vagy a Neokatekumenátusra gondolok például. Ezek a mozgalmak általá
ban dinamikusabbak, mozgékonyabbak, "lelkesebbek': nagyobb erővel vonzzák
magukhoz és Istenhez az elkötelezettebb életre törekvóket. Mivel azonban nincsenek
kötve a plébániák határaihoz, bizonyos szempontból egyetemesebbek is. Ugyanakkor
viszont fenyegetheti őket a területi alapon rendeződő egyháztól való elidegenedés
veszélye is. - Hazánkban milyen esélye van e mozgalmak működésének?Bíboros úr
véleményeszerint milyen szerepet vállalhatnak a kiscsoportok, a lelkiségimozgalmaka
hitélet megerősödésében?Hogyan lehet biztosítaniharmonikus együttműködésüketaz
egyházközségekkel és az egyházmegyével?

- Mindenekelőtt arra utalok, hogy az egyház egyetemes. Ez azt jelenti, hogy nincs egy
területhez, jelen esetben egy plébániai közösséghez kötve; másrészt felöleli az egyén
minden adottságát és segíti az egyéni indítások követését. Ilyen értelemben az egyházban
mindig voltak olyan közösségek, amelyek nem kötődtek területekhez, hanem a plébániai
kereteken túl egy nemzetre vagy az egész egyházra is kiterjedtek. Ilyenek a mozgalmaktól
kezdve az egyesületeken keresztül a szerzetesrendek közösségel.

Mozgalmakra szükség van, mert több dinamizmust, több lelkiséget tudnak biztosítani
tagjaiknak. A különbözö egyéni adottságoknak és egyéni életkörülményeknek megfelelő

en segítik a mélyebb keresztény életet. Ezt szolgálják a különböző profillal rendelkező
mozgalmak, közösségek, saját tapasztalataik alapján, egymás segítésével.
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Az egyház története is mutatja, hogy veszélyek rnindig voltak és még a szakadás is
előfordulhatott. Ezt míndenképpen meg kell akadályozni. Ennek egyik feltétele, hogy
elkerüljék a kizárólagos jelleget. Amit valaki egyéni adottságai szerint önmaga számára a
legalkalmasabbnak tekint, azt nem tarthatja feltétlenül értékesebbnek más irányzatoknál.
Különben a szakadás, a kevélység veszélye állhat fenn. Nem véletlen, hogy korunkban
elindult kiscsoportokra, bázísközösségekre vonatkozóan a Szentarya többször is adott
irányelveket, így a magyar egyháznak is.

A másik lényeges vonás a megfelelő katolikus teológiai ismeretek elsajátítása. Veszélyt
jelenthet a túlzott véleményszerüség, az érzelmek keresése. Ez egyrészt önmagában nem
stabíl, később meginoghat; másrészt megfelelő teológiai megalapozás nélkül nem az igazi
keresztény lelkiséget adja. Az igazi mozgalomhoz, kiscsoporthoz hozzátartozik az
elmélyülés rnindabban, amit a katolikus egyház hivatalosan tanít és amit irányelvként állít
elénk.

Végül éppen ezek a közösségek kell hogy feladatuknak tekintsék az egyházközségi
életbe való aktív bekapcsolódást. Éppen ezektől várhatja el egy egyházközség saját
közösségének a dinamizálását. Az a jó mozgalorn, kisközösség, amelyik megtalálja az utat
az egyházközséghez, felajánlja szolgálatait, így apostolkodik tanúságtételével a hívek
közösségeben. Ide tartozik mindenképpen a közösség liturgiáján való részvétel. Éppen a
liturgia, a szentmíse juttatja kifejezésre, hogy mindnyájan egy egyházhoz tartozunk, egyek
vagyunk a hitben és az imádságban. Amikor egy mozgalomnak vagy kisközösségnek nem
megfelelő az egyházközség liturgiája, hanem sajátos jellegű liturgiát akar formálni,
nemcsak vét az egyházi előírások ellen, hanem éppen a legszentebb területen szeparáló
dik az egyházi közösségtöl,

Mindezek figyelembevételével a különbözö jellegű mozgalmakat - nemcsak a
kérdésben említetteket - jónak, sőt szükségesnek tartom az egyházi életünk megújulá
sához.

Az esztergomiJőegyházmegye területi adottságainál fogua szinte teljes keresztmet
szetet ad Magyarországnak a hitélet szempontjából is jelentősen különböző tájegy
ségeirol: ide tartozik Budapest nagy része, de találunk benne iparoidéket, élő hitük
hagyományát buzgón őrző faluahai és hitüket vesztett, gyökerüktől elszakadt
helységeket is. A katolikus hivek közül sokan, szerte az országban, várakozással és
reménnyel tekintenek az esztergomi zsinatra. Beszélgetéseikben, tervezgetéseikben és
imádságaikban pedig Jeljelbukkan egy magyar nemzeti zsinat lehetősége, amely az
egyházmegyék tapasztalatainak összegzése nyomán majd az egész magyar egyház
megújulását szolgálná. Ezért is érezzük mindnydjan magunkénak azt, ami most
Esztergomban készülődik.

Következő számunkból

A gyermek - áldás: Varga Domokos, Czakó Gábor, Tillmann]. A, Esterházy Péter, Takács
Zsuzsa, Petz György, Ferencz Győz6, Márton László és Fekete Gyula írásai

Csoma Gyula: Az értékvesztés pedagógiája
Törökjózsef Pastor angelicus: XII. Piusz pápa
Kisida Erzsébet: A régi felvidéki karácsonyi ünnepkör
Alexander Lemet-Holenia elbeszélése, Tűz Tamás versei
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Hit és élet

Zsinatolunk

Ha nincs is még zsinati zsongás, néhány kis- és plébániai közösségben, műhelyekbenés
kupaktanácsokon már vitatéma a meghirdetett egyházmegyei zsinat, a nemzeti zsinat, a
.rní zsinatunk", a "kis magyar zsinat". Még nem a javaslatokról és ellenjavaslatokról folyik a
vita, még arról, hogy mi is a zsinat, mire is jó a zsinat, "ha magyar".

- Szerintem a kis zsinat a nagy zsinat magyarra, helyi viszonyainkra való lefordítása.
- Éppen fordítva: a helyi viszonyokból kell kiindulni, s megfogalmazni rájuk a helyi

választ a nagy zsinat szellemében.
- Eszerint egy egyházmegyei vagy nemzeti zsinat csak partikuláris dolgokkal

foglalkozhat? Arról nem lehet szö, hogy mi innen hogyan látjuk az egészet?
- Egy ilyen zsinat szerintem a második vatikáni zsinat utópiájának és az Ittení-mcstaní

valóságnak a szembesítése, amiből kijöhet egy nagyívű középtávü terv.
- Teljesen félreértitek egy ilyen zsinat lényegét! Nem egy ötéves vagy százéves tervet

kell kidolgozni; a zsinat egy eszmélkedési folyamat, nagyszabású, igazi beszélgetés.
- Annak a reményében, hogy lényeges változások történnek! Mert én bizony a

beszélgetés során ki fogom fejteni, hogy ami van, az nem jól van, hogy sürgősencselekedni
kell. A mi zsinatunknak a magyar katolikus egyház radikális, vagyis krisztusi reformját kell
szolgálnia, méghozzá a huszonötödik órában!

- Szerintem a zsinat nem lehet más, mint egymást szerétettel hallgató emberek
beszélgetése, ami persze valami radikálisan új lenne, amennyiben az egész magyar
katolikus egyház részt venne benne.

- Ahogy egyházunkat elnézem, piciny csoport lenne ez a .míndenkí", és ez alapjában
veszélyezteti a zsinat sikerét, ha azt valami valóban demokratikus formának képzeljük el.

- Számomra ennél is nagyobb probléma egy technikai kérdés: hogyan gyűlnekössze a
vélemények. Persze ez több is, mint technikai kérdés, ha arra gondolok, hogy ki kérdez
meg minket mint kisközösséget, ki hallgatja meg Mari nénit, vagy a kiugrott papot, a csak
az éjféli misére járó hívőt?

- Szóval a kerekasztal a kulcskérdés, amely egyenlőséget teremt mínden rendű-rangú

katolikus között, s ahol - hogy a klasszikust idézzem - a kritikus helyzet kritikus
elemzésére kerül sor. Kíméletlen diagnózis nélkül nincs hatékony terápia. Sok kerekasz
talra volna szükség, hogy körülöttük zsinati megbeszélés, közös imádság induljon: a
családokban, a kisközösségekben, a plébániákon, a kolostorokban, az egyházi iskolákban, a
keresztény szellemi műhelyekben, a most alakuló egyesületekben. És kell egy jól
szervezett agytröszt is, ahol felfokozódnak az információk.

- Kell a szakembergárda meg a számítógép. de a Szentlélekre is szükség lesz!
- A Szentlélek csak annak súg, aki készült. A sugallat lesz az irány a pontos térképhez.

de azt nekünk kell elkészíteni.
- EI tudtok képzelni egy jó zsinatot nagy egyéniségek. karizmatikus figurák nélkül?
- Akik megmondják nekünk, egyszeru híveknek, hogy mi a baj és mi rá az orvosság?
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- Túl sok szö esik a bajokról. A zsinat nem csupán bajgyűjteménytállit össze, sőt

elsősorban nem azt, hanem a sokféle lappangó értéket gyűjti össze és mutatja fel.
- I$az! Egy jobban megismert sokféleség újfajta egységét kell létrehozni!
- Es nyelvtanulásra hív! Megtanuljuk érteni-beszélni egymás nyelvét, és elsősorban a

nyelveket adományozó, az egyházat megújító Lélekét.

Futótűzként terjed a hír a katolikusok között. Paskai László bíboros, esztergomi érsek
egyházmegyei zsinatot hirdetett Lelkesvállalkozókedv fogadja mindenütt - más egyhá7me
gyék hívei is örömrnel látnának hasonlót, sokan nemzeti zsinatban reménykednek

Nem egyetlen konferenciára készülünk itt - bármilyen jól készítik is elő. Hanem egy
folyamat kezdődhet el, papok és hívek újfajta, közös felelősségvállalása.A zsinat görög
szava, "szinodus", találó képet kínál: "közös úton" indul el egy egyházmegye, Isten
vándomepe. Közöszarándoklat ez: együtt akarunk jámi Isten útján. Együtt: szolgálatkész
és önzetlen összefogással támogatva egymást; azokat, akik a csapat vezetését vállalták,
azokat, akik a közösség ellátásáról, biztonságáról, egységérőlgondoskodnak, azokat, akik
talán elkedvetlenedtek, elmaradoztak, letértek az útról, nem találják helyüket a többiek
között, Minden emberi összefogásnál mélyebb az együvétartozásnak ez a krisztusi tudata,
amelyik megteremti az egyház közösséget. Az esztergomi zsinat meghirdetésének puszta
ténye az egy úton járóknak ezt a közösségí együvétartozását erősítheti mindnyájunkban.

A zsinat csak akkor lehet eredményes, ha mindnyájan részt vállalunk benne. Egyéni és
közös imádsággal: annak tudatában, hogy életünknek célja és iránya van: hittestvéreinkkel
együtt, egymást segítve, de a közülünk hiányzókért is felelősséget vállalva járjuk utunkat
Krisztus nyomán. Az első keresztények szívesen emlékeztek vissza arra, Jézus hogyan
csatlakozott az Emmauszba igyekvő tanítványokhoz. Ez a szinodális elv, az egy úton, egy
csapatban járók szolidaritása e tudat felélesztésére, megtéresre szölít.

Ez azonban közös munkát, felelős gondolkodást és tervezést, nagylelkű és önzetlen
együttműködéstvár. Magukon a zsinatüléseken nyilván csak egy-kétszázan vehetnek részt,
papok, szerzetesek, civilek. De a zsinat határozatai annál hitelesebbek és hasznosabbak
lesznek, minél többen vesznek részt előkészítésükbenés végrehajtásukban.

Szerte Európában folytak-folynak egyházmegyei zsinatok. Szarnos példán tanulmányoz
hatjuk, hogyan lehet az együttes munkát hatékonnyá tenni. Azok módszere vált be
leginkább, akik hármas visszacsatolásban kapcsolták össze az egyházmegye egészét a
püspök vezette zsinattal. A zsinatot előkészítő bizottság összeállít egy füzetet, amelyben
röviden megírják, milyen témákat kívánnak megtárgyalni, milyen szempontok, kérdések
alapján volna célszerű elkészíteni a helyzetelemzést és a megoldási javaslatokat. Ezt a
füzetet megküldik minden plébániának, de szabadon igényelhet belőle minden báziskö
zösség, vagyaz egyházmegye bármely megkeresztelt tagja.

Ekkor a plébániákon szervezödö vagyegyéb öntevékeny csoportok - több hónapos,
közös beszélgetés és közös imádság során - elkészítik a maguk zsinati beszámolóját.

Abeérkezett - csoportos és egyéni - válaszokat a zsinati iroda vezetésével erre a célra
alakult munkabizottságok összegzik, majd elkészítik a zsinati atyák és testvérek elé
terjesztendő javaslattervezetet. Sokat segíthet, ha ez még egy fordulóban megjárhatja az
egyházmegye nagy nyilvánosságát, s a beérkező hozzászólások nyomán kiegészíthetik,
pontosíthatják. E hosszú és valóban az egyházmegye egészét mozgósító munka után
nyílhat meg maga a zsinat. A zsinati ülésszak(ok) nyomán készülhetnek el a végleges
zsinati határozatok. A megyespüspök által kihirdetett határozatok végrehajtása aztán
megint az egyházmegye minden tagjának, papok és híveknek közös feladata.

Ha az egyházmegye rálép a zsinati útra, kegyelmi idő kezdődik el: Isten népének
vándorlása az Ígéret Földje felé.
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Napló

FideI Castro és a vallás

Amikor Frei Betto könyve, Fidel és a vallás 1985-ben napvilágot látott egy kubai állami kiadónál,
érthető módon szenzációszámba ment, hosszú sorok kígyóztak a könyvesboltok előtt, milliós
példányszámban kelt el. Néhány éven belül számos nyelvre lefordították. Hargitai György fordításá
ban 1987-ben magyarul is hozzáférhetővé vált.

Frei Betto, aki ezt a terjedelmes interjút (251 oldal) készítette, brazil domonkos szerzetes, a
felszabadítás teológiának nevezett lelkipásztori-teológiai irányzatok baloldalához sorolható. A 70-es
évek elején a katonai kormányzat .nemzerbízronsagí okokból" letartóztatta Sao Pauloban. 1979-től, a
nicaraguai forradalom győzelmétőlkezdve évente kétszer-háromszor utazott Nicaraguába, földmű
velőknek szervezett találkozókra és lelkigyakorlatokra, segítette a "Bevezetés a Bibliába" tanfolyamo
kat, közrernűködött a hitélet és a politikai megegyezés összehangolásában. (Mindezt maga írja
hétoldalas bevezetőjében.) Betto 1981-ben járt először Kubában, de - mint írja - a további
meghívás elfogadását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy segítségére lehessen a kubai katolikus
közösségnek is. 1983-ban meghívottként jelen volt a kubai püspökkari konferencia ülésén. 1985
májusában, több részletben, összesen 23 órán át beszélgetett Fidel Castróval, a .Parancsnok't-kal,

A manapság divatos interjú-irodalomból ez a kötet azzal is kitűnik, hogy nincs szerkeszrve. Betto
egyszeruen csak leíratta a magnetofonra vett beszélgetést, de nem csoportosította, nem szerkesztette
meg az anyagot. Egy-egy téma így többször, több helyen is előkerül, nehezen kereshető össze, és
hozható szintézisbe. Van ennek a közlési módnak egy kétségtelen előnye is: szinte hallja az olvasó a
nyilatkozó spontán - s mint maga is többször utal rá - közvetlen felkészülés nélküli szavait.

A beszélgetés szerteágazó anyagában előrehaladva.olvasás közben készítettem magamnak egy kis
tárgymutatót. Annak segítségével mutatok be néhány kérdéskört az olvasának. Igaz ugyan, hogy
politikai és ideológiai szempontból a beszélgetés második fele az érdekesebb, ahol fidei Castro a
kommunista vezetők között elsőként foglalkozik elméletileg is a vallás és a marxista forradalmi
ideológia viszonyával, ha nem is túl mélyen. Azért a többi részből is összegyűjthetök érdekes adatok,
információk.

Castro apja spanyolországi származású paraszt volt, aki vagyonra tett szert azon a tanyán, ahol Fidel
született. A postát és iskolát kivéve minden, a bolt, a sütöde, tejcsarnok, vágóhíd, szerszámjavító
műhely a család tulajdona volt. (22. old.) Apja 1956-ban hunyt el, édesanyja azonban, akinek
hagyományos vallásosságáról olvasunk, 1963-ban, három és fél évvel a kubai forradalom győzelme

után. Fidel hamar elkerült a szülöí háztól, előbb keresztapjához, majd egyházi intézetekbe. A La Salle
intézetben, Santiagóban, ötödik osztálytól pedig jezsuita kollégiumban végezte tanulmányait. A
keresztény iskolatestvérek rendje "kevésbé volt igényes és szígorü, mint a jezsuitáké." (45. old.) A
jezsuiták Dolores kollégiumáról ezt mondja Castro: "Érdekelték őket a diákok; a diákok jelleme,
magatartása, jó érzékük volt a szigor és a követelmény tekintetében. Vagyisaz ember megismerkedett
bizonyos etikus magatartással, bizonyos normákkal, nem csupán vallásos értelemben." (51. old.)
Nagyra tartották a sportot, hegyi túrákat is, derék, fegyelmezett, szígorü, okos és jellemes emberek
voltak (6. old.) Kiváló eredménnyel a jezsuitáknál érettségizett is, de egy másik, havannai
kollégiumukban, 1945-ben. Utána ügyvédi díplomát szerzett.

Sok szö esik a beszélgetésben Castro hitéről.A legfontosabb vallomása így hangzik: "Nem tudták
belém plántálni a vallásos hitet azokkal a gépies, dogmatikus és irracionális rnödszerekkel, melyekkel
megpróbáltak hitre nevelni. Ha valaki megkérdi, mióta nincs hitem, azt felelem, hogy valójában nem
is volt soha. Nem sikerült szert tennem vallásos hitre, az iskolában képtelenek voltak megtanítani
ilyen erényekre. Később másfajta értékekre találtam: politikai hitre, politikai hitvallásra, amit saját
magamnak kellett kikovácsolnom a tapasztalataim nyomán, gondolkodásom és érzelmeim alapján."
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A kubai katolikus egyház sajátos múltjáról ezt az információt meríthetjük a kötetböh .Kubaban az
egyház nem a nép egyháza volt, nem a munkások, a parasztok, a lakosság egyháza volt, nem a népesség
egyszeru rétegeié." "Hazánkban, ahol a lakosság hetven százaléka paraszt, egyetlen templom sem volt
a falvakban." .Kubában a vallást elsősorban a magániskolák révén terjesztették és hirdették, vagyis
olyan iskolákban, melyeket papok vagy aparak irányítottak, ahová az ország leggazdagabb családjainak
gyerekei jártak. " (116-117. old.) A kubaí forradalomban volt némi keresztény részvétel - mondja
másutt - és mártírjaik is voltak. Papok is csatlakoztak. Később, a gazdasági-társadalmi konfliktusok
idején .megpröbalrak felhasználni a vallást a forradalom ellen." (H. old.) A kezdeti nehézségek
viszonylag rövid idő alatt megoldódtak, anélkül, hogy bánniféle traumát okoztak volna, s "részben a
kubai apostoli nuncius tevékenysége nyomán" - mondja Castro. ( 17R. old. ) A "kezdeti nehézségek"
az iskolák államosításával is összefüggtek. ( 122. old.) De egyetlen papot, püspököt nem kínoztak
meg, nem öltek meg, egyetlen templomot sem zártak be - mondja a kubai vezető, majd hozzáteszi:
"amikor kiélezödön a politikai szembenállás és néhány egyházi személy, különösen a spanyol
származásúak politikai fellépése miatt azt követeltük. hogy hagyják el az országot, megvontuk a
tartózkodási engedélyüket. " ( 131. old.)

És ma? Mi ma a kubai katolikusok helyzete? "Ha megkérdik, van-l' bizonyos megkülönböztetés a
hívőkkel szemben, azt mondom, becsületesen meg kell mondanorn, hogy van, s hogy ezt a magunk
részéről eddig nem tudtuk leküzdeni. Ez azonban nem szándékos. nem tudatos, nem elhatározott
dolog; létezik, és én azt hiszem, túl kell lépnünk ezen a szakaszon. Meg kell teremteni a
körülményeket. meg kell teremteni a bizalom feltételeit olyan viszonyok között, amikor még míndíg
fenyeget bennünket az imperializmus, és amikor még mindig sokan vannak a régi burzsoák,
földbirtokosok és a kiváltsagos osztályok, akik a vallást ellenforradalmi ideológiává tették." ( 151.
old.) És egy másik érdekes megállapítás: ,,A mélyrehatö társadalmi változás: a szocíalízmus és a
kommunizmus semmiképpen sem úgy van megtervezve. kigondolva, mintha az volna a célja, hogy
beleszóljon a szernélyíség belső törvényeibe és megtagadja azt a jogot bárkitől, hogy gondolkodjék
vagy higgyen." ( 177. old.)

Lehetetlen vállalkozás volna bemutatni a beszélgetésnek azt a terjedelmes részét - ez is a könyv
különbözö, egymástól távol eső lapjain olvasható - amely a latin-amerikai felszabadítás teológia és
"népi egyház" mozgalmaival, tevékenységével foglalkozik. A másik hosszabb téma a forradalmiság és
vallásellenesség okairól szölö elmélkedés. Álljon itt míndenesetre Fidcl Castrotól egy igen jellemző

megállapítás ízelítöül: "Én úgy határoznám meg a felszabadítás q.,ryházát vagy a felszabadítás
teológiáját, mint a kereszténység újratalálkozását saját gyökereivel. a maga legszebb, legvonzóbb,
leghősibb és legdicsőségesebb történelmével. mégpedig olyan egyszeru formában, hogy ezzel az
egész latin-amerikai baloldalt rákényszeríti arra, hogy figyelembe vegye, mint a korunkban
végbemenő alapvető jelentőségű események egyikét." (189. old.) ..í n azt hiszem, hogy a szegény
emberek fájdalma hódította meg az egyházat, ezeknek a tömegeknek az elmondhatatlan tragédiája
hódította meg az egyházat." (191. old.)

A keresztények és marxisták közötti együttműködésfeltételének tart jaCastro, hogy a két fél "igazi",
tehát őszinte meggyőződésű legyen, különben az egésznek nincs semmi értelme.

Nagy tisztelettel szól Castro ll. János Pál pápáról. Esetleges kubai latogarasarot ezeket mondja: "A
pápa kuhai látogatásának akkor kell létrejönnie, amikor biztosírva vannak a minimális feltételek
ahhoz, hogy ez hasznos és gyümölcsöző találkozás legyen mind az ("'"''Y'ház, mind a rní számunkra,
hiszen ez kivételes alkalom." (212. old.) ,,Apápa látogatása a mi országunkban igen jelentős volna, s a
magam részéről lehetségesnek is tartom." (213. old. )

A könyv bepillantást enged Fidei Castro művcltségébe, politik.u arcélét minden eddiginél
színesebbé teszi, és gondolatokat ébreszt a keresztény- marxista parbeszéd kilátásait illetően. Ennek
egy fontos felismerés kétségtelenül alapvető feltétele: "Én azt hiszem. az emberiség története során
sosem volt olyan nép, melybcn ne lett volna vallásosság." ( 119. old. ) ( Kossuth)

Rosdy Pdl

Hamvas Béla esszékötete még kapható, vagy utánvéttel megrendelhető

a Vigilia kiadóhivatalában. (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.) Ára: 75,- Ft
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Teológia

Új egyházi kiadványok

Küldetésben
Méltó módon ünnepelte meg Iaptársunk, a Teoló
gia, fennállásának 20 éves jubileumát: rangos ta
nulmánykötetet adott ki erre az alkalomra A kötet
első felében a Teológiában már megjelent írásokat
találunk. Részben a folyóirat szerkesztőjének, fő

munkatársának és kiadójának egy-egy írását,
részben a folyóiratban külföldi szerzöktöl publikált
írásokból vett szemelvényeket. Ezekaz írások mint
egy keresztmetszetet adnak számunkra a folyóirat
két évtizedes múltjából. Annál fontosabb ezt
látnunk, hiszen a Teológia közvetlenill a n. Vatikáni
zsinat befejezése után indult, és igen jelentős

szerepet játszott abban, hogy a magyar egyház is
belekapcsolódjék abba az újfujta szellemiségbe,
gondolkodásmódba, amit a zsinat képviselt.A kötet
háromnegyed részét azonban eredeti, erre azünne
pi a1kalomra készillt tanulmányok adják. Amint a
kötetet összeállító Korzenszky Richárd írja
bevezetőjében: "Szándékunk, hogy a teológia és
más tudományok határterilleteiről gyűjtsünkegybe
tanulmányokat, és elsősorban az embert állítjuk
középpontba, akihez az Üzenet szöl," A teológus
mellett megszólal itt a szociológus, a pszichológus,
a filozófus és a gyakorló lelkipásztor is. Ennek
megfelelően változik az írások jellege, hangvétele
- a tág horizontot nyitó, a teológia és a mai élet,
mai ember határterilleteit bejáró tanulmányok mel
lett találunk költői elmélkedést és riportszerű

élménybeszámolót is. Közös azonban ezekben az
írásokban az emberért érzett isteni felelősség:

mindegyikük azt kutatja, mit adhat az örök Evan
gélium a ma emberének (Teológia, 1988)

Gyökössy Endre: Mai példázatok
A valamirevaló lelkipásztor egy kicsit pszicholó
gus is, s a pszichológus, ha hivatása magaslatán
áll, gyakran egyszemélyes lelkipásztorkodást
végez. Gyökössy Endre életében páratlanul
eredményesen kapcsolódott össze ez a két hi
vatás a lelkek javára, hiszen "tanult szakmája"
mindkettő: a teológia és a pszichológia is. Ahogy
maga vallja: "Már mínt teológus hallgatónak az
volt az érzésem, hogy túl keveset tudok azokról
az emberekről, akiknek majd igét hirdetek. Ezért

beiratkoztarn a bölcsészetre, és ledoktocáltarn pszi
cho-pedagógiábóL" Derűs, kiegyensúlyozott, segí
tökész. mélyen az Istenben élő egyéniségével így
tudott - és hálaIstennek, tud ma is - olysokaknak
lelki vezetést, eligazítást nyújtani, beszédeivel,
írásaival, le1kivezetésével. Hány emberi sorsot lát
egy lelkipásztor az évek-évtizedek folyamán? Hány
lélek mélységei tárulnak fÖl előtte? Hogyan látja
igazolódni a Biblia igazságait az élet killönböző

drámáiban? GyökössyEndre a mélyen hívő ember
szemével olvassa a Bibliát és az életet, és látja
egységben a kettőt. Smert az Úrtól megkapta a szép
szó adományát is, élményeit remek írásokban tudja
közölni velÖÖk. Történetei mind egy-egyéletsorsot
jelenítenek meg előttünk - a bibliai példázatok
mai folytatásait.

A tömeget tanító Jézus lelkülete érint meg
bennünket könyvének olvastán. (A Református
Zsinati 1roOOSajtóosztálya, 1988)

Arcodat keresem
Szabö Ferenc S. J. állította össze a kötetet. A
szerzö hatalmas olvasottságát, tágas szel1emét
mindig újra megcsodálhatjuk egy-egy új könyve 
megjelenésekor. A 20. század teológiai-filozófiai
áramlataiban éppen annyira otthonosan mozog,
mint költészetében. verseket éppen olyan szíve
sen ír és fordít, mint teológiai tanulmányokat. E
kötetében Isten-keresők vallomásait gyűjtötte

össze. Nagy részük századunkban élt - bár
megtaláljuk .az időtlen klasszikusok egy-egy
írását is: köztük Szent Ágostont, Keresztes Szent
Jánost, Fénelont, Pázmányt, Kierkegaard-t. A
kortársak között olvashatjuk a közismert "nagyo
kat", Claudeltől Chestertonig, Prohászkától Ba
bitsig, de találunk jó néhány kevésbé ismert
nevet is. A szemelvények meggyőzhetnekarról,
hogy az Isten-keresők végeláthatatlan sora nem
fogyatkozott meg napjainkban sem. A kötet
második része húsz interjút közöl, amelyeket a
La Croix munkatársa készített neves személyi
ségekkel az Isten-hitről. A Vatikáni Rádió hallga
tói ezeket már hallhatták Az emmauszi úton
című sorozatban, s most bizonyára ők is öröm
mel olvassák újra. A kötetet Szabó Ferenc remek
kis elmélkedése zárja a mai ember hitének
lehetőségeirőlés feladatairól. Mi a közös mind
egyik írásban? Az előszó így jellemzi: "A közölt
szemelvényekben és beszélgetésekben a költők,

misztikusok, hívő gondolkodók általában hason
latokkai, képekkel, szimbólumokkal fejezik ki
élményüket ... A hit misztériuma, a kimondha
tatlan isteni is a szimbólumon ragyog át, nyilat
kozik meg a hit szeme számára." (Róma,
1988)
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Marcel önmagáról
Szabó Ferenc már eddig is igen sokat tett azért,
hogy a 20. századi keresztény gondolkodókat
megismertesse a magyar olvasóközönséggel.
Újszerűvállalkozásba fogott Mai írók ésgondol
kodók címü sorozatával, amelynek most már
második kötetét tarthatjuk kezünkben. (Az első

Mauriacról szölt. ) Gabriel Marcel nevét viszony
lag kevesen ismerik hazánkban, holott nemcsak
az egyik legjelentősebb egzisztencialista filozó
fus, hanem századunk keresztény szellemisé
gének is legfontosabb alakjai közül való. Szabó
Ferenc bevezető tanulmánya bemutatja Marcel
gondolatvilágát, köztük híres felismerését:
"Isten az Abszolút Te": "Nemcsak gondolni kell
Istenre, beszélni Istenről, hanem vele lenni,
imában találkozni vele, Te-nek szólítani, és a
felajánlás vagy imádás gesztusával kiszolgáltatni
magunkat neki." A szövegváIogatás először ad a
magyar olvasóknak bepillantást Marcel írásaiba.
egyebek között részleteket kapunk önéletrajzi
visszaemlékezéseiből,a híres Lenni vagy birto
kolni című kötetből. s hat beszélgetését olvas
hatjuk Paul Ricoeur-rel. Örömmel olvastuk végig
e kis könyvecskét, és várjuk a sorozat újabb
köteteit. (Róma, 1988)

Kisboldogasszony csillaga
"Custodit sírnplíces Domínus", Örzi az Úr az
egyszerűeket - idézi a 114. zsoltár szavait
Marcell kármelita atya, polgári nevén Marton

Irodalom

Rónay György: Fák és gyümölcsök

Rónay György életmű-sorozata egy 1942-es re
gényhez érkezett cl, amelynek első kiadását négy
és fél évtizeden át nem követte újabb. A mai
olvasó bizonyára kíváncsi, hogy miként válaszolt
a második világháború éveinek súlyos kérdéseire
az az író, aki későbbApárduc ésa göt/ö/yében az
ötvenes éveR etikai Válságánakelemzésére vállal
kozott, s aki katolicizmusat társadalom-, történe
lem- és létértelmezéssel építette egybe. A most
újra kiadott Fák ésgyümölcsök tanúsága szerint
Rónay György messzíre nyúlt vissza a válaszért. s
lételméleti magaslatokat ostromolt, midőn a
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Boldizsh', az oly sok ember által tisztelt és
szeretett lelki író, gyóntató és szönok, Ó is azok
közé a kicsinyek közé tartozott, akiket felemelt
az Úr, s így aztán kimondhatta: "Nekem minden
egyszerű.. . Miért? Mert szeretek"
Fényességben-fájdalomban gazdag életet élt.
Szeretetének gyújtópontja Mária volt, az "Édes
anya", a "Kis Szüzanya", a "Kármel Ékessége", az
"Egyház Anyja", ujjongó, gyermeki örömmel vet
te körül. De nem kerülte el a fájdalom, "a tövis, a
Kenyeres Pajtás" scm. Életprogramja a "két v"
(voluntas mea- Voluntas Tua) közelítése,
egyesítése volt. "Kereszténynek lenni annyi,
mint halálosan komolyan venni Isten akaratát"
- vallotta.

Több mint ezer oldalnyi naplójegyzetéböl
Sinkó Ferenc értő kézzel válogatott ki egy könyv
re valót. (Szent Jstván Társulat, 1987)

Klemm Nándor: A szegények orvosa
Egyre több könyv és cikk jelenik meg a legendás
életű gröfröl, a szegények orvosáról, dr. Bat
thyány Strattmann lászlóról, akit, reméljük, ha
marosan a boldogok sorában tisztelhetünk. Ebbe
a sorba tartozik KJemm Nándor munkaía, amely
a szerző szerint "eredetileg nem szépirodalmi,
hanem tudománytörténeti rnünek indult". Első

sorban gazdag dokumentumanyaga, és igen
szép, bár nem túl jó minőségű képei teszik
megindító és elgondolkodtató olvasmánnyá ezt
a könyvet. (Prugg, 1988)

történelembe ágyazott emberi sorsok tragédiáj
ra igyekezett magyarázatokat keresni.

A Fák ésgyümölcsöket így családregényként
indítja és komponálla. Egy küzdelmes életű anyát
állít a középpontba, akinek felmenői és férje,
valamint gyermekei és rokonai időben és térben
egyaránt távlatot adnak egy egyéni élettörténet
nek. Ebben az életrajzban a történelem látszólag
hangsúlyosan van jelen, hiszen eseményei az első

világháború éveiben, a forradalmak idején, majd
a fehérterrort követőkonszolidáció korszakában
zajlanak. A behívök. a katonadalok, a rettegés,
lövészárkok mocska, Károlyi programja, a tünte
tések, a kommunista szervezkedés, majd a román
megszallas. az antiszemitizmus, a húszas évek
társadalmi depressziója, a földbirtokos osztály
válsága, s a budapesti bérházak szegénysége és az
értelmiség létbizonytalanságaolyan motívumsor
a regényben, amely akár történelmi tablóvá is
szélesíthetné a kornpozícíöt alkotó családre
gényt. Rónay György azonban a történelmi



d...""ámát csak szlíkszavúan és indulattalan szavak
kal írja le, s eleven életet ott rajzol, ahol a
történelem egyéni sorsokkal találkozik, vagy
éppen eltűnikaz egyéni tragédiák mélységeiben.
Középponti hősnője megszenvedi ugyan fia el
vesztését a háborúban, otthona feladását a nagy
társadalmi mozgasok és impériumváltozások
idején, s azt is tudja, hogy nemcsak a házában
történt végzetes esemény, hanem az egész világ
ban eltörött és megmozdult valami. Az ő életét
azonban a gyúlölet teszi tragikussá, mely
házasságát megrontja. Vajon takarékossaga, ke
gyetlen, rideg és elviselhetetlen jósága fordította
szembe férjével? S vajon a férfit a lázadás rángatta
ki puhány félszegségéből. hogy halálos ágyán
ököllel belevágjon felesége arcába?

A VáIaSZ nem mutat oks:igi ÖSSZefüggést az
érzelmek torzulása és a kettétört világ válsága
között, s a lélektani magyarazatot is függóben
hagyja. Az anya sorsa ugyanis lánya életében meg
ismétlődik. Ez a leány, Mária, fellázad anyja kemény
jósága ellen, s annak ti1alma ellenére követi váIasz
tottját a házasságba. Kettőjük között azonban a
küzdelmet azonos karakterek indulata fűti, s Mária
házassága nem anyja életének ellenképe, hanem
még sötétebb t:ragédiájú megismétlése lesz. Szerel
müket megrontja a kivetettség és az elementáris
küszködés, s a férj bolyongásai a megmozdult
világban végül is öngyiIkossághoz vezetnek.

Vajon e második nemzedék sorsában világo
sabbakká válnak-e az oksági összefüggések? Va
jon Ákos, a férj - házassága csődje és a történe
lem tisztátalan erői elől menekült a halálba? A
válasz továbbra is függőben marad: a harmadik
gimnazista Miklós éppen apja öngyilkosságának
okát kutatva jut el a felnőttkor, s talán egy új
történelemlátás kapujába. Amikor azt az embert,
a fiatal Olgát faggatja, akivel apja utoljára találko
zott öngyilkossága előtt, alig kap választ. Először
azt hiszi, hogy a nő valamilyen szerelmi kalandot
titkol előtte, amely motiválhatná a végzetes
tettet. Az író azonban nem akar visszakénysze
rülni az oksági magyarázatok szűk áramkörébe,
ezért a szerelmi motívumot el is ejti. Miklóst
Olga meggyőzi róla, hogy csak lelki kapcsolat
fűzte az öngyilkos férfihoz, akinek titka így nem
is lehet más, mint az oksági motívum nélküli
öngyilkosság, s egy felismerés, amely az alap
igazságokra emlékeztetőenaz első hallásra nem
is elégítheti ki az élet titkát kereső fiút. Olga
válasza voltaképpen belső dialógus.

A regényepilógusában Miklós édesanyja,
Mária meglátogatja az elmegyógyintézetben ki
sebbik fiát, aki óriásira növekedve, üres bam
basággal néz vissza rá. Azután belátogat a nevelő

intézetbe és a Szent Anna templomba, ahol

viharosan végződő Iánysága idejét töltötte. S úgy
érzi: »Soha életében nem volt ilyen nyugodt,
ilyen tisztán, vágytalanul boldog." Nehéz élete
álomnak látszik immár, vagy nyugtalan utazás
nak. Életének eseménytörténetében megis
mételte tehát édesanyja utazását, de lelki tör
ténetében már egy lépéssel tovább jutott: végül
ugyanabban a faluban és házban köt ki, ahol
előszörvolt azé, akit szerétett. Az álom-életben,
a nyugtalan utazásban az ő szilárd pontja a
szeretet vagylegalábbis annak emléke.

Persze, ez csak a családregény egyenes ági elő
és utotörténetének gondolatmenete. Mária nő

vére, a gyermektelen Hilda még egy bolond
gyereknek is örülne: .Mit adnék én érte, ha
gyerekem lenne, akármilyen ... ,de tudnám, hogy
van, hogy él, gondolhatnék rá, szerethetném! ...
Ákos iskolatársai az élet, a tudomány és a köny
vek viszonyából akarják kiolvasni az igazság
titkát. Az egyik az elemzésben bízik, a másik azt
vallja: az élet nem a filozófián múlik. Az elemzőt a
többi boldognak véli, az viszont csupa nyugta
lanságnak érzi a könyvek, a tudomány világát.
Közöttük Ákos a valóságot jelentéktelennek tart
ja: "Van egy valóság, amit én alkotok magamnak,
és ez a fontos. .. Annál tökéletesebb egy élet,
minél teljesebben él ebben a maga alkotta külön
valóságban." .Néha arra gondolok - válaszolja
Ákosnak a tudós -, tulajdonképpen nincs is
határunk. Hogy az életünk anyagtalan valami,
furcsa, sejtelmes létezés ... , de ez mind csak
sejrés. ez tudományosan, sajnos nem igazolha
tó . .. Csak kétely van, próba, tapogatózás. És
változás, örökös változás."

A regény igazsága ezekből a válaszokből, dialó
gusokból és egyéni sorsok gondolati sugárzásából
áll össze. S nemcsak azért, mert a gondolkodó
alakok megnyilatkozásai egymás mellett helyez
kednek cl. Aregény egész kompozíciója melléren
delt fejezetekre és részletekre épül. Nézőpontja

állandóan változik, s hol egyik,hol másikalak belső

monológjából ismerhetjük meg az események
vagyaz igazság egyikvagymásik oldalát. Fontosab
ban: ez a belső monológ elbeszélt történet vagy
tudati tartalom, s magában hordozza a spontán
folyamatokat éppúgy, mint a fogaImak reflexióit és
a szavakkal való gondolkozás dílemmáit. S ezek a
dilemmák tovább tágítják a regényszerkezet nyi
tottságát - a stílus apró eszközeivel feldúsítva a
különböző nézőpontü fejezetek mellérendelő

szerkezetét. .Nem szerétett mondatokban gon
dolkozní, jobban szerette a képeket" - olvashat
juk Ákosr61. Őmagapedig így fogaImazza meg: .A
világot csak zenében lehet elmondani." Az a Rónay
György szól itt ki a műből, aki A regény és az élet
cÚ11ú hézagpótló könyvében és elbeszélés-elméle-
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ti tanulmányaíban a modernség titkát keresi. S azt
bizonyítja, hogy Krúdy után ímmár az elbeszélő

művészet összetartó anyaga nem a történet, ha
nem valami más, amí a modern költészet zeneisé
gére emlékeztet. A Fák és gyümölcsök_ e felis
merésnek egyszerre kífejtése és alkalmazása,

Bodnár Gyö1XJl

Lélegzet 2

AJAK-füzetekbeli 1985-ös első Lélegzet antolö
gíát követve 1987 öszén megjelent a Lélegzet
kör második gyűjteménye. Terjedelmében bő

vebb, a szerzőket illetően örvendetesen kibő

vült, magasabb gondolatí-müvészi színvonalű,

szélesebb látókörű, mint az első volt. A szerzők

és szerkesztők törekvése töretlen: a Léíegzet-kör
továbbra is - az előző antológia előszavával 
"az egzisztenciális megísmerö irodalom" műhe
lye, a kör számára "az irodalom olyasvalami, amit
az írónak felül kell mülnía" (,,Az ember olyasva
lami, amit fölül kell mülnunk" - Nietzsche:
Zarathustra antológiájára). Lényegében
ugyanezt hangsúlyozza a mostani könyvben
Tábor Ádám kötetnyitó .manífeszruma" is: ,Á
hagyományos literatúrához - legyen az akár
moralizáló-retoríkus, akár esztétizáló vagy for
malista - éppoly kevéssé térhet már vissza a
magas mércéhez ragaszkodó magyar irodalom,
mint ahogyan a lét gyökereit kutató megismerés
sem fordulhat vissza sem a bevett vallások, sem a
bevett ateizmusok még sugárzó fényű, de már
kínült csillagaihoz . .. irodalmunk a metalitera
túra csillagképébe fordult."

Haebben nem is lennék ilyen biztos (mert akkor
mi van azzal az írodalommal, ami nem fordult ebbe
a bizonyos csillagképbe), azt meg kell állapítani,
hogy kivételes hely illeti meg ezt a könyvet antológí
áink sorában Ám én fontosságát éppen nem a
kizárólagosság, a másoktól való elhatárolódás
hangsúlyozásában látom, hanem a mások számárais
példa értékű szerveződésben és megnyilatkozás
ban. Egyszemélyre szabott, kisérleti, magánbölcse
leti jellegű eszmeiség; ám az erős filozofikwn
ellenére mégis a!apvetően művészi megismerés
vágya és programja ffízi össze a könyv egyébként
igen széles skálán elhelyezkedő írásait. Mészöly
Miklóstól, Erdély Miklóstól, Mándy Stef.íniától a
legújabb évjáratok képviselőüg ennek az iránynak
összesen 32 képviselője kapott helyet, mégpedig
úgy, hogy ezek az írások egy határozott szellemi
összképet rajzolnak ki,ami nem kis teljesítmény mai
irodalmi életünkben.

A könyvben szereplő munkákat műfaji szem
pontból három csoportra lehet osztani: esszé,
lírai vers és "próza". Az epikus jellegű próza az
ígéretes szerzöí névsor ellenére a leggyengébb.
Talán leginkább Garaczi László és Györe Balázs
szépprözája sikerült. Kemény István szövegeí
inkább csak felkeltik az érdeklődést a várható
nagyobb rnű iránt. Molnár Miklós nyelvi játékai
számomra - legalábbis itt - sokszor követhe
tetlenek. Németh Gábortól jó lenne többet
olvasni. Aversanyagból kiemelkednek Kukorelly
Endre, Rácz Péter, Zirkuli Péter és Keszthelyi
Rezső versei. (És Géher István Ienyügözöen
értő, egyben nagyon szirnpatikusan visszafogott
hangú elemzései kapcsán megidéződik még
három költő, az antológia törekvéseitől sem
idegen verseiken keresztül: Rakovszky Zsuzsa,
Petri György és Vas István.)

A legerősebb műfaj a könyvben k~tségtelenül

az esszé (legínkább talán Szilágyi Akos, Géher
István, Komis Mihály, Balassa Péter írásai emel
kednek ki), ám éppen ezzel a műfajjal kapcsolat
ban merülhet fel az olvasóban bizonyos idegen
kedés. Ez minden bizonnyal abból adódhat, hogy
ezek az írások erősgondolati, szakmai megalapo
zottságuk ellenére szépirodalmi igényű alko
tások, miközben nagy részük nem a Mészöly
Miklós megfogalmazása szerinti szorosan vett
"írói esszé". Azt mondja ezzel kapcsolatban egy
helyen Mészöly: "Hegel írja, hogy ha a valóság
felfoghatatlan, akkor felfoghatatlan koncepció
kat kell kovácsolnu nk. Az írói esszé többnyire
ilyen megoldasra kényszerül, az írót ugyanis
foglalkozásszerűenkötelezi ez a szerénység. ha a
valóság értelmét nyomozza." Hasonló megoldas
ra kényszerül azonban az irodalmár vagy más
"szakember" is, ha ugyanez a kérdés foglalkoztat
ja. Így tehát az, hogy az esszék hangja személyes,
"szubjektív", stílusa metaforíkus, önmagában
egyáltalán nem baj. Az már igen, ha a világ nagy
kérdéseinek megfogalmazása, a létezés rnély
rétegeibe hatolás vágya miatt a szerzö megenge
di magának, hogy a spekulatív gondolkodás
olyan nyelví-stilísztikai fordulatokhoz vezessen,
ahol a megélt gondolat már félrevezető megfo
galmazást ölt, illetve már nem is mindig érhető

tetten (Tábor Ádám és Isztray Botond esszéire.
illetve Vöröss László és Siroki Adrlen esszé-szerű

írásaira gondolok). Ennek az esszétípusnak meg
van az az előnye, hogy a gondolatilag és stiliszti
kaílag egyaránt magas fokon kimunkált szöveg
képes sajátos szernszögböl beszélni a világról.
Képes az olvasóhoz közelebb kerülve tudósítani
ugyanarról, amiről a tudományosabb értekezés
is szól; és képes fogalmi, "racionális" mödon
megragadni ugyanazt, amit a széppröza is feszc-



get, de egészen másféleképpen. Ugyanebben áll
ennek az esszétípusnak a nehézsége is. A stílus
bravúr, a heroikus mondás nem helyettesítheti a
megélt és kimunkált gondolatot.

Ennek az antológiának minden egyenetlen
sége ellenére talán az a legfóbb értelme, hogy
belőleegyalkotócsoport egységes szellemi képe
bontakozik ki. Irodalmunk t.'gY ténylegesen léte
ző, fontos, és egyre életképesebbnek bizonyuló
irányzatának figyelemre méltó újabb - és
remélhetőlegnem az utolsó - jelentkezésének
örülhetünk. Ez a könyv éppen azt bizonyítja,

Színház

Gogol: A revizor

A múlt század eleji,vidéki orosz élet kisstílű,képzelt
úriassága helyett mai, lepusztult. hizonyára alagsori
helyiség, rekeszes szekrényeivel. hosszú, ócska
pléhasztalávalleginkább egyöltöző látszatát keltve,
amelyhez nem tartozhat zuhanyozó, s a lomha
ventilátorcsak egyik sarokból a má,ikba terelheti az
áporodott levegőt. A polgármesterné, a "részben
regényeken és emlékkönyveken, részben az
éléskamra és a cselédszoba dolgain" pallérozott,
magát még jól bíró "kacér vidéki asszonyság"
helyett ruházatáva1 is lelki ízlésrloamokrölárulkodó
hárpia, aki egy rég elromlott videón véletlenül
bizonyára látott öt percet valamely agyonnézett
pornófilmból, s bár az úgymond undorító képso
roktól - mint tisztességes asszony, és serdülő

leánygyermek anyja - nem tül'lágos sietséggel
elfordult ugyan, most mégis bármely áldozatra kész
a nyikhaj revizor vehemens simogatásai kedvéért
Isten háta mögötti cári tísztvíselök helyett a földraj
zilag nem lokalizálható - hisz a térképen minde
nütt megtalálható - hazaiperircría agresszív vagy
elnyűtt, okoskodó vagy alkohotban tocsogó isme
rős példányai, akikegymás előtt már maszkot sem
nagyon hordanak, s csak a naptár nyakkendős

ünnepeire igyekeznek összcszedni magukat.
S az igazi revizor helyett -- egy halott.
Nyikolaj Vasziljevics Gogol örökbecsűszarírá

jának előadásában a hagyományos, klasszicízálö-

hogy az alulról szervez&Jő, a tagokat alkotói,
vi1ág1átásbeli, tehát valódi és nem lényegtelen
kritériumok alapján összefúző irodalmi csopor
tosulások Iehetneklehetnének az igazán élet
képesek. Mert hiszen az alapigazság - amire
nem kellene most rájönni, ha nem kellett volna
már-már elfelejteni - valahogy így hangzik: az
irodalom természetes, normális és jó működé

sének előfeltételeaz irányok szabad szerveződé

sének lehetősége. (Szerz6i kiadás)

Károlyi Csaba

dott játékmöd mellett különféle hatásos újítások is
teret nyertek a közelmúltban (magával az újítással
az 19S6-0s győri, paál István-féle fölfogásban sem
volt baj) - nem meghökkentő, hanem eredeti
tehát az a közelítés, amely Zsámbéki Gábor elkép
zelése nyomán valósul meg a Katona József
Színházban. A gogoli "funtasztikus realizmus"szar
naturaJizmusként jelenik meg Khell Csörsz tola
kodóan valóságos - épp ettől elrajzolt - díszletei
közótt. A változásokat szándékkal elhanyagoló, osz
tatlan helyszín arra, arrais utal, hogy ebben a porfé
szekben egymás rnellészorultak a figurák, a polgár
mester, a családja, a tanfelügyelő, a járásbíró, a
közjótékonysági fögondnok, a postamester, a föld
birtokosok, az oroszul egy szót sem értő orvos, a
kereskedők, a rendórök, a lakatosné, az utca embe
rei; és a "titokzatos" idegen a szolgájával.Ha tetszik,
ha nem: nem bújhatnak el egymás elől

A revizor-gondolat a világirodalom egyik leg
nagyszerűbb és legtermékenyebb darabötlete,
többek között azért, mert benne a végítélettől

való félelem társadalmiasul. Egy szál ember, a
valódi rendcsináló, a pétervári revizor személye
elegendő ahhoz, hogy a szereplők számára apo
kaliptikussá tegye az utolsó pillanatot. A társadal
mi rettegés ontologikus, transzcendens, vallásos
átjátszatása a 19. század harmincas éveire utaló
rekvizitumok, a szöveg tárgyi kötöttsége (cár,
hintó, Meyerbeer Ördög Róbert című operája
sth.) ellenére is megengedi a mindenkori jelen
időt. Nyilván erre döbbent rá Zsámbéki, amikor
mai magyar szinpadra alkalmazta Gogol
művét, (A revizor alapötlete tudvalevőlegPuS·
kintól származik, legalábbis az írótárs tőle kért
levélben "egy kifejezetten orosz anekdotát". Az
írásos válasznak nincs nyoma, de az tény, hogy
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Gogol hű maradt ígéretéhez, s olyan vígjátékot
kanyarított, amely mulatságosabb még az ör
dögnél is.Ezzel a meglehetősen fonák kijelentés
sel kissé ő maga is céloz a végítéletre. )

Ha mulatság, valóban pokoli mulatság a darab,
ílletve a kiváló előadás. Gogol a mai időszámítás
szerint április l-én született, de ragyogó humora
ellenére sem volt komédiás tréfacsináló.
Zsámbéki Gábor is a szatíra mázsás súlyát keres
te, a követ, amely a figurákat előbb-utöbb víz alá
húzza. Vagy mégsem? Nyakukban a kötél, de
örök a haladék? Amikor már nem csupán érkezni
fog - a zajgó, izgatott gyülekezetben elvegyülve,
ám föltűnő elegánsan már ott is van az italosan,
pimaszul hamiskodó Hlesztakov helyett az igazi
revizor, s egy kis szemlélődés után fölfedi magát,
a kisvárosi silány tisztikarban akad valaki, aki
visszafordítja a visszafordíthatatlant. Elég egy
gombot megnyomni, s a rozsdás liftroncs guíllo
tine-ként döndülő ajtaja végez a fülkébe lépő

revizorral. Ha nincs revizor, nincs végítélet 
nyugtatja meg a gyilkos tettel egyetértő riadt
lelkeket az önbecsapás. Ha nincs revizor, minden
mehet a régiben. A korrupció, a nemtörö
dömség, a szemérmetlen csalás és hazugság,
gazdag, kevésbé gazdag, szegény és nincstelen
egymás-zsebét-fosztogarasa, mert mindig van
még lejjebb is egy zseb.

Egyszerre vérf.lgyasztó és arcpititó az a szocio
grafikus hitelű, s ritka sodrású jellemformáló erővel

kivitt színészi játék, amely az előadásban megnyíl
vánul pedig nem egyszeruen "mai típusokat" kel
lett megragadni. Ebben a rendezői koncepcióban
részben anakronisztikussá válik a szöveg, s ezt
vállalni, elmélyíteni - ha már Zsámbéki nem a
textus dramaturgiai gyomIáIása·rövidítése mellett
döntött - külön aktori feladat. A koncentracíö, a
fojtott·feszített atmoszférát teremtő színészi
alakítás (még a ventilátor zümmögését is halla
ni ... ) kevésbé előnyös nyoma, hogy ki-ki bele is
kristályosodik kissé szerepébe, ami annyit tesz,
hogy a pazarul föllelt gesztusokat akkor is ismétli,
antikornem SZÜkSégeS.

Gelley Kornél tanfelügyelője az iszákosság
végső stádiumába jutott szerencsétlen, akit pon
tosan hasznavehetetlensége miatt nem taszít ki a
közösség, Milyen jól tud jönni (a zárókép a
tanúság rá ... ) az emberi tönkrementség, a
használhatatlanság! Gelley nagyszeru portré
jához nagyszeru segítség a Szakács Györgyi ter
vezte kinyúlt pulóver, amely már a pincelejára
tokban aléló öreg nyomorultat is eszünkbe jut
tatja. Elvégezte piszkos dolgát - mehet! Balkay
Géza csiricsárén öltöztetett főgondnoka, ez az
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autóstáskáját rázogató, látszólag erőszakos alak
bizonyára nem fogja szorgalmazni, hogy valame
lyik közjótékonysági intézményben helyezzék el
megment6jüket. Rajhona Ádám levélbontogató
postamestere oly rövideszű, hogy még tisztes
séges, zsarolásra való titkocskákat sem igen tud
elraktározni. Végvári Tamás és Szacsvay László
mint Dobcsinszkij és Bobcsinszkij éppen nem
hasonlítanak egymásra, csak annyira, amennyire
az egész kompánia egyarcu. Benedek Miklós egy
szót sem értő, majdnem végig "néma" német
orvosa mintha eltökélte volna, hogy ő az idők

végezetéig itt üldögél és pöfékel; legalábbis
addig, míg a többiek is itt eszik, azaz lopják
kenyerüket (vajon egybeszáradt Goethe-idézet,
vagy egy adag morfium jár a fejében?) Horváth
József (Oszip, Hlesztakov szolgája) a
játékmackós tenyeres-talpasságböl hirtelen tud
ja kimutatni a véres medvemancsot. A maga
helyén, kisebb szerepeben jó Olsavszky Éva,
Szálai Krisztina fh., Vajda László, Garay József,
Kun Vilmos, Újlaki Dénes, Varga Zoltán, Hollósi
Frigyes, Lipics Zsolt fh. és Vajdai Vilmos is. Meg
Máté Gábor, az igazi revizorként. Gogol "villám·
csapásnak" szánta érkezése hírét. 6 azért érke
zik, hogy agyoncsapják

Blaskó Péter fortélyos félelemtől igazgatott
polgármestere alighanem átverejtékezte az életét.
Törpe-gazembemek, kis-kískírálynak lenni nem
csekély munka. S ha a félelmet sikeriil megváItani
pénzen, akkor kordában kell tartani asszonyt,
gyereket, kupaktanácsot. Színészi bravúr, hogy
mégis ebben a magát ha kell, vaknak, süketnek,
némának tettető ha,bókolóban szorult meg a
viszonylag legtöbb tartás és lelkiismeret. BástiJuli
nem először kápráztat el penetráns, a szó rossz
értelmében "vidéki" first fa4vjeivel. Az ajwtt
polgármesternében a szellemi, lelki, fiziológiai
primitívségnek olyan változatát dolgozta ki, me
lyet a dörzsölt Hlesztakov némi hízelgésseirögtön
a magajavára fordít. De hát BánJános gumirugal
masságú álrevizora is primitív - azaz a felelőt

lenség infantilis bohöca, Porszem, aki egyidőtlen

idők óta álló óra fogaskerekei közé véletlenül
bekerülve elindítja a pokolgépként tiktakoló szer
kezetet. hogy visszafelé járjon.

Sokaz ötlet az előadásban, olykor valóban sok, a
csüngő fregoli játékaival, akipattanó postaládák
haIotticédula-leveleivel. S legtöbb a csend Gogol
másfél percnyi döbbent szótIanságot kért az elő

adásvégére. Zsámbéki hátborwngatóan bánika si
ri, a nyiszorogva idegesítő, a fagyott, a robajos
csöndekkel. Nagy-nagy csöndet visz hazaa néző is.

1lDján 1ámás
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Dans son étude intituéle. "Le processus concílíaíre", Miklós Tomka analyse les perspectíves du
renouveau de l'organisation de I'Eglíse, et les possíbilités du rapport plus nuancé entre le clergé et les
fideles. I'étude de Péter Erdő renseigne nos lecteurs du synode en tant que institution historique.
Dans son étude, sur les chrétiens catholiques et chrétiens protestants, László Kósa suggere des idées
ínteressantes de la dualité de la tradition protestante-hongroíse, .Foyer double de l'amour de
Pázmány" - est le títre de Ferenc Szabó qui démontre la caractere magyar et oecouméníque de
Péter Pázmány. C'est IIl'oeuvre de Mircea Eliade que Brúnó Tarnay et Miklós Tomka consacrent leur
étude apprécíatíve, apres, laquelle nous publions l'essaí d'Eliade, intitulé: "Le nouvel humanisme".
Notre parrenaire pour l'entrevue de Vigilia est le cardinal László Paskai, archeveque d'Esztergom.
Dans la rubrique littéraire nous publions la nouvelle d'Árpád Csernák et les poemcs de Határ Győző.
Dans les "Méditations d'aujourd'huí" Péter Vasadi fait ses réflexions sur la poésie de Rilke.

INHALT

In eíner Studie, betitelt: Der konziliare Vorgang, analysíertMiklós Tomka die Mőglichkeiten einer
organisatorischen Emeuerung der Kirche und eínes nuancierteren Verhaltnisses zwischen Priester
und Laien. In seinem Essay gibt Péter Erdő Auskunft über das Diözesankonzil als geschichtliche
Institution. László Kósa wirft einige, zum Nachdenken würdige Ideen bezüglích der ungarisch
protestantischen Zweier-Tradition auf Unter dem Titel: Die zwei Brennpunkte der Liebe des
Pázmány, veranschaulicht Ferenc Szabó das Ungartum und den "Ökumenismus" in der Gedanken
welt von Péter Pázmány. Brúnó Tarnay und Miklös Tomka bewerten das Lebenswerk von Mircea
Eliade und anschliessend publizieren wir ein Essay von Eliade, betitelt: Neuer Humanismus.
Gesprachspartner der Vigilia im November ist Kardinal-Erzbischofvon Esztergom, László Paskai. Im
Literaturteil eine Brzahlung von Árpád Csernák und Gedichte von Határ Győző. In der "Heutigen
Meditation" Betrachtungen von Péter Vasadi über die Díchtung von Rilke.

CONTENTS

In a study with the title: "The Council's Progressíon", Miklós Tomka analyses the possihilitíes ofan
organizational renewal of the Church and of a more shaded relationship between the clergyand the
laity. In his study Péter Erdő inforrns the readers about the Deocesan Council, an histeric institution.
In a writing with the titk: "Christians and Christians", László Kósa advances ideas concerníng
Hungarian-Protestant tradition duality, worth further development. In a writing: "The Double Focus
ofPeter Pázmány's Love", Ferenc Szabó describes the Hungarian patriotism and oecumenicityofthis
cardinal and prímatc ofHungary. Brúnó Tarnay and Miklós Tomka dedicare a valuable study to the
life-work of Mircea Eliade; we also publísh an essay by Eliade entitled: "New Humanism". Our
interview this time is with Cardinal László Paskai, Archbishop of Esztergom. In our literaty part we
publish a short-story by Árpád Csernák and poems by Határ Győző. In our Meditation column, Péter
Vasadi medítates on the poetry of Rilke with the title: Duino Moments in Zala County.
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