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Találkozásaink a Szentírással

Az emberiség történetének talán leg
szebb, legbensőségesebb és legígérete
sebb jelenetét beszélik el a Krisztus
születését bírül adó evangélisták.
Távol a világtó~ elhagyottan és sze
gényen született a Megváltó, nem
voltak körülötte írástudók, csak
pásztorok, akik kint tanyáztak, s
.akik máig nem homályosulópéldáját
mutatták a nyitottságnak és a szere
tetnek.

Olyan életértékek ezek, melyekre
ma ugyancsak kivételesen nagy
szükségünk van. Megismerésükböz,
hétköznapi jelentésük átérzéséhez

nem kell mást tennünk, mint felnyitnunk a könyvek könyvét,
olvasni, befogadni és értelmezni az Írást, hogy az gyakorlattá
legyen bennünk. "Ha valaki abban a meggyőződésben ringatja
magát - írta Szent Ágoston A keresztény tanításról (l 26.) -,
hogy az isteni írásokat, vagy azoknak csak valamely részét is
megértette, az Isten és felebarát iránti kettős szeretet azonban
nem épül eme megértése által - akkor bizony még nem értette
meg azokat." Ezt a belső jelentést kell megértenünk, ezt a
gyakorlatot elsajátítanunk és napról napra életünk vezérelvévé
tennünk.

Amikor a Vigilia azzal a kéréssel kereste meg mai szellemi
életünk kiemelkedőalakjait, hogy mondják el,mitjelentett és mit
jelent számukra azÍrás vagy annak egyjelenete, aza cél vezetett
bennünket, hogy segítsük olvasóinkat a szentírási szövegek új
szempontok szerint való befogaddsában. A vágyott és remélt
megújulás elképzelhetetlen azok nélkül az életértékek nélkül,
melyek az Írásból ma is változatlan fénnyel sugároznak felénk.

Reményünk szerint a vallomások sorát a következő évben is
folytathatjuk. A magyar kultúra, a magyar lelkiség és életünk
tartalma csak gazdagodbatik ezáltal.
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CZINE MIHÁLY

"Ne féljetek ..."

Csodálatos a Biblia hatalma: vallásokat, embereket, népeket és nemzeteket táplál immár
évezredek óta. Népünk történetében is nagy a szerepe. századokon át elválaszthatatlan
volt a magyar nyelvű biblia és a magyar történelem; múltunk, nyelvünk es irodalmunk is
szegényebb volna nélküle. Eleink - különösen a protestáns neveltetésűek- az életről és
a halálról is bibliai versekkel szóltak; új égről, új földről az Ige szavaival képzelödtek,
Egyházi iskolába járva még magam is naponként hallgattam és tanultam a bibliai
történeteket, és idézgettem a különösen szépnek érzett igéket. Nem csak én; iskolatár
saim is. Kívülről tudtuk a bibliai könyvek sorrendjét, versbe szedve az Ó- és Újtestamen
tumot: "Mózes írt öt könyvet ..." "Négy evangélista írt szent könyvet ..."Az iskola minden
reggelén templomba mentünk; hallgattuk az Igét s énekeltük a zsoltárt. Mint Ady és
Móricz annak idején, vagy még korábban Arany János, sőt Csokonai. Nagy példákat
mutattak fel előttünk: Bethlen Gábort, aki huszonhatszor, I. Rákóczi Györgyöt, aki
harminckétszer olvasta át aBibliát.

A környezet és a példák hatására magam is el-elképzeltem: végigolvasom a Bibliát. Bele
is kezdtem egyszer-egyszer, az Ószövetségben azonban legtöbbször már Mózes ötödik
könyvénél elakadtarn. Aztán már csak szemezgettern, Jóbból, a Zsoltárok Könyvéből, az
Énekek Énekéből. Tudtarn ugyan, egyre inkább tudtam, hogy puszta könyvként is nagy az
Ótestamentum - egy nép írök, próféták által írt története -, de a belőle kitekintő Isten
túlságosan zordonnak tűnt.Az Újtestamentum szelíd és szeretö Istene erősebbenvonzott;
forgatásában messzebb haladtam, a négy evangélíumot, s az Apostolok Cselekedeteit
többször is elolvastam. A különösen szépnek érzett részeket olykor még a betűvel nem
boldoguló öreg szüleimnek is fel-felolvastam. Minden evangéliumban találtam közve
títésre fontosnak, szépnek érzett részeket - így Máténál a keleti bölcsek történetét.]ézus
megkísértését, a hegyi beszédet, a talentumról szóló példázatot; Márknál a tenger
lecsendesítését, az ötezrek jóltartását, a vak meggyógyítását és a Jézus kínhaláláról szóló
fejezeteket -, de legszebben szölönak mégis Lukács evangéliumát éreztem; Krisztus
születésének leírását, a feltámadás és pünkösd történetét. Talán azért - ezt csak mostani
ismereteim alapján próbálom magyaráZni -, mert a szinoptikusok közül ő írta legkésőbb
evangéliumát és az Apostolok Cselekedeteit, mindeneknek szorgalmasan végire járva,
megtudakolt mindent azoktól, "akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az
igének", de talán azért is, mert őt a múzsák is homlokon csókolták; a hagyomány szerint
nemcsak orvos, de festő is volt. Evangéliuma alapján a karácsonyi és húsvéti történetet
akár ma is meg lehetne festeni, zenébe, szépirodalomba átültetni. Tették is az idők

folyamán elegen; a betlehemi jászolnak van talán a világon a legnagyobb költészete.
Lukács evangéliumából is legerősebben hatott rám a második rész első húsz verse,

Krisztus születésének az elbeszélése. Minden bizonnyal azért, mert gyermeki szívem erre
volt a legfogékonyabb. Mint mindenki, én is vágyakozvavártam a kicsi Jézust, az örömet, a
békességet. Smihelyt feltűntkarácsonyestén Meggyes felett az első csillag, már indultunk
is, kicsik és nagyok, az újszülöttet köszönteni; énekkel, csillaggal, betlehemmel; angyalok,
pásztorok, sőt huszárok és betyárok képében is. "Patyolat és zengő" volt az éjszaka 
később Tamási Áron novelláiban éreztem művészileg legteljesebben megörökítve a
gyermekkori karácsonyesték hangulatát -, mintha csakugyan leszállt volna a csillag a
rongyos istállóra.
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Ilyen karácsonyesték emlékévelolvastam Lukács könyvét. Nem a teológiai rejtelmeivel
hatott rám mindenekelőtt, hanem emberinek érzett üzenetével. Örömüzenetével.
Krisztus fogantatását, születését elmondja Máté is - az összeírattatási parancsról, Mária
terhességéről, fia születéséről azokat az ismereteket közli, mint Lukács, sőt még a keleti
bölcsek, a háromkirályok történetét is elmondja -, de Lukácsnál a tények a költészet
sugárzásában jelennek meg. Vagylegalábbis én benne éreztem meg Krisztus születésének
csodálatosságát, a történet nagyszerűségétés új világot nyitó jelentőségét. A karácsony
nak, a megváltásnak a misztériumát.

A pásztorok, akik nyájaik mellett vigyázlak kinn a mezön, "nagyfélelemmel megfélem
Iének", mikor az angyal hoZZájuk jött. Mint őseik is mindig, ha Isten égzengésben, égő
csipkebokorban vagy lángoló tűzoszlopbanmegjelent előttök. Most az Isten szelíden, az
angyalok nyelvén szólott: "Ne féljetek, mert íme hirdetek Néktek nagy örömet, mely az
egész népnek öröme lészen: Mert született Néktek ma a megtartó, ki az Úr Jézus, a Dávid
városában."

Ne féljetek. .. Sokáig csak éreztem, itt valami csoda történt: a mennyben lakó Úristen
lejött a pásztorok, a földi emberek közé. Többé nem félelmetes, nem haragvó és
bosszúálló, hanem a betlehemi gyermekben testet öltő jóság és szeretet. Ahogy Tóth
Károly a teológia nyelvén fogalmazza: "Afiú születése, az Ige testté tétele, a karácsony az a
pillanat, amitőlkezdve Isten embersége mint ragyogó napsugár bevilágítja és felmelegíti a
világot. .. Isten jósága emberi formát öltött. Nem rendkívüli Iátornásként, ami m~gjelenik,
azután eltűnik, mint a délibáb, hanem emberi egyszerűségében jött el hozzánk a
mindenható és örökkévaló Isten."

Teológiai értelmezésre én nem gondoltam, csak az örömhírre. "Ne féljetek ..." De ez az
örömhír, ez az evangélium azóta sem haloványodott el szívemben. Mikor először

mehettem legációba, tizenöt esztendősen,1944 karácsonyán, Lukács evangéliumának ezt
a versét választottam textusnak, alapigének: "Ne féljetek ..." A front még alig vonult át a
falunkon, még üszköserr meredeztek a tornyok, még a csatatereken, s a drótsövények
mögött pusztultak az emberek, többen hiányoztak a mi családunkból is, de talán éppen
ezért éreztem annyira fontosnak a karácsonyi igét: "Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek
nagyörömet ..."

Az örömet, az öröm lehetöségét éreztem a karácsonyban. S ez az érzés nem csak az
enyém volt; millióké és százmíllíöké, akiknek a szíve megdobbant valaha is a karácsonyi
jászol közelében. Már a bibliai pásztorok érzése is, akik nem magyarázgatni próbálták a
csodálatos születést, hanem nagysietséggel indultak Betlehembe és zengték a karácsonyi
himnuszt: "Dicsőséga magasságban az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó
akarat!"

Nehéz helyzetekben, még a keresztrefesZített nagypéntekeken is hallottam a karácsonyi
üzenetet. "Ne féljetek ..." Ne féljetek, még a poklok tornácában sem. Az élet fölött nem
győzheta halál. Felhangzik a húsvéti kürtszö. Lehetséges a félelem nélküli élet. Legyünk jó
reménységgel.

(Azt már csak a filológia kedvéért jegyezném ide: a karácsonyi örömüzenetet Károli
Gáspár fordításában Idézern. Három újabb fordítást is ismerek az utolsó húsz esztendőből,

a mai nyelvhasználathoz közelebb állót, talán pontosabb átültetéseket, de azért változatla
nul a több mint száz kiadást megért, majd négyszáz esztendős Károli-bibliát olvasom
leginkább. )
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GÁL FERENC

Milyen Istent és milyen embert látok
a Szentírásban

A Szentírásban sok felemelő gondolat és történet van, amelyek lsten gondviselésének,
irgalmának, szerétetének egy-egy vonását emelik ki. Ezekről lehet elmélkedni, lehet
belőlükreményt merítení, Ha azonban arról van szö, hogy mí a Szentírás olyan embemek,
aki úgyfoglalkozik a hitrendszerrel, mint az emberi üdvösség eszközével, akkor nem állhat
meg a részleteknél. hanem igyekszik a Szentírás egész mondanivalóját áttekinteni, mint
Isten szavát az emberiséghez. Valójában csak innen tudhatjuk meg, hogyki az Isten és ki az
ember, sót azt is, hogy núlyen a kettő között a kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak a
mulandó világ számára van-e valamí jelentősége. Ebből a szempontból talán legtöbbet
mond nekem a Római levél 11, 32-ben az apostolnak ez a megállapítása: Isten minden
embert az engedetlenségben fogott össze, hogy míndenkin könyörüljön.

Egyszeruen kifejezve ez azt jelenti, hogy minden ember az engedetlenségnek, az
Istentől való elfordulásnak a homályába terelődött,de Isten irgalma megtalálta a kivezető

utat. A megváltás és a belőle fakadó megigazulás tehát ingyenes adomány. Az apostol saját
korának nyelvén ezt úgy fejti ki, hogy a pogányok vétkeztek lelkiismeretük törvénye ellen,
s bár megismerhették volna az igaz Istent, bálványimádásba süllyedtek. A zsidók pedig
vétkeztek a rnözesítörvény ellen, azért ők sem mondhatják magukat kiválóbbaknak. Nincs
tehát olyan érdem, ami míatt Isten köteles lett volna az üdvösséget megadni. Az irgalom
abban áll, hogy arnikor az emberiség engedetlenségben volt, akkor jött el az üdvösség
szerzője. Ha a történelmet teológiai szempontból elemezZük, ezt a paradoxont nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Itt arról van szö, hogy az emberek jobban szeretík a
sötétséget, mint a világosságot On 3, 19), Isten pedig látszólag lemond hatalmáról és
utánarnegy az embemek.

A töprengő ember előtt egy csomó kérdés felvetődik. Miért olyan világot teremtett
Isten, amelyiken meg kell könyörülni? Talán örömét leli abban, hogy mankót ad sánta
teremtményének? Miért engedte meg a bűnt, az eltévelyedést, amít aztánvégsőfokon neki
kell jóvátenrú? Miért megy el a türelemben olyan messzíre, hogy az ember gyengénekvagy
nem létezőnek gondolja? Arányban van-e az a sok tévelygés és szenvedés a teremtés
céljával?

Ha a Szentírás Isten szava az emberiséghez, mégpedig az üdvösség érdekében
kimondott teljes és végső szava, akkor tartalmaznia kell a választ létünk kérdéseire.
Természetesen úgy, hogy az örökkévaló és végtelen Isten mindig misztérium marad
számunkra. Ez áll a természet rendjére és az üdvösség rendjért egyaránt. A tudomány
számára a világ kimeríthetetlen, s ezt Albert Einstein is kifejezi egyik levelében (Max von
Iaue-nak, 1955. II. 2.): "Az elemí természeti jelenségek mélyebb megértésétőlis sokkal
mcsszebb vagyunk, mint sok kortársunk gondolja. H Aki pedig az üdvösség történetét
tanulmányozza, annak az apostol szavai jutnak eszébe: HMily kifürkészhetetlenek
szándékai, núly felfoghatatlanok útjai!" (Róm 11, 33) A titok azonban nem értelmetlen
séget jelent, hanem magasabb rendű igazságot.

Isten az ószövetségi kinyilatkoztatást bevezetésnek szánta a Megváltó eljöveteléhez, az
Újszövetség pedig nem más, mint tanúskodásJézus Krísztusröl, Őbenne az Ige, a Logosz,
Istennek a magáról kimondott örök szava testesült meg, s így az egész Szentírás értelmes
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szó, amely eligazít a lét nagy kérdéseiben. A Szentírás az abszolút lét és a teremtett lét
fogaImával indít el bennünket. A változó, esékeny világ csak annak akaratából jöhetett
létre, akiVan, aki az örök Lét. Amikor viszont az emberről van szö,akkor meg kell látnunk,
hogy az emberennek az esékenyvilágnak a tartozéka (földbőllett), azért életével, sorsával
hozzá van kötve az anyag törvényeihez, a keletkezés és a pusztulás ciklusaihoz. Az
emberben ez a rideg anyagvilágtekintvissza teremtőjére,s ez a kötöttség meghatározza az
Istenhez való viszonyunkat is. Az is tele van fénnyel és homállyal, viharral és nyugalommal,
kitérővel és találkozással. A földhöz való kötöttségünktőla vallásban sem vonatkoztatha
tunk el. A Szentírásnak itt is megvan a logikus nyelvhasználata, amikor azt mondja, hogy
Isten szerette a "világot" és egysZülött Fiát adta érte On 3, 16). A szeretet az embernek
szól, de úgy, ahogy része a világnak: ahogy a teste lefelé húzza és ahogy a szenvedély
tombol benne, mint a vihar a légkörben. Ideális emberiség nincs, vagyis olyan, amilyenről
kultúrfilozófusok és szociológusok elmélkednek. Csak történeti emberiség van, amely
állandóan elégedetlen magával, környezetével, amely kutat, törtet, zúgolódik, amely
elégedetlen Istenével is, de tud búnbánatot is tartani. Minden nekilendülés után
tapasztalja, hogy kezdeményezése zsákutcába futott, ezér t új megoldáson kell töprengeni.
Madách ebben látta az ember tragédiáját. A tragédia kíséri az egyes embert is, akivágyódik
az igazság, a béke, a siker és boldogság után. Életében vajmi keveset ér el belőle, s a végén
azt is itt kell hagynia.

Van tehát szeretnivaló ebben a világban? A Szentírás nem így teszi fel a kérdést. Sót nem
is kérdez, hanem sejteti, hogy ami jó van az emberben, az mind Isten szeretetének az
adománya. Isten tudja, hogy ő kihozhat valamit ebbőla világból. Mégpedig azt, amit előre
eltervezett. A kinyilatkoztatás ilyen győzelmes megállapítással dolgozik: "Akiket eleve
ismert, azokat arra rendelte, hogy hasonlóváváljanak Fia képmásához" (Róm 8,29). Tehát
ő kezdeményez és ő gondoskodik a végrehajtásról. Itt a magyarázata annak, hogy a halálra
szánt emberiség a bún és a szenvedés ellenére sem mondott le a reményről, a
várakozásról. Egyesek úgy tesznek, mintha lemondanának, de az emberiség nem dobta el
magától a lelkiismeretet és a vallást. Az ember tévelygésében is túl nagy ahhoz, hogy a
semmi martaléka legyen. Babits Mihály költői formát adott ennek a fesZültségnek. Az
embert az elfogott vadhoz hasonlítja, amelyet gazdája jegyével engednek szabadon: "Azóta
bolygok a viharban / vad módra, - de az ő jele / erejének bélyege rajtam, / hogy ne
nyughassam nélküle."

Itt jutunk el a szabadság és az engedetlenség témájához. Az egész Szentírás arról
tanúskodik, hogy Isten partnerként kezeli az embert az üdvösség rendjében: megszólítja,
hívja, szövetséget köt vele, az örök élet ígéretét közli vele, s az embernek egész életével
erre kell válaszolnia. Személyek között tartós és elviselhető kapcsolat csak akkor fejlődhet
ki, ha tisztában vannak egymással, ha mindkét fél érzi, hogy a másikban megtalálta a
végleges döntést. Az örök életnek is ez az ára. Isten Jézus Krisztusban kifejezte a végső

döntését: irgalommal kezeli az esékeny embert. Az ember viszont bele van állítva egy
világba, amelyvonzza és taszítja, elkápráztatja és kiábrándítja. EI kell fogadnunk, hogy ez a
földi élet a maga sok érthetetlenségével, fenyegetésével, kísértésével és szenvedésével
alkalmas arra, hogy az ember meghozza a végső döntést a jó vagy a rossz mellett. Nem
csupán a maga erejéből,hanem a megváltás kegyelmének segítségével.

Szabadságunk gyakorlásában az is lehet kegyelem, hogy az élet véges és egyszer valaki
számon kéri tetteinket. Az ember úgy kapta személyes méltóságát és szabadságát, mint
ennek az anyagvilágnak a része, amely lehet barátunk és ellenségünk. Nem a filozöfíaí
okoskodás igazít el abban, hogy ez a világ alkalmas személyiségünk megvalósítására,
hanem Krisztus példája. Az Isten Fia Ola bún testében" jelent meg, "kiüresítette magát",
vállalta a fizikai világnak és az emberi közösségnek minden hatását, mindent odaadott
áldozatul, hogy mindent megnyerjen. Soha nem tépelődöttazon, hogy más helyzetben,
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más körülmények között mit tehetett volna. Az ő számára az volt az "idők teljessége", s
abban fejezte ki istenfiúságát. Tőle tanultuk meg, hogy "ennek az életnek a szenvedései
nem mérhetök az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk". (Róm 8, 18)

Az idők teljessége azóta is tart, s azt úgykell értelmezni, hogy minden ember számára ez
az élet az üdvösség útja, nem pedig az, amelyet általunk elképzelt körülmények között
gyalogoltunk volna végig. Ha Isten az engedetlenségben levő emberiségnek adott
megváltást és meghívást, akkor ő nem ijed meg a tévelygő, zúgolódó és kesergő

egyénektől sem. De félreértése volna Isten irgalmának, ha Voltaire módjára úgy
gondolnánk, hogy "megbocsát, mert az a mestersége". Ha ilyen messzire nem megyünk is
el, de hívő emberekben is van olyan érzés, hogy ez a világ a maga feje után megy, s Isten
örül, ha neki is marad belőle valami, azért irgalmával csalogatja magához akaratos
teremtményeit. Pedig a Szentírásnak más a hangulata. Ott szö van az elveszett paradicsom
kínjáról, a természeti csapásokról mint Isten büntetéséről.a tékozló fiúról, aki a sertések
vályújánál köt ki és végül az ítéletről, amely számon kéri mulasztásainkat. De szövan arról
is, hogy a házigazda koldusokkal és jövevényekkel is meg tudja tölteni a lakodalmas házat,
ha a meghívottak nem jönnek el.

Az irgalmat csak Isten atyaságának oldaláról közelíthetjük meg, hiszen Krisztus
tanításának: ez áll a központjában. Az egyház is úgy fogalmazta meg hitét, hogy hisz a
"mindenható Atyában, a mennynek és a földnek teremtőjében".Az Atya akarja, hogy
gyermekei, képmásai, örökösei legyenek, s a teremtményét a magáénakvallja még akkor is,
ha az tékozló fiú akarlenni. Még a földi szülök sem tagadják meg kamasz gyermeküket, aki
önmagával sincs tisztában, hanem nevelik, hogy legyen belőlevalaki. Továbbá az irgalom
gyakorlása nem abban áll, hogy napirendre tér mulasztásaink felett, hanem abban, hogy
világosságot és ösztönzést ad: lássuk meg, hogy mire megyünk magunktól, és keressünk új
utakat. Kegyelem lehet az a fájdalom és felsülés is, amit váratlanul kapunk. Végül a
"mindenkin könyörül" kifejezést valóban mindenkire alkalmazni kell. Azokra is, akik
visszautasítják és azokra is, akik fiatalon meghaltak vagylátszólag semmi célt nem értek el
az életben. Az irgalom végső adománya az, hogy örök életet készített teremtményeinek
Annak pedig olyan gazdagnak kell lenni, hogy egy örökkévalóságon át ne legyen unalmas.
Elsősorbanőmagalesz a gazdagsága, de oda az ember sem jut be ütódötten, félszegen vagy
csalódottan. A kegyelmi adományoknak az a célja, hogy "meglett emberré legyünk, elérve
a krisztusi teljességet" (Ef4, 13). A teljességhez elvezet az erények kitartó gyakorlása vagy
az élet áldozatának elfogadása, de elvezethet az a döntés is, hogy Jölkelek és Atyámhoz
megyek vissza". A Szentírás alapján az életet nem merném játszótérnek nevezni, hanem
Szent Pállal küzdőtérnek (l Kor 9,24; 2 Tim 4, 7): Isten országa erőszakotszenved (Mt
ll, 12). A baj ott van, hogyminduntalan hajlandókvagyunkkiállni a sorból. Isten igazi titka
az, hogy az engedetleneken is meg tud könyörülni, s meg tudja mutatni, hogy a
győzelemhez, magunk megtaJáJásához csak egy út vezet.

KESZEI ISlYÁN HAGYATÉKÁBÓl

Isten véste lábnyomát a poroa;
porladozó, porl:Jan vájkáló lények,
míg éltek erre emlékezzetek!
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BAIASSA PÉTER

~

Ut, Amen
(Meditáció két bibliai szöröl)

Lehet az útnak nevet adni. Például azt, amit igazán csak Ő mondhat: "Én vagyok". Ezért
ítélik el: kimondja, amit a törvény tilt. A névadás azonban az út szö esetében is: jelentést
adni nekünk valamiről,hogy az van. Sót, csak ez van: út. Igen, igen: amen. A jelentés-adás
időben, történelemben, nyelvben változó folyamata maga is út. Az út mindig olyan
jelentést kap, amilyen nyelven egyáltalán értünk, amilyen nyelvjátékban részt veszünk az
adott pillanatban. Tehát meglehet, pontatlan. "Én vagyok", ez az Út létének számunkra
egyedül érthető, ha pontosságát illetően hozzánk is hajló kifejezése. Egyetlen út van, az
ÖVé, mely mondhatja magáról: én. Tehát az út viszi az embert, nem az ember jár "az útján".
"Hogy mi megfelelő alap valamire, nem én döntöm el." "És hogy valami bizonyos
számomra, annak alapja nem butaságomban vagy hiszékenységemben rejlik" (Wittgen
stein: A bizonyosságról. 271., 235.1.) "Taníts meg engem a teutadra, óh, Uram!" (Zsolt 27,
11) "Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti." (Zsolt 37, 5) Mire az
emberi én eljut útján odáig, hogy felismeri, nem ő jár azon, hanem az út jön eléje, meg
elkanyarodik, meg szétválik, meg elágazik tőle satöbbi, addigra az én csaknem eltűnik, s
maga is út lesz. Nincs utam - út van csak. Így hát az "én vagyok", csak Őáltala mondható.
Mert ha én is mondanám és mindenki, akkor Szent Ágoston mondataí következnek: "Node
hová lettem én? Én - eltűntem. A pillanat vagyok a között, ami már nincs, és ami még
nincs, tehát létem meghatározhatatlan." Pilinszky hozzáteszi: "Egyáltalán az, hogy én, ez
újabban rettenetesen zavar engem." De ezt is csak úgy tudta mondani: én, engem ...

Az út jelentése maga is kanyargós. Mert "Az én utaim nem a ti utaitok", mondja az Úr (Iz
55,8). Az út Izraelnek a kivonulás és a szabadulás, egyben azonban a száműzetés, meg a
vándorlás is. Az útikalauz felhő- és tűzoszloppal vezet (Kiv 13, 21), és a tenger sem állítja
meg. De az út veszteglés is a pusztában (Zsolt 68, 8), amelyben "táborhelyet keres" és
őrködik (MTörv 1, 30-33). Az út mindig hosszú és kanyargós (MTörv 2, lk), hiszen
Jahve ösvényei szerétet és igazság" (Zsolt 25, 10). A kanyargós jelentés útjáról
Wittgenstein ezt mondja a Filozófiai vizsgálódásokban: "Nyelvünk olyan, mint egy régi
város: utcácskák és terek, régi és új házak, és a házakhoz különbözö időkbenhozzáépített
részek összevisszasága; és ezt az egészet elővárosok sokasága veszi körül, egyenes és
szabályos utcákkal és egyforma házakkal." Az út ilyen értelemben egy rejtélyes nyelv
megközelítésére emlékeztet. Figyelem és odaadás szükséges ehhez, magunk átadása
valaminek, ami meghalad minket - az út előbbvan, mint az utas -, éppúgy, ahogyan "a
nyelv beszél bennünket" (Heidegger). A lemondás magunkról így nem elszegényedés,
hanem a Város gyarapodása. Sem az utat, sem a nyelvet nem uraljuk, hanem követjük,
azáltal, hogy egyáltalán járunk rajta, illetve beszéljük. Önkéntelen és szabad Ámen-t
mondunk rá tehát. Az Amen mindig az Egészre mondatik, végső soron ama Egyre,
amelyről a filozófia a keletiektől és a görögöktől Weizsllckerig beszél. Ez utóbbi Platón
Parmenidész-dialógusát parafrazeálva ezt mondja: "csak a Sok körében van tagadás és 
ennek tagadásaként - igenlés, vagyis logika. A kérdés megoldhatatlansága abban rejlik,
hogy a Sok nem létezhet anélkül, hogy az Egyben ne részesedne, az Egyet azonban nem
tudjuk a logikának a Létezőt és a Nemlétezőt elválasztó szabályai szerint elgondolni."
(Carl-Friedrich von Weizsacker: [dó, fizika, metafizika). Követünk valamit, tehát utána
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megyünk annak, ahogyan (mindig változ6an, változékony jelentéssel, névvel) elénk jön.
Igazi Amen akkor hangzik fel, ha már nem az "tn" mondja

Minden kimondhatatlanul egy iránybakanyarog. Amíg út van arrafelé, addig némán igen-t
mondunk. Amennyiben a Tao: az út, alapzat a talpunk alatt, a ráirányu1ó igen a létnek mint
alapzatnak a megerősítése. Olykor úgy tűnik, a lao belátásai nélkül ma a Biblia út szava
alig érthető. Hogy az út: amen egyúttal.

Kockát vetnek JéZUs ruháira. Valóban, nem Ő a szerencsejátékos, Einstein híres
mondásában megbízom. Pascal mégis fogad Isten létére a Gondolatokban. Thdhatta, amit
Wittgenstein: "Maga a kételkedésnek a játéka már előfeltételezi a bizonyosságot."
Ahogyan a létező egyetemességének is elóbb lennie kell, hogy mint ilyen, egyáltalán
áldozatul eshessen a tagadásnak (Heidegger). Hiszen a semmi "akkor tárul fel, ha valaki
( ... ) unja az egészet. ( ... ) Ez az unalom nyilvánvalóvá teszi a létezőt a maga
egyetemességében." A fogadásnak a semmihez közelítö matematikusi léhaságában
pillanthatom csak meg pascal hitét, hitelét. Pascal fogadása ravasz, de nem gonosz
cselvetés a kételynek; ahogyan Einstein ugyanezekkel a jelzőkkel "jellemzi" a nem
szerencsejátékos Teremtőt.Matematikus esetében, mint amilyen pascal volt, az út nyilván
sokszorosan rafináltabb, kanyargósabb és rejtőzködőbb, a nyelv kifinomultabb, a névadás
folyamata magaaz út szenvedése. Neki kötelessége volt minden útakadályt latra vetni, sót
saját útjába állítani azokat. A feltartóztatás is az út; az eltévelyedés is próba (lásd még
eltévedni egy öreg városban). "Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat,
vigyáZz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjjvissza Izraelnek leánya, jöjjvissza ide a te
városodba!" (jer 31,21)

pascal nevében ott a Húsvét szava, mely eredetileg a Kivonulás (szabadulás) útjának
ünnepe. Barátom, aki éveket töltött el filozófiájának tanulmányozásával, ha este letette
Pascalját, végtelen hosszú kockajátszmákat volt képes játszani önmagával, másokkal. Máig
nem tudhatom, saját hajlama vezette-e, vagy idézet volt-e ez a szenvedélye? Nagyra tartotta
Pascal gondolatmenetét a fogadásról, nagyra híres beszámolóját a hintóbalesetről, a
fogadás átfordítását fogadalomra, Pascal igen-jét egy 17. sZázadi országút éjszakájában.
Nagyra tartotta őt azért is, mert fiatalkorában viharos életet élt, szerencsejátékot űzött,

noha szörnyű betegségek és testi fogyatékosság kínozta. Különös mödon barátom
érdeklődésénekmásik tárgya a púpos oratoriánus, Malebranche volt, még korábban pedig
az enyhén púpos marxista, Antonio Gramsci ... Aztán egy napon - szeptember volt, nem
húsvét - fogta apja revolverét, és főbe lőtte magát. Úgy képzelern. nem láthattam: asztalán
kocka, mellette nyitva Pascal valamelyik bekezdése, amely éppen a húsvéti misztériumot
"vezeti le". A látványbizonyára nem ígyfestett, az út azonban biztosan így állt - keresztbe.

Barátom állandóan kombinált, a legjobb játékosnak bizonyult. Ó volt a legszerencsétle
nebb. Hiszen kombinációival, igazi filozófushoz méltön, az ellentmondásmentességet
kereste, a cáfolhatatlan tökélyt. Erről a hajsZáról csak később, az út fele táján derülhet ki,
hogy képtelenség. Az ellentmondasmentesség olyan, mint a paranoiás diktatúrák "földi
paradicsoma", amelyben valóban nincs többé ellentmondás; a kanyargós hegyi ösvényből
vagyóvárosi utcácskákb61 nyílegyenes autópálya lesz. Számára mindez nem derülhetett ki,
mert a felnőttkor küszöbén halt meg. Fiú maradt, így nyúlt el szörnyü apja lábainál, akit
képzeletében bizonyára sokszor elpusztított. A zsamokgyilkosságot Szent Tamás megen
gedi, hogyvédje magát tőle; mégis inkább önmaga Káinja lett. Halála exodus és szabadulás
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volt a gyúlölet dclmájából, emléke negatív Húsvét. Úttalan utakon járó történetében az
igen csak Kierkegaard horizontja felől dereng egyáltalán: "Az épületes, mely abban a
gondolatban van, hogy Istennel szemben soha nincs igazunk." (Vagy·vagy) Egy dühödten
elharapott Amen?

Az ember aktív szemlélödésre való (a látást mind Leonardo, mind Goethe cselekvésnek
tarttja), amelyben láthatóvá válik az út egyik, éppen akkor adott és lehetséges kifejezése,
jelentése. ,,61 ... Egy szónak egy jelentése - alkalmazásának egy módja. Mert ez az, amit
megtanulunk, amikor a szö elsőre beágyazódik nyelvünkbe. 62. Ezért van megfelelés a
-jelentés- és a -szabály- kifejezések között." (Wittgenstein: A bizonyosságról) Az út:
kötelezenség. ráhagyatkozás, a szabály érzékelése, sót a Törvényé, amely meghalad
minket, amelynek kapujában, az úton hirtelen egyhelyben maradva, legföljebb őr és/vagy
jövevény lehetünk. A Törvény kapujának mélyérőlolykor fény árad, amely azonban nem
azonos a Törvény ismeretével. Annak megismerése nem lehetséges: az útnak nincs vége.
Hiszen az út előbbvan, mint az utas. A legvakítóbb fény, amely a kapuból eddig egyáltalán
áradt, egy szenvedő testé, aki önmagát útnak nevezte, a törvénynek pedig a szeretet nevet
adta. "Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste
által" (Zsid 10, 20). E korpusztól számítva az út úgy jön elénk, hogy minden
ellentmondásosabb: világosabb és nehezebb. Homályosabb és egyértelműbb. Teljesíthe
tetlenebb ésnyilvánvalóbb. Gyötrelmesebb és kiengesztelőbb. Mert miféle mondat ez a
Szent Ágostoné: .Szeress, és tégy amit akarsz"? Olyan utakra vezet, ahol mintha nem is
volna út, ahogy Emmauszba sem vezet: vagy ott vagyunk, vagy nem. De ba nem, akkor az
előbbi mondat, nos, akkor a második fele a mondatnak ... !? A szeretet poklai - nem
szeretet? Káin a szeretetben? A homályban világosnak maradni?

Ha viszont ott vagyunk, akkor az út hellyé változik, szintén paradoxonok kies vagy
kietlen térségévé. Hogyan lehet őrizni az utat, mely éppen kimegy alólunk? Hogyan lehet
radikálisan egy helyben állni? Hogyan lehet mozdulatlanul, állandóanváltozni (megújulni?
megváltoztatni éltünk? - ki·ki folytassa ... ). Ha a szeretet a törvény, akkor az út
szükségképpen kereszt alakúvá változik? Radikálisan egy helyben állunk, mégis úton
vagyunk? Igen? De megaJapozbat6~ ezzel szemben bármiféle nem, ha mindenfajta alap
eleve igen-t tartalmaz? Nem. Tehát: igen. Akár úgy is fenntartva az egyedül lehetséges igen-t,
mely tartalmazza, maga mögé utasítja az összes igeneket és nemeket. mint Beethoven
Missa solemnisének rettegőbizonyosságai, hátha nem, Istenem, mégsem!: amenjei (mint
felkiáltások vö.Jel 5, 14; 19,4). A fiú engedelmessége és apafélelme határán. Keresztúton,
se előre, se hátra, igen. "Mert ... nem volt igen és nem, hanem az igen lett Őbenne... és Ő
benne lett Amenné ..." (2 Kor l, 19k)
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VÁSÁRHELYI MIKLÓS

Nemtudtam

Nem tudtam - mondták a buchenwaldiak, akik a megsemmisítő láger közvetlen
közelében laktak. Ök csak végezték mindennapi munkájukat. A többire nem figyeltek

Nem tudtam - mondta a mozdonyvezető, aki naponta vontatta az auschwitzi
haláltáborba a megsemmisítendőkhosszú szerelvényeit. Neki csak az volt a dolga, gondja,
hogy a masina működjékAztán ...

Nem tudtuk - mondogatják manapság sokan, túl sokan, amikor dokumentum-filmet
látnak, vagy nyilatkozatot, elbeszélést hallanak arról, hogy mik történtek nálunk harminc
harminchárom esztendővel ezelőtt és korábban. Pedig szem-fültanúk voltak, vagy
lehettek volna, ha megengedik maguknak, hogy odafigyeljenek

Ilyenkor jutnak eszembe Krisztus szavai tanítványaihoz: "Ha nem jöttem volna és nem
beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniük az ő bűnüket."

És "Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük. amelyeket senki más, nem
volna bűnük: de most láttak is, gyűlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat."

Hallották a beszédet is, látták a cselekedeteket is, érzik is, hogybűnösek,mert hallgattak
és tétlenek maradtak. S gyűlölik azokat, akik emlékeztetik és figyelmeztetik őket.

Századunknak e nagy perében nincsen bizonyíték és megcáfolhatatlan a mentegetődzés.

Egyvállrándítás, egy sunyi tekintet, vagy méltatlankodó, dühödt visszavágás: nem tudtam!
Ne háborgass, hisz nem tudod rámbizonyítani, hogybűnösvagyok, hogy mentegetözésem
hamis.

De a lelkiismeret háborog. Mert bűnösök vagyunk mindannyian. Megkeményítettük
szívünket, hogy ne halljuk az igaz beszédet, behunytuk a szemünket. hogy ne lássunk.
Féltünk a bűnrészességtől, de még jobban az egyetlen, igaz út követésétől. Becsaptuk
önmagunkat, belegabalyodtunk hazugságainkba és a nagy számonkérés idején másokat is
félre akarunk vezetni, amikor azzal mentegetödzünk, nem tudtam.

Bűntudat és alázat - ez méltó az ember rangjához. Mert a halandó gyarló és esendő.

Kiszolgáltatottja a bűnnek Elkövetője és áldozata. Ám míg a bűn megbocsájthatatlan, a
bűnös reménykedhet és törekedhet a megbocsájtásra. Csak ne a farizeusokat kövessük és
vessük ki magunkból a gögöt. Ismerjük be, hogy képmutatöak vagyunk, alakoskodunk,
amikor azzal mentegetődzünk: nem tudtam és valljuk meg önmagunknak, hogy ezt
mondván meggyónjuk, valójában mily tudatlanok vagyunk. A homo sapiens, ki annyit tud,
egyet nem képes megfejteni: az élet rejtelmét. Vállalni ezt az életet a maga teljességében.
Felismerni és elismerni vétkeinket, de sohasem beletörődniesendőségünkbe.

Thdtam. Bűnöztem, Bűnhődöm. Nem adom fel a harcot a megtisztulásért.
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RÁBA GYÖRGY

Kérjetek, keressetek, zörgessetek

"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok;
zörgessetek és megnyittatik néktek. "

(Máté evangéliuma 7, 7)

Amikor a Vigilia megtisztelt azzal a fölkérésével. hogy írjak vallomást, esszét aBibliából
vett valamelyik történetről, példázatról vagyszívemnek kedves idézetről,némi töprengés
után az utóbbi változat mellett döntöttem. Úgy találtam, a Bibliának mind nevezetes
történeteiről,mind epikusan beszédes példázatairól annyian írtak ihletetten is, okosan is,
hogymivel műveltségünkvéges, óhatatlanul kitaposott nyomokba tévedhetek. ABibliából
vett bármely idézet azonban, gondoltam én, jóllehet minden sora lehetett már prédikáció,
igehirdetés tárgya, a vallomás határáig érvényes magyarázatra adhat lehetőséget, még
akkor is, ha ez az értelmezés nyilvánvalóan szubjektívnek bizonyulna. Éppannyira nem
másé, amennyire egyéni, s minthogy szövegmagyarázat, a képzelet sem ragadhat túl
messzire.

De amikor a Máté evangéliumából vett versről bennem támadt visszhangot kifejteni
próbáltam, ráeszméltem, én, aki költeményeket szoktam értelmezni, mennyire a vendég
bizonytalanságával rendezgetem gondolataimat. Teológiai tájékozottsággal bizonyára
nem túl nehéz a valóban megfelelő párhuzamokra és összefüggésekre utalni, de aki
szövegelemzéshez szokott, s ezért fő tájékozódási pontja a nyelv, elbizonytalanodik a
fordításban ismert Biblia személyes rnagyarázatán, főként, mert annyit azért tud, ma már
külön teológiai tudománya szövegkritika.

A magam mentségének előrebocsátásaután csakugyan ne várjanak tőlem fontosabb
eszmekapcsolásokat, mint amilyeneket bármely irodalmár megtehet, akinek nem élethi
vatása a bibliamagyarázat.

A hegyi beszéd Jézus tanításainak mondhatnám tételes gyűjteménye. Tanítás a
boldogságról, az erkölcsi tökéletesedésről, az emberközi kapcsolatokról, a fohász
hatalmáról, a valódi értékről, amit megragadhatunk, és arról, ami ítéletünk tárgya, és
tanítás a tapasztalaton túli, igaz utakról.

A hegyi beszéd nem választásra, még kevésbé válogatásra való jeligékből áll. Ha
valakiben egyik-másik verse maradandóan visszhangzik, a tanítás találta meg a neki
alkalmas talajt, melyben teremni fog.

Kérjetek. .. keressetek... zörgessetek... Ezeknek az igéknek a jelentése hasonló,
ismételten rokon cselekvésre hív.De minden fölszólítás nemcsak arra int, amit szó szerint
közöl, hanem arra is, amitől sarkalatos ellentétként kimondatlanul is óv. Jézusnak ez a
tanítása ugyan az imádság hatását szemlélteti, értelemszerűen azonban a követendő

leghelyesebb magatartásra mutat háromszor is. Ami pedig az ismételt útmutatásból
egyaránt hiányzik, s következésképpen megíogalmazatlanul is a tanácshoz tartozik, az az
erőszak elutasítása. Kérj, keress és zörgess, de ne erősködj, ne követelj és ne döngess zárt
ajtón ököllel!

Az evangéliumi tanítások - kifejezésmódjuk stílusa szerint - magukis példázatok. Más
szóval: szellemi-lelki útravalójuk egy.egy jelenet filmjeként vetül elénk. Semmiképpen
sem szerződések, még kevésbé orvosi rendelvények, melyek a helyes életmóddal
beválthatók és biztos gyógyhatásak van. Mégis mintegy jóslatok a megigazult léleknek.
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Meglehet, ez is túlzottan egyéni értelmezés, de én az ima beszédhelyzetén túl is ható, az
életvezetésre vonatkozó fölhívást is érzek benne.

A jelenetben van a megszölított, s ez bizonyosság, és van egy jövendő, ez a lehetőség. A
megszölított nem csupán a feltételei közül elvágyódó ember, hanem a helyes útra vezérelt
lélek is. Mi ez az út, milyen ez az életvezetés? Aki kér, az a szeretet és a bizalom nyelvén
beszél, aki keres, attól távol áll a célhoz értek önteltsége, és aki zörget, azt a jó remény
élteti.

A hegyi beszédnek ez a tanítása legkevésbé tartalmaz holmi biztosítást vagyjótállást a
helyes cselekedetért. Ha elfogadható, hogy többre buzdít, mint az ima cselekedetére,
akkor teljes emberi természetünkhöz szól. De épp az ember esendőségébólkövetkezik,
hogy gyakran nem ahhoz a tanításhoz vonzódunk, ami bennünket már amúgy is igazgat,
hanem ahhoz, ami hiányzik, s ezért a megnyugváshoz, az érlelődés belső egyensúlyához.
Mert nem annak kell az imádsá& / ki Istent megtalálta már - írta mélyre pillantó
lélekismerettel Az elbocsátott vad címú remekében Babits.

A fölszólító módban álló három ige közül alighanem az engem máskülönben ösztönző

"keres" mozgatö elve vezetett ehhez az evangéliumi kijelentéshez, és hangolt tanítására,
erősítette meg bennem a lelki nyitottság erejére épült meggyőződést.Vajon nem kértem,
kerestem és zörgettem. amikor a háborúban, a napi negyven kilométeres fogolymenetek
esti vége felé, már erőm fogytán, minden léptemre azt mondtam, s így küldtem magam
mégis előre: ezért vagyazért a szerettemért teszem? Az sem volt szerződés, melynek másik
oldala hiánytalanul teljesülhetett, de kapatott annyi erőre, hogy évtizedek múltán most
ezeket a sorokat róhatom papírra.

Mindamellett a választottam idézet is olyan példázat, amely, legalább nekem, drámai
előzményt magába foglaló kifejletet jelent. Önmagunkat kell újra meg újra legyőznünk

vagykörülményeinket kelllebirkóznunk úgy, hogy kérni tudjunk; a szűkölködés iskoláját
vagyakár az ismeret ínségét kellett megtapasztalnia annak, aki a keresést értéknek tekinti.
Hosszú, göröngyös út áll a vándor mögött, aki egy betett ajtón zörget.

De a zörgetés gesztusa evangéliumi leckéjének átéléséhez is vezethet belső "dráma". A
hegyi beszédnek épp ez a tanítása annyira rég .megtalal;" engem, hogy utalásként egyik
versem tengelyébe került. A Csalimese (I. A valóság vendége, 1987) a személyes létet
mint nap nap után ismétlődő erőpróbát igyekszik (mindennapi jölderltések gyalogös
vényein ) lírai eszközökkel megragadni, majd, az egyéni próbát az általánosra vetítve és
viszont (megfeddetéseinket jölcserélve) végül a szöban forgó vers önszemléletét
"árnyrajzok magyarázatá"-nak minösíti, s a föloldásban a "beszélő" az esendő élet
feltételeiben az ismétlődés törvényére döbbenve a következő végkicsengéssel Zárja
eszmélkedését: aki kér aki keres aki zörget / az ember története más. Ennek a
befejezésnek retorikai alakzata úgynevezett antiklimax, azaz egyik sorról a másikra a
kifejezés úgy kap nyomatékot, hogy ereje csökken - itt azért, hogy a bibliai utalást a
lényegre visszamutató, a külső életnél fontosabb belső tartásra világító kijelentés oldja föl.
Averszárlat az emelkedettből a gyakorlat nyelvezetébe alászállvaúgy értendő: a személyes
sors úgy lehet magasztos, a lét hányattatásainál úgy különb, több, más, hogy azonosult a
kérő, kereső, zörgető szerepével.

Ez a vers a magarn visszhangja a hegyi beszéd idézett tanítására, a magam belső

drámájának példázata arra, így is lehet elérkezni a bibliai példázat átéléséhez.
De nincs-e benne az ingatag emberi természet egész létmódja erre az evangéliumi

fölhívásra adandó válaszban? Nem állunk-e csakugyan mindnyájan a megértésre várók
nehéz órája előtt? Állandónak érezhetjük-e a megérkezés állapotát? És a jövendő nem
állit-e ismét csukott ajtók elé?
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KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

A szent őseredeti

"Wir sehnen uns nach Offenbarung,
Die nirgends würd'ger und scböner brennt
Als in elem Neuen Iestament."

(Goethe)

Éppoly nehéz megragadni azt a pillanatot, ahonnan kezdve múalkotásként is olvassuk a
Szentírást, mint az üzenetté válását megelőző eszmélkedés tartalmait. Hiszen "az elménk
- mint Proust írja - nem is tudja többé újjáalkotni a régi állapotot, hogy megint
összevethesse az újjal ( ... ) a kimondott s hallott szavak ( ... ) jobban hatnak a múltunkra
vissza,amelyet már őnélkülüknem is tudunk elképzelni, mintjövendőnkszabadon maradt
formájára." Ha a Szentírássalvaló találkozás hogyanjáról van alkalmunk szólni, különöskép
pen nem feledhetjük, hogy mindezt az európai gondolkodás történetének két olyan
visszavonhatatlan fordulatával a hátunk mögött tesszük, amelyek feltétlenül megszólalnak
a szavainkban. Azaz, nem egyedül a prousti értelemben vett feltételezettség teszi
beláthatóvá: az, amiről beszélünk, nem szilárd és változhatatlan pontként áll az időben,

hanem olyan "tárggyá" válik, amilyenné a beszéd individuális szituáltsága alakítja.Abibliai
szövegeken keresztül megmutatkozó olyan személyes viszony ez az élethez, amelyet
időről időre újra kell fogalmazni, mert egyszeruen ilyen a természete.

A két fordulat egyike, mely alighanem döntően befolyásolja ezt a viszonyt, az az a
mindent áttörő nietzschei felismerés, hogy "nincsenek tartós szubsztanciák, az anyag
éppen akkora tévedés, mint az éleaták Istene". A másik, az európai lét-fogalom innen
eredeztethetőelbizonytalanodása, majd újraalapozása a heideggeri "időbeliségben".Ha a
túlvilági értelmében megingatott lét halálra szánt létként jelenik meg, akkor az időbeliség

válik a világban-lét .alaptörténésevé" (Sein undZeit). Ha mindehhez még hozzávesszük a
dolgok mondhatóságának logikai-ismeretelméleti tartományát - melynek egyik
végpontján a nietzschei "ami gondolható, az feltétlenül fikció", a másikon pedig a
wittgensteini "ami gondolható, az lehetséges is" elve áll -, akkor előttünkvan a beszéd
feltételezettségének az a legtágabb rendszere is, amely mindent szavatol, csak azt nem,
hogy a megértést pontosan annak megértéseként gondolhassuk el, amit egy szöveg
eredendően közölni akart.

Ezért nyilvánvalóan nem is az az igazi reveláció, amikor az ember végleg tudatába kerül
a dolgok többszörös újrafelfedezhetőségének.Mert annak ellenére, hogy az én nemze
dékem (feltehetőleg) nem a Könyvként olvasta.a Bibliát, többé-kevésbé igen korán
megismerkedett egyes szövegeivel. Arról azonban nincs emlékem, hogy nyelv- és
motívumvilága valamely helyzetben olyan természetességgel tudott volna elénk lépni,
mint azt Adynál akár csak egyetlen olyan találomra választott sor is, mint a "Mindig volt
titkos, valamis Názárethje az emberi jónak" tanúsítja. Maradandónak a telt zengésú, a hit
szakrális feltétlenségében valamiképp mégis kiszolgáltatottnak érzett nyelv, a Károli
biblia nyelve bizonyult. Thlánez lehetett a "verweile doch..."-nakaz az állapota, amelyről
hat-nyolc évesen aligha tudhattuk még, hogy köze lehet a világhoz fűződő esztétikai
viszonyhoz. Ez ugyan már akkor is kettős viszony volt, mert egyszerre keretezte a
szertartás valóságossága és az olvasottak mitológiai meseszerűsége.Realitását az a puritán
méltóságú szcenárium sugalmazta, amelyet a böszörményi Kálvin téri templom megerő-
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sítő változat1anságga1 teremtett újra vasárnapról vasárnapra: értékhozzárendelő el
beszélés-, pontosabban meseszerúséget pedig az az olvasmányélmény kölcsönzött neki,
amely a zsidók népének csodálatától a reformátusságnak a magyarral való, elsősorban a
nyelven keresztül "végrehajtott" azonosításáig terjedt.

pál apostol levelei és Máté evangéliuma voltak később azok a fejezetek, amelyek
nyomán - már jóval szélesebb irodalmi kultúrára támaszkodva - az Újszövetség könyvei
amolyan alapszövegekké emelkedtek a szememben. De bizonyára a kultúrtörténeti
konnotációk rendszere következtében - én legalábbis egyidejűleg használati (közlő

jellegű)és esztétikai szövegekként olvastam őket. Feltehetőlegezzel, meg a hagyományos
értelemben vett túlvilághithez való viszony kontliktusosságával magyarázható, hogy
sZámomra azok a könyvek maradtak mélyebben jelentesesek. s bizonyultak újraolvasandó
nak, amelyek a jelenkori irodalmiság létkérdéseivel is párbeszédet kezdeményeztek
Minthogy magam a 20. századi irodalom egyik alapkérdésének a felvilágosodott racionali
sta humanizmustól ránk hagyományozott emberkép egyre mélyülö válságát, s vele
párhuzamosan a dekonstruálódó személyiség tragikumának mind nehezebb megjelenít
hetőségét látom, hagyomány és modernség erre vonatkozó párbeszéde kötötte le a
figyelmemet. Annál is inkább, mert ha valahol, akkor itt a jelen irodalma rendkívül eleven
párbeszédet folytat a múlttal. Ugyanis amilyen mértékben a nyelv kerül a bölcseleti
gondolkodás középpontjába, olyan mértékben távolodik attól maga az ember. Ahogyan
Foucault fogalmazta: "az ember, mivel megölte Istent, önmaga felelősa saját végességéért.
Mivel azonban az ember Isten halálában beszél, gondolkozik és létezik, ez a tett maga is
halálra van ítélve. Újistenek, éspedig ugyanazokkavarják fel már a jövő óceánját. Az ember
el fog tűnni. Isten halálánál többet - és e halállal való mély korrelációnak megfelelően-,
sokkal többet hirdet Nietzsche gondolkodása: az Isten gyilkosának halálát" (Les mots et
les choses). És itt nem feltétlenül csak olyan párhuzamosságokra kell gondolnunk, mint
amilyenek a Zarathustra és az Újszövetség között - a világmagyaráZat teljességéből, az
evangéliumi történetbonyolításból és a jézusi helyzetból következöen - még a laikus
olvasó előtt is nyilvánvalóak Sokkal inkább arra az összefüggésre, amelyre Nietzsche jel- és
nyelvértelmezése hívja fel a figyelmünket: arra, hogy a személyiség-válság és a nyelv-válság
ugyanannak a gondolkodástörténeti fordulatnak a következményei. Azé a fordulaté, amely
a dolgok és a világ lényegének meghatározhatóságát elszakította addigi alapjaitól. A
személyiség tragikuma a fölérendelt nyelv hiányában tehát csak azzal a mélységes
kétségbeeséssel mondható el, ahogyan azt Zarathustra is tette: "Minden hazug rajtam, de
az, hogy széttörök, a széttörésem valódi."

Szöl az Írás: "Kezdetben volt a szö" - a dolgozószoba jelenetében találjuk így,
gondolataiba merülve Faustot, szemközt János evangéliumának nevezetes kezdömonda
tával. Kezdetbenvala az Ige, a logosz: s valóban, Mózes könyve úgy írja le a világ teremtését,
hogy Isten megnevezte mindazt, aminek lennie kell, "és lőn világosság ..." A lefordíthatat
lan kifejezés, logosz, mely kezdetben azonos Istennel On 1, l), ezért idézheti a Mester
tudatában az értelmet, az erőt, a tettet. Heidegger az értelem jelentést magában foglaló,
viszonyt és összefüggést teremtő, a dolgotláttatni képes beszédnek fordítja a logoszt. Az
így értett "apofantikus beszéd" nyilvánvalóan nem puszta jelrendszer már, hanem olyan
teremtő értelem, amely a létről való gondolkodásunkat is meghatározza. Ahogyan ezt a
nyelvi relativizmus elmélete is tanítja: a nyelvben, az anyanyelvben mintegy készen kap
juk világszemléletünk alapformáit (B. Lee Whorf). Vagyis a "kezdetben vala az Ige" azt
jelenti, hogy - a bibliai szövegeket kulturális anyanyelvünknek tekintve - létünk
kérdéseivel eme veszélybe sodródott anyanyelven kell továbbra is szembenéznünk.
Minthogy ez az egyetlen lehetőségünka szernbenézésre. Az európai kulturális-esztétikai
anyanyelv tradíciója. Márpedig, ha magunk elé Idézzük a János evangéliumát a "geliebtes
Deutsch"-ra fordítani igyekvő Faust alakját, rögtön látnunk kell benne az európai
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személyiségnek azt a prototípusát is, aki a hit, a ráció, a munka, az erosz és a logosz útjain
keresi az önmegvalósítást. Azon értékek világában, amelyek a történelmi időben

kiteljesítették az "Éli! Éli! Lama sabaktáni?" kérdésében először megfogalmazódó
individualitást. Mert Odüsszeusz még nem individuum, ahogyan Antigoné vagy Oedipusz
sem az még.

Kétségtelen, hogy az erreaz anyanyelvre való ráutaltság tapasztalata nem független az
ezredvégi személyiség-válság tartalmaitól, ahogyan a jelrendszerként értett nyelvválságtü
neteitől sem. Ennek érvényességét azért sem érdemes latolgatni, mert még a kérdésfelte
véseinket is ez határozza meg; csak ez áll a rendelkezésünkre. Ez még közös, vagy már csak
ez közös. Fausttal szölva, az "alapszöveg", "das heilige Original".

PüMOGÁTS BÉlA

Pál apostol szeretethimnusza

A Korinthusiakhoz írott első levél foglalja magába Szent pál sokat idézett "szeretethim
nuszát": "Szóljakbár az emberekvagy az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná
lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és
ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy
a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok És osszam el bár
egész vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy hogy elégjek: ha
szeretetem nincsen, semmit sem használ nekem!

A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem
fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol
rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr,

mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha meg nem szűnik; a prófétálások - véget érnek, a nyelvek 

megszúnnek, a tudomány - elenyészik Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és
rész szerint való az, amit prófétálunk; rnidőnpedig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni
az, ami rész szerint való. Midőn gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy
vélekedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; rnídön pedig férfiúvá
lettem, felhagytam azokkal, amik gyermekhez valók. Most tükör által homályban látunk;
akkor pedig majd színről színre. Most rész szerint ismerek; akkor pedig úgy fogok ismerni,
amint én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de
ezek között legnagyobb a szeretet." (1 Kor 13, 1-13)

Meglehet, hosszasan idéztem, de egyszerűen lehetetlen megszakítani ezt a költői

lendülettel írt szöveget, amely egyszersmind a kereszténység erkölcsi alapjait rakta le, s
mint ilyen, a keresztény hagyomány és kultúra "vízjelének" tekinthető. Minden keresztény
tanítás, gondolat és érzület mértéke és rejtett azonosítási pontja, változatlanul érvényes a
történelemben, s nem mellözhetö, "itt és most" sem: a magyar társadalom végre
elkövetkezett megüjhodásakor; a szétvert és szinte atomjaira bomlott magyarság nemzeti
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~remélhető megszilárduIasa idején, minthogy nemcsak a személyes
erkölcsiségre vonatkozó keresztény tanitast foglalja magaban, hanem a kereszténység
társadalombölcseletét, ennek a társadalombölcseletnek a humanisztikus stratégiáját is.

Megvallom, nekem mindig Szent pál volt a kedves szentem és apostolom. Az
apostolokat sokan szeretikúgy beállitani, mint egyszerti, sőt együgyfi halaszembereket, és
ez bizonyára igaz is, noha nem lehet tagadni személyiségük intellektw1lis erejét sem: csak
el kell olvasni Péter és János leveleit. A legokosabb és legműveltebbkö:zülük mindazomI
tal Pál, ő nemcsak a zsidó, hanem a görög tradíciónak is letéteményese. A régi piarista
~Inaban ott állott, az oldalbejárattól balra, fehér nWWnyszobra. Mint kiSdWC,
nemegyszer végeztem ennél az oltárnál ministránsi szo~tot.Balpt>an hatalmas pallos
nyugodott, a Szent Pál-ikonográfia hagyományai szerint ez nem valamiféle harciasságra
utalt, jóllehet a küzdöszellem sem volt tőle idegen, hanem arra, hogy mint a római
birodalom polgára kard által nyerte el a vértanúhalált. Mégsem a kard volt ennek a
szobornak a feltűnő ismertetőjele, hanem az emberi szellemnek az az apostoli és hitvall6i
fensége, amelyet a hatalmas termet, a magas homlok, a filozófusokéra emlékeztető

koponya jelképezett. Én pál apostolt a magaemberi valóságában mindig úgy képzelem el,
ahogy annak idején a piarista kápolna oltárán találköztam vele.

Nos, ez a görög hagyományokon nevelkedett, római önérzettel a világ elé áll6
keresztény apostol "költötte" a szeretetnek ezt a magasra szárnyal6, felülmúlhatatlan
himnuszát. "Költötte" - mondom, mert a szöveg, túl azon, hogy a Szentírás egészének
egyik legfontosabb tanítását fogalmazza meg, a maga metafizikai erejével, az erkölcsi
mondanivalót kibont6 grammatikai mellérendelésefvel, transzcendentális utalásaival, a
ráción túllendülőmisztikus elragadtatásával: költői szöveg, csak a legnagyobb misztikus
költők - egyAiszkhülosz, egySzent Ágoston, egyDante, egyHölderlin, egy Rilke - már
nem is evilági ihlete méltö hozzá.

pál apostol a szeretet eszményének és erkölcsének a költője volt, ezt a költészetet
azonban, és ez nagyon lényeges, semmiféle érzelgősségsem hatja át. A szeretet őnálanem
könnyes-érzelmes fogalom, hanem az emberi szolidaritás alapvetőparancsa, amelyben ott
rejlik az apostoli munka küzdelmes tapasztalatai révén megszerzett bölcsesség, és ott
rejlik az emberi lényesendőségénektudata. pál apostol "szeretethimnuszának" lehetséges
egy "huszadik századi" olvasata is, ebben a vonatkozásában az emberi lény evilági
küldetésére utal, arra, hogy meg kell értenie a materiális lét minden tökéletlenségét,
részvéttel kell hajolnia e nem tökéletes létezés fölé, és faradoznia kell azon, hogy a körötte
élő esendővilág közelebb kerüljön a tökéletesség eszményeihez.

Ha mindezt a huszadik száZad nyelvén próbálom megfogalmazni, Heidegger fogalmi
rendszeréhez kell folyamodnom: a másokkal megosztott evilági lét: a Mitdasein fogalma
az, amiből a minden létezöre kiterjedő emberi részvét és szolidaritás következik. "Az
ember - írja a német bölcselőPlat6nr61 sz616tanulmányában - a lét pásztora. Ebben ...
az ember semmit sem veszít el, sőt nyer rajta, míközben a lét igazságába jut. Megnyeri a
pásztor lényegi szegénységet, akinek mélt6sága abban van, hogy maga a lét szólítja
igazságának őrzésére."A létnek az egyik legnagyobb igazsága, mert magát61 Istentől való,
az a szeretet, amelyrőlpál apostol beszél. És hadd idézzek még egy korunkbeli szerzöt,
Sartre nevezetes vallomása szerint: "renfer - c'est les autres" ("A pokol - ez a többi
ember"). Nos, a Korinthusiakhoz írott levélben meghatározott és meghirdetett szeretet
éppen arra való, hogy az emberek világa ne legyen pokol.

896



KORNIS MIHÁLY

Hinni

...ÉsjézusfelMvén, monda n8ffk:

Legyen bUetIIkIstenben.
Mertbizony 11fQ1II/Om néktek. ha VaIOki aztmondja ennek a beg)'neIt:

Keljfel ésugorjál a tengerbe/ éssziviben nem kételkedik, hanem biszi,
bogy a mtt mond, megtőt1énik, meg lesz néki, a mtt mondott.

(Márk evangéliuma 11, 22-23)

Kezdetben hittem, de nem tudtam, ts attól a pillanattól fogva, hogy reális tudomással
birtam a vWgról, annAI keVESbt hittem a hitben, mintl alaposabban gondolkodtam rajta.
VaWstalan embervoltam, shúsz emekkellett eltelnie, mielőtta Bibliátelőszörmagam elé
tettem, hogy komolyabban szemügyre vegyem. Bú a nyelvezetét mindenkor erősen

élveztem, ts kezdettőlvonzott a titokzat~ kijelentéseinek drámai trthetedemtge,
mégis csak úgy gondoltam, hogy ez az egész: csalá "Ma is több lIlillli1rd embert szédít a
vWgon - ugyan mivel? Olyan~ ts gy.tw a~ tÚlVWgi vigasz a földi
keservekértl Etetése a tudatlanoknak, kOZépsZerú kockafejt1ek zablaja, az első ts
leghatalmasabb ts legpusztítóbb dogma,sorvezető mindenkinek, aki nem mer gondol.
kodni, nemmer szembenézni a halallal,se semmivel, ami kemény realitas ..." Külön05en
nagyon ingerelt ez aptklb.at az ugdló hegyről;a SzentírásOsszeskijelentése közül eleinte
tma 1eg;obbanez dOhltett. Ezugyanis egtszennyilWnvaló marhas4gnak tfint, szemérmet
len hitetésllek, ts dOhOmet csak fokozta a hasonlat mögött megbúvO, elérteni vélt
gondolatmenet"ravasz aljassaga", melya hegy tengerbe ugdsmakfeltételtül eltbbvalami
tökéletesen lehetetlent kMn, -azt, hogy a szív ne kételkedjék egyáltalán. fgy persze a
~izonyftás, g~ltam, örök időkig elbúzódhat ~ hiszenszív-e az, mely nem kételke
dik ... ? Az emberszív lényege a kétely, a riadozó haboDs, ez adja meg halálra ítélt
lttezésOn~~ez segitV.UaSZtani jó és rossz köZött, ez az tjftli erdőbena Jm1pas, s még
ezt 3karja e1veJltúez az ember, aki azonositani meri mapt az Abszolútummal, csak hogy
néki"higyen a sdjdti csOCseltk, s ne tu1ajdon szemtaek: éber szivmek! ...

Sok VIZ lefo.\yt azudn (!l szemem alatti két árokban is), amíg felfogtam Jézus
hasoi"adnak mérhetetlen igazit, ajmlatanak kttstgtelen valósagát. Ugyan nem értettem
meg .; mert megérteni nem lehet -, de fOlfogtam, úgy-ahogy, s még errol sem én
tehetek.. Kapcam. Mint a papaJntól az első ódt, ts tdesanyamtól a puszta életemet.

soktig nem hittem - egyszer csak hittem. ~taIm nem előzményeknélkül, de
mégis.mint akit felkap egyförgeteg, tölcséres ton*ló, az Isten sZöJroája, s ahelyett, hogy
szttttpné: j4t&osan az ujja hegyén t4ncoltatja, lebegtetl, megmutat egy s mást, amig csak
az ember szíve azt rettegts nélkül elviseli. .. Csakhogy a Jó szinte kibírhatatlan. Addig
Ftam mezitb1b a vizen, amig verdeső szívem le .nem húzott hirtelen a mélybe. Akkor
majdnem megfulladtam - de mégse! Kínnal-keservvel a partra evicktltem, vizet hánytam,
ru1pogtam, levegőért kapkodtam ... Studomasulvettem, hogymég élek. ~lek? "áekpedig
többé nem én, hanem élbennem a Krisztus; amelyéletet pedig most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem,ts onmagátadta érettem."

Azóta tudom, hogy a hitnek nincs oka. VISZonta hit előzményea kétely, ts a kételyből

származó minden ftjdalom. Hitetlenségben székel az emberi értelem összessége,
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magunkról valö tudásunk telje, a kínok kínja, a pillantás ereje, a mérlegelés öröme, a
számítás j6zansága és viszonylagos biztonsága, mínden, ami elérhetőe vili1gon, a Koch-i
Noor gyémánt és az USAelnöki posztja, a legtiszteletremélt6bb politikai vagytudományos
forradalmak hősiesség aranyával kivert mártírkoszorúja, az intellektus ellenállásának
valamennyi boldogsága Archimedes törvényétől Einstein képletein át a rákbetegség
hatóságilag ellenőrzött, biztos gyógyszeréig s tovább, mindaz, amit az ember a maga
erejére támaszkodva itt és most, vagy a jövőben kikutathat . .. Cogito ergo sum. Ne
gondolja senki, hogy becsmérlem az ember erejét. Távol legyen - mint Károli Gáspár
mondaná. SZükséges a kétely.

Kételkedjen, aki hinni akar! Előbb gondolkodjék, meghozzane lustán, hanem teljes
erejéből,engesztelhetetlenül, radikális precizitással. Akár a kos áll a kerítés előtt, szarvát a
lécek közé feszitve, patáit a földbe fúrva, kitartóan és bátran; s csak öntse el homlokát
tulajdon vére. A legfontosabb a kitartás, a gondolat-labirintus egyetlen félreeső zugát se
szabad tapodatlan hagyni, míndent át kell gondolnunk az utolsó morzsáig, különben
előfordulhat - mint oly sok kivál6 barátommal, bizony, megesett -, hogy az ember
lerogyik egy sivár mellékfolyosó setét.zsákutcájában, mert azt hiszi, nincs tovább: önnön
börtöne kőrengetegébenimmár a végső igazságot találta meg egy szenunel láthatóan
áthatolhatatlan, súlyos zárfalazat képében, mely unalmas, hideg, és matériális - s
felesleges itt akármi tovább-ügetés... Holott ez csak az utolsó előtti zsákutca volt.
Elsiették a hitet: nem tudtak mindhalálig tovább kételkedni. Egyérdemtelen-érdektelen
hitetlenség bálványimádó foglyaivá lettek, s csakazértse küzdenek hiába azért, ami
"nincs" . .. Így eszi meg az embert az értelem szörnye.

Azonban a választott kételkedő - kinek tehát ebben semmi érdeme, noha ez mindig
csak utólag tisztázható - tán leheletnyivel még náluk is kiváncsibb; egy kielégithetetlen,
birka-buta ember, aki százegyedszer is újra kezdi, mert nem elég meggyőző neki
semmiféle torlasz, s csak üget-üget tovább, amig a lába birja, amig az undok sárba nem
ájul, s agóniájában már azt se bánja, hogy mégse tudta meg, mégsem ismerte meg az
oly hőn keresett, tökéletes bizonyosságot... A mélység alját tapasztalja csak, a hülye
reménytelenség fuldokoltató, hideg iszapját. És ebben elmerül. (Mert a maga részéről a
végére ért.)

Akkor menekül meg - ha megmenekül.
Kivizsgálhatatlan titok a hit. Nem mi vizsgáljuk, hanem ő vizsgál minket. Odaadja magát

nekünk - ha akarja. Sátlát rajtunk, embereken, mint egykissé összekaristolt ablaküvegen.
És szívéhez csak a szerelmes, végtelen, tébolyodott kitartás a kulcs. Nincs több kulcs.
Nincs is kulcs. Az egyetlen, aki Jézus előtt mondani tudott erről valamit, az Jeremiás, a
szaporán megtaposott próféta: "Éskerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szivetekből
kerestek engem."

A legszebb szöt azonban, a Szentirásén kivül, a huszadik század fekete angyala, Franz
Kafka mondotta e titokról: "AMindenek Szentjébe való belépésed előtt le kell vetned a
cípődet, de nemcsak a cipődet kell levetned, hanem mindent: az úticsomagodat és az
útiruhádat, és alatta a mezitelenségedet, és mindazt, ami e mezítelenség alatt rejtőzik,és
azt is, ami ez alatt van, azután a legbensőbb bensőt, és e benső legbelsejét, azután pedig a
még megmaradót, és annakutána a maradványt, és még a múlhatatlan tűz látszatát is. Csak
magát a tüzet fogja a Mindenek Szentje magába oldani, és csak attól engedi magát feloldani
- ennek kettejük közül egyik sem képes ellenállni."

Az igaz hit fokozhatatlan sZükségből támad, fogcsikorgató, világtalan keserúségünk:
fészkén - és nyomban visszahatol, hogy új életet adjon.

Miért?
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· .. Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt
mondja ne1zi: Barátom, adj neRem kölcsön három kenyeret.

Mert az én barátom én hozzám jött az útró~ és nincs mit ennie.
Azpedig, onnét belülrlJlfelelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár

az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem
kelhetekfe~ és nem adhatok neked.

Mondom neRtek, ba azért nem is fog felkelni és adni néki, mert az
barátja, de annak tolakodása miattfelkél és ad neRi, amennyi kell.

Én is mondom neRtek: kérjetek és megadatik néktek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik neRtek.

Mert a ki kér, mindkap, és a ki keres, talál;és a zörgettJnek megnyittatik.
(Lukács evangéliuma ll, 5-10)

ZÖRGESSETEKÉSMEGNYfITATIK.NÉICfEK. Erre a döbbenetes passzusra sem figyeltem
föl addig, amíg nem volt hitem. Utólag túnődtem csak el, hogy mindazt, amit életem során
sikerült elémemvalaha is, noha teljességgelvalószínűtlenneklátszott - zörgetéselőztemeg,
feneketlen akarás,bensómnek már·már az őrülethatárát súroló toporz.ékolása! (Mert nagyon
kellett, és annyira de annyira, jaj, kellett, hogy nincsen arra szó: közepes tanuló létemre
megnyertem az országos tanulmányi versenyt - nehogy elvigyenek katorWlak; s bár
kamaszkoromtól kerültem. mert untam a színházakar, első ne1dfutásra felvrttek szíRházren·
dezónek - mert akartam megörvendeztetni az édesanyámat, aztán amikor hamarosan ott
hagytam a pályát,és fogalmam se volt, mitévő legyek: eszelős reményemvetettem abba, hogy
hátha írni tudok (mert "írni szabadság"), s az első három évben született munkáim - melyek
gyakorlatra voltak szánva csak, a mesterség alázatos tannlgatására - sikerültek messze a
legjobban mindmáig, és annyival gyöngébb lett azután a többi, amilyen mértékben elhittem
épp, hogy a magam erejébtJl is képes vagyok írni; és egyszer nagyon szerelmes voltam
valakibe, aki életem legfontosabb munkája közben váratlanul elhagyott, s ez úgy tajt, hogy
kínomban - "Lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten ... !" - több mint szenvedélyes
dohányos létemre a szemétbe vágtam a cigarettazaeskót, s nemhogy ritkán közelgő ihlettel
írtam tovább, akár a gyorsvonat, de félévig nem cigarettáztam, és azon a napon gyújtottam rá
újra, amikor megint felkúszott bennem a sötét meggyőződés:vagyok olyan erős, hogy akkor
gyújtok rá, amikor én akarok ... )

Isten nem személyválogató. "A ki kér, mind kap, és a ki keres, talál, és a zörgetőnek

megnyittatik."
Gondoljátok, olyan magától értetődő: "AKI KERES, TAlÁL"?
Elfogulatlan képzeletú ember joggal várhatna el esetleg olyan világot, ahol nem az talál,

aki keres, hanem az, aki megérdemli. Vagy akinek ez hajlama, ösztöne, "a törzsökös
vérében van", vagy akinek ehhez diplomája van, vagy akinek a miniszterelnök vagy a
párttitkár vagy a püspök úr megengedi ... Mi az, hogy aki keres, talál?! Hogyhogy? Milyen
alapon? Hát hiszen így akárki találhat! Abszurdum, vérlázító felforgatás! Forradalom!
Rosszabb: megakadályozhatatlan. Rosszabb: szabadság. Schliemann kiássa 'ftóját. Morvai
hazahozza Petőfit.Mi az neki. A hatszázhatodik kísérlet mindig sikerül. Vagy a hatszázhete
<lik. Isten tudja. A fene érti. "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek." Hogy is van ez?

Eifélkora legbiztosabb kémi. Nemcsak hogy hatszáznyolcadszorvagy hatszázhatvannyol
cadszor, hanem pontosan akkor, amikor az a legaIkalmatlanabb, amikor a legkevésbé való
SZÍnű a segítség, nulla óra nulla perckor, amikor az Úr már bezárkózott pihenni, és vala
mennyi kedves - zsidó, magyar, német, orosz, amerikai etc.l - gyermeke, keblére hajtva
fejét, véle aluszik, s kizártnak mondható, hogy felkeljen csak a mi éhességünk, csak a mi
szomjúságunk miatt, és kiszolgáljon minket, különösen ha két lábbal rogdaljuk háza kapuját.
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Márpedig ez a módja. Aki nem hiszi, járjon utána. De járjon, sírjon, tolakodjék, és
zörömbölní ne felejtsen! Az a legfontosabb. S az Úr majd, "onnét belülről jeleivén':
megadja a választ. Kín előzi a jó hítet, azért is kimondom: elvakult, istentelen akarás! Ahogy
egy nagyon éhes csavargó puszta kézzel veri be a hentesbolt kirakatüvegét. "A. törvény és a
próféták KeresztelőJánosig valának: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és
mindenki erőszakkaltör abba." .

Halljátok? - mindenki! Halljátok? - er6szakka/.! Van egy erőszak, egyetlenegy, amit
az Egek Ura pártol, amitől lassacskán elgyöngül és mindenét odaadja, a szívét adja oda, ha
tetszik. Az igazságért kiáltók sikolya végül is leveszi a lábáról, holott összemérhetetlenü1
jobb s tisztább azoknál, akik sikoltanak. Mert Ó a papánk, aki nem bírja - hát nemviseli el!
- számolatlan ideig a sírást. Most még ne törődjetekvele, mi az, hogy "Isten országa", mi
az, hogy "a törvény és a próféták KeresztelőJánosig valának ..." - hanem csak sírjatok és
üvöítsetek teli torokból kegyelemért. Bizony mondom nektek: Van, Aki segít. (Csak
legyen ott az a valaki is, aki kéri és akarja. )

Mert kegyeiemb61 tartattatok meg, bit által; és ez nem tfJletek van: Isten
ajándéka ez;

Nem cselekedetekbó~hogy senki ne kérkedjék.
(Pál levele az Efezusbeliekhez 2, 8-9)

Isten ajtaja előtti toporgásom végső,vajúdó, "mindenórás" idejében a hít megközelíté
séhez a Jegfurcsább segítséget Tertulliánustól kaptam: "Credo, quia absurdum." Hiszem,
mert hihetetlen. Ennél a mondatnál megállt az eszem. Kész voltam, kiütött. Napokig
mormoltam magam elé, úgy emlékeztem, azelőtt ezt nem olvastam sehol (pedig a
keresztény irodalom egyik legtöbbet idézett mondása), egész kótyagos lettem a kijelentés
ÍZétől, másfelől szokatlanul üresnek éreztem magam, majd valami halvány sejtés
kerülgetett hosszan, mint fehér macska a sebesült verebet; se elüldözni nem tudtam, se
eltávolodni tőle, s főként persze megfogni voltam képtelen, megragadni, és megnézni jól
- agyonbosszantott Tertulliánus. "Hiszem, mert hihetetlen." Olyan pökhendi és olyan
magabiztos. De nem hazudik, ez állít, ez tudja, mit beszél! "Hiszem, MERT hihetetlen."
(Ráadásul, úgy hírlik,~e volt az első antiszemitáknak, oh, Irgalom Atyja, ne hagyj
el ... ) "Hiszem, mert HIHETETLEN." (Akár a zen-buddlúzmus valamely gyöngyszeme;
puff a fejére az agyalagya tanoncnak ... !) "HISZEM,mert HIHETETLEN."

Feladtam a gondolkodást. Éjszakánként csak lapozgattam a Bibliát, életem egyik
legsötétebb időszakábanvoltam, élni képtelen és aludni képtelen, és írni-gondolkodni
főképpen képtelen - már az írói tehetségemet is felajánlottam Istennek, mocsortos
áldozatul, bárha világosságot adna helyette... - hát lapozgattam csupán a Bibliát
figyelmetlenül, kínomban. keservemben, elkeseredésemben. Egyszer csak megálltam a
Feltámadás utáni történéseknél. ahogyan azt János Evangéliuma előadja. " ... Mivelhogy
láttál engem, llunás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek."

És eszembe jutott a vakon született, akit meggyógyított. "ítélet végett jöttem én e
világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek... Ha vakok
volnátok, nem volna búnötök, ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti búnötök
megmarad."

Ekkor belém villant egy mondat, melyet Küh1evind János evangéliumi kommentár
jaiban olvastam akkortájt, s "értelmetlenségénél" fogva mindjárt összekapcsolódott a
fejemben Tertulliánus hetyke krédójával: "A feltámadás hite a feltámadás." Ezek már így
karon fogva, párban érkeztek rendre: - Hiszem, mert hihetetlen. - A feltámadás hite a
feltámadás. - Hiszem, mert hihetetlen. - Afeltámadás hite a feltámadás. - Hiszem, mert
hihe ... - --
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Itt most jelentőségteljesszünet következik, egy nullpont helye, 'ahol végbement az, ami
földi szavakban nem adható vissza, és közvetlen köze nincsen semmihez, ami előtte

lezajlott bennem vagy körülöttem; még ahhoz sincs köze, hogy "a feltámadás hite a
feltámadás" (mert ez igaz, de kevés: a feltámadás valójában Feltámadás, hitem hihetetlen
részesedés az Ö világmegváltó Robbanásából; EgyLehetőség kegyelemszerü igénybevéte-
le, képtelen ajándék: cbaris, kikunyerálhatatlan). .

A hitetlenek túl hiszékenyek. Hittek a rossznak, elhitték, hogy a hit olyasmi, ami hihető,
mint valami hazugság, holott a hitet nem lehet elhinni, a hit HIHETETLEN, benne
mindössze bizonyosságot tapasztalhat az ember. "Aszememnek hiszek", mondja az ateista,
dacos, engem mindig részvétre indító okoskodással, hiszen erre szokta valaválaszolni
Jézus: "Te mondád." Folyamatos ítéletet ül magán a hitetlen.

A hit nem érzelmi lelkesültség, hanem eredendően új belső mozdulat, amelynek
egyszerre vagyok alanya és tárgya, szemléltje és szemlélője és aktív részese; minőségi

ugrása egész valómnak; új idő, új hely, egyszóval új szem, tehát új ember. Jézus Krisztus
Feltámadása óta nem történt új a világon, ha csak nem az Ö útjának rész szerint való
megismétlődése választottjaiban.

A hit nem emberi, hanem isteni gondolkodásmód. A homo sapiens logikájához semmi
köze. Tapasztalatom szerint viszont új megismerési forma, világosan és valóságosanjákob
lajtorjája. Létra felfelé, amin nem kell mászni. Mintha felfedeznénkegy másik dimenziót,
amely mégsem másik: itt van, és már az előző pillanatban is itt volt - csak én nem voltam
ITI Hasonlatszerűen: a hitnek bizonyos tere és levegője van, de az esendő emberi
természet számára szinte tarthatatlan a megszakítatlan benne időzés. Hitünk nem
mérhetően jobb, mint mi magunk, ezért aztán gyakran lepotyogunk, kizuhanunk az
öléből.

Ahol a hit kezdődik,ott érnek véget a szavak. Olyasmi ez, amit se elmondani nem lehet,
se kitalálni, holottegyszerűbb, mint az egyszeregy. Ma már világos előttem, hogy miért
szerette Jézus a karon ülő kicsiket, s miért sóhajtott akkorát, mondván: "Hálákat adok
néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a
kisdedeknekmegjelentetted." Nem kétséges, hogyaki tökéletesen hisz, Isten jelenlétében
van, a1üz közvetlen közelében. Acsecsemő, sugárzik róla, tökéletes hívó, ajö Isten térdén
ül és élő vizet szopizik, ha csak levegőtvesz, e nélkül egy másodpercig se élhetne tovább
- de nem tudja! Épp azért ülhet ott, mert fogalma nincs .róla. Érett fővel aztán
önmagunkkal a legkeményebb küzdelemben kell ezt a hitet visszahódítanunk - ha csak
néha is, csak egy·egy pillanatra legalább! -, hogy az élet ne meddő ismétlődés legyen,
elhagyván óvó ifjúkorunkat, l1anemfolyamat. Út, ahol mégis történik olykor-olykor újság!
Másfelől viszont alighanem az Úristen egyik legirgalmasabb gondolata volt a hitet arra a
polera helyezni, amit az okosok nem érhetnek el, még akkor se, ha lábujjhegyrevagy akár a
fejük tetejére állanak, de a sOkebókák, meg a bölcsisek, meg a halálra szánt kétségbeeset
tek akkor lelnek meg, amikor csak tetszik, ingyen és a legkisebb fáradozás nélkül. A
többiek, mi hívők, csak életimában, imává tett létben, rendületlen harcban önmagunkkal.
Ez nem emberi bölcsesség, ez Isten ereje. Felülrőlvaló. De nagyon érdekes, meditációra
kiválóan alkalmas - futólag az imént már említett - jellemvonása a hitnek az is, hogy
nekünk ajándékozott erejét meghökkentően gyorsan elveszíthetjük, ha nem élünk
megfelelően, ha nem azt cselekedjük, amit a hitünk diktál, hanem ismét azt, amit mi
magunk szeretnénk, illetve a testünk. Volt - nincs, de azonnal, s az ember úgy pottyan
vissza a homokba, hogy ha nagyon nem akarja, nem is kell tudomásul vennie.
Elhazudhatjuk magunk elől, hogy már nem hitben élünk, hanem csak úgy mondjuk. Ez
szörnyű. Ezt én már nem egyszer és nem kétszer éltem meg életem során, és ilyenkor a
büntetés sem kópadlón, sarkantyús csizmában közeledík, hanem hangtalanul, a földön
csúszva, észrevétlenül tekeredik körénk, és alattomban fojtogat. Itt nem Isten büntet, itt
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óhatatlanul mi piszkoljuk össze magunkat, saját akatatunkból - egészen addig, míg meg
nem tesszük újra a hit (közösségben cselekvő) mozdulatát. Úgy tapasztalom, ez már
összehasonlíthatatlanul könnyebb, mint az Úr szívét megindítani, hogy az élő hit első

kortyát nekünk, érdemteleneknek, ajkunk közé öntse, mert itt már felfogtuk, mit is
vesztettünk el, és azt is, hogyhol keressük, ami lám, már megint odalett - de azért ember
kell hozzá. Egy új ember.

A hit hullámZik. Eredendő bűnünk annyit ragad vissza magának a régi partböl, amennyit
csak átengedünk neki, de ha sikerül megcselekedni megújra a metanoia szabad
mozdulatát, a hit is messzibb árad, mint addigvalaha. Titokzatos, nagyon titokzatos. Kinek
mennyi hite - annyi a bölcsessége. E sorok írója igazán nem büszkélkedhetik. Rossz Ő,

mint a franc. De - Isten kegyelméből- egykoron hitben részesült személy (alany), aki
hallja, mit beszél pál a korinthosiaknak.

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején
nyugodjék.

Bölcsességetpedig a tökéletesek közön szólunk, ámde nem e világnak,
sem e világ veszend6fejedelmeinek bölcsességét;

Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtenet,
melyet örökt61 fogva elrendelt az Isten a mi dics6ségünkre.

Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték
volna, nem feszítenék volna meg a dics6ség urát.

Hanem, a mint meg van írva:a miketszem nem látott,fül nem ballonés
embernek szíve meg se gontkJlt, a miket Isten készíten az 6t szeret6knek.

Nekünk azonban azIsten kijelentene, az Ó Szellemeáltal, mert a Szellem
mindeneeet vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

(pál 1. levele a korinthosiakhoz 2, 5-1O)

Hasonlíthatatlan szépségű szavak hirdettetnek, mar-már megfélemlik tőlük, aki elérti.
Az igaz hitben magának Istennek az ereje tapasztalható meg. Már itt, már most, mégpedig
azonnal érintkezhetsz a Dicsőséggel. Hiten kívül egyéb nem kell hozzá. (Nem szédítő,

nem rémisztő,nem csodálatos?)
Ehitből azután isteni eredetűbölcsesség fakad- annak, aki tökéletes. Tökéletes az, aki

a hitét pillanatról pillanatra képes feltámadásra alkalmassá tenni. Melyikünk mondhatja?
SZámunkra tökéletesnek lenni annyit tesz: úton lenni, s meg-megbotolván, árokba
borulván, ha kell, hetvenhétszervisszakapaszkodni az útra. Soha megállni. Akimeg nem áll
az Úr felé törekedésében. mindent tud, vagymindent tudni fog. Még pontosabban: eleve
tudott mindent. E mindentudás pedig nem azonos semmi olyannal, amiért Nobel-díjat
vagy trónszéket lehet kapni, hiszen nem e világból való, következésképpen akik csupán
ezeket szerzik meg maguknak, ostobábbak az oligofrénoknál. (Nem rettentő, nem
csodálatos, nem gyönyörűséges?)

Mi is hát e bölcsesség? Nem tudni. TITKON vALó. ELREJTETT. Isten mintegy első
mozdulatával ezt teremtette a húségeseknek - "Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az
én szómra" -, hogy nékik jó legyen. Shogy nékik legyen jó, ne a gonoszoknak - elrejtette.
Oly helyre, mely titkon válikvalósággá, a legnagyobb csöndben, a tisztaság fehérre mosott
csendjében. Az igazság, amelyről JéZus azt mondotta: "Én vagyok", az eredeti görög
szövegben úgy hangzik: aJetbeia. Ez magyar nyelvre így fordítható: rejtetlen, a Léthe folyó
feledéssel hömpölygő vizéből kiemeit . .. ("Haj regő rejtem, el ne felejtsem ... ")
Mindenesetre: e bölcsesség megismerbet6. csak nem a hatalmasoknak. Azoknak sem
miképp. Azok vakok (Nem irtóztató, nem vigasztaló, nem reményteli?) Ha nem lettek
volna vakok, nem lettek volna bolondok kivégezni az Isten Fiát! Hogyne. Ehelyett talán
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megpróbáltákvolna megtartani maguknak. De az Út, az Igazság, és az Élet inkább szelíden
széttárta a karját, hogy a fára fölszegezzék. "engedelmes lévén halálig, mégpedig a
keresztfának haláláig ..." Miért? AZÉRT. Azért, amit szem még nem látott, fül még nem
hallott, és embemek szíve meg nem gondolt soha; amit a Jó Isten azzal a harangkondító
örömmel, atyai szerelemtől reszkető szív-kolompolással rejtett el "jó helyre", mint
édesapám dugdosta előre kitalálhatatlan ajándékait a fürdököpenyern szivarzsebétól a
használaton kívül helyezett, óvodáskori papucsomig mindenfelé, Mikuláskor. Hogyan
találtam meg? Másnap, kora reggel, lámpafény-homályban, előre összeszurkáltan a rám
váró iskolától, álmosságtól tántorogva ... ?

Toronyiránt mentem: a szívem után.
Nem is én mentem, bennem ment Valaki.A Vigasztaló, aki mindent tud. AzAtya titkait

éppúgy, mint az édesapámét. "Mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek
mélységeit is." A Nagy Bölcsesség ez, amit "embemek szíve meg se gondolt" (meg se
gondolhat, amíg tele van undorítósággal, ama "ragadománnya! és gonoszsággal"), vagyis
olyasmi, ami megelőz bármely gondolatot, illetve tűlnan terem; az ember szívébe bele se
fér, azért kell az Istenét kölcsönkémi hozzá. Pontosan ehhez juttatja a hű választottakat a
Szellem, a Vigasztaló, Aki a golgotai kínhalál révén szabadult, hogy szabadításunkra legyen;
Akia Szabadság maga; szél, szellő, ruah és pneuma, és "fú, ahová akar, és annak zúgását
hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Szellemtől

született."
Mert ezt jelenti, végső soron, hinni: újjászületni, újjá meg újjá, hogy egyszer szüntelen

mondhassa bennünk Papánk, az Isten: "Az én Fiam vagy. Én ma szültelek," (S akkor a hegy
csukafejessel veti magát a tengerbe.)

Budapesten. 1989 augusztusában

BISZTRAY ÁDÁM

Pedig tanácskoznak

Anyám s apám fo/yr#llodnak értem,
amikor baj van,

hallgass, harangoznak,
nannyó mondja némán

az úrangyalát,
s közben villog a köt6tű,

mint csillag a szélben,
csontfésűje, az újhold
keruMjéMl kibújik,

ragyogni hajnalig,
kezdje holnap, végezze

a másik begyfelett.
Nem látom a három arcot,

nem is rám figyelnek,
tanácskoznak a hallgatag Istennel.
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MARIE LUISE KASCHNITZ

Acsoda

A kapcsolatteremtés Don Crescenzóval azért nehéz, mert süket, mint az ágyú. Egyhangot
sem hall, ahhoz pedig túlságosan büszke, hogy szájról olvasson. Az ember mégsem
kezdheti vele a beszélgetést egyszeruen azzal, hogy fölír valamit egy cédulára. Úgy kell
tennie, mintha még hozzánk tartozna, mintha még része volna hangos és fecsegő

világunknak.
Mikor megkérdeztem Don Crescenzót, hogy hogy is volt azon a kanksonyon, éppen a

szállodája bejáratánál ült egyfonott kis széken. Hat óra volt, és a déli karavánáradat már
levonuIt. Teljes csend honolt, és én a másík fonott kis székre ültem le, éppen a barométer
alá, amelyen a hajójárat reklámképe látszott, fehér hajó kék tengeren. Megismételtem a
kérdésemet, Don Crescenzo pedig a füléhez emelte mindkét kezét és sajnalkozva rázta a
fejét. Majd elóbúzott a zsebéből egyjegyzettömböt meg egy ceruzát, énpedig a Natale szöt
írtam rá, és várakozóan pillantottam rá.

Most mindjárt bele is vágok a karácsonyi történetem elbeszélésébe, amely tulajdonkép
pen Don Crescenzo története. Elóbb azonban el kell mondanom valamit erről a Don
Crescenzöröl, ülvasóimnak tudniuk kell, hogyvalaha szegényvolt, mint a templom egere,
most viszont gazdag, több mint száz alkalmazott ura, hatalmas szőlóskertek,citromlige
tek, valamint hét ház birtokosa. Képzeljék el az arcát, amely a süketségtől évről évre
lágyabbnak tűnik, mintha az arcot egyébként a szavak formáznák és vésnék. Magamelőtt

látom, amint a szállodája vendégei között jár-kel, figyelmesen, szomorüan és nagyon
magányosan. Szívesen mesél az életéről és ilyenkor nem emeli fel a hangját, hanem halkan
beszél.

Gyakran hallgattam őt, karácsonyi történetét is ismertem már. Thdtam, hogy azon az
éjszakán kezdődött, amikor megindult a hegy, igen, azt kiabálták: jön a hegy, és
kiráncigálták az ágyból, aztán fel a keskeny sziklaösvényen. Hétéves volt, és mikor Don
Crescenzo a történetben ideért, a kezét a füléhez emelte, jelezve, hogy ez az éjszaka
okolható mostani bajáért.

Hétéves voltam és lázas, folytatta Don Crescenzo és ismét a füléhez emelte a kezét.
Mindannyian hálóingben voltunk, és ennyink maradt, a rajtunk lévő ing, miután megindult
a hegy és a házunkat a tengerbe söpörte. Rokonok fogadtak be bennünket, és rokonoktól
kaptuk a telket is, azt, amelyen most az albergo áll. A szüleím még a tél beállta előttházat
építettek rajta. Apám végezte a kőmúvesmunkát, és anyám zsákokban cipelte hozzá a
téglát le a lejtőn. Apró termetűvolt és gyönge, és ha azt hitte, hogy senki sincs a közelben,
egy pillanatra lerogyott a lépcsőre és felsóhajtott, a könnyek végigcsorogtak az arcán. Év
vége felé elkészült a ház, mi a padlón feküdtünk takarókba bugyolálva, és nagyon fáztunk.

Aztán eljött a karácsony - vetettem közbe -, és a "Natale" szöra mutattam, amely a
legfelső cédulán állt.

Igen, folytatta Don Crescenzo, aztán eljött a karácsony, és azon a napon olyan
szomorúság fogott el, mint még soha életemben. Apám orvos volt, de olyan, aki nem írt
sZámlát. Ment és gyógyított, és ha megkérdezték, mennyivel tartoznak, azt mondta, elóbb
vegyék meg az orvosságot, azután a húst a levesbe, és majd azután mondja meg, hogy
mennyivel tartoznak. Jól ismerte az ittenieket, tudta, hogy nincs pénzük. Egyszeruen
képtelen volt rá, hogy sürgesse őket. Akkor sem tette ezt, amikor pedig mindenünk
odalett, és az utolsó megtakarított pénzünket is elvitte a házépítés. Egyszer, nem sokkal
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kadcsony előtt, amikor az utolsó fankkal gyújtottUnk be, mégis megpróbálta. Ezen az
estén anyám hazahozott egy tömb fehér cédulát és az apám elé rakta, aztán egy sor nevet
mondott, az apám pedig fölírta a neveket és mindegyik mellé tett egy számot. Amikor
azonban elkészült vele, fölállt, és az egész köteget a pislákoló ttizbe dobta. A ttiz nagyot
lobbant, én örültem neki, de az anyám megrázkódott, majd szomorüan és mergesen
nézett az apámra.

{gy történt aztán, hogy december huszonnegyedikén nem volt több Bnk, ennivalónk,
sem rendes ruhánk, amit fölvehettünk volna a templomba. Nem hiszem, hogy a szüleím
nagyon bánkódtak volna miatta. A felnőttek ilyen esetekben bizonyára meg vannak
győződvearról, hogy egyszer majdcsak jobbra fordul a soruk, és akkor ehetnek, ihatnak,
dicsérhetik az Istent, ahogyan azt mindig is tették az idők során. A gyerek az egészen más.
A gyerek csak ül, várja a csodát, és ha a csoda nem jön, akkor mindennek vége, minden
befellegzett ...

E szavaknál Don Crescenzo előrehajoltés kipillantott az utcára, mintha magára vonta
volna valami a figyelmét. Pedig csak a könnyeit igyekezett elrejteni, hogy ne lássam, amint
a csalödás mérge még ma is l1tjárjatestének minden sejtjét. Nalunk a karácsony, folytatta
kisvártatva, bizonyára egészen mas, mint önöknél. Rendkívül zajos, vidlim ünnep. A kis
Jézust üveg ereklyetartóban viszik a körmenetben és rezesbanda jl1tszik. Hosszú órákonát
dörög a mozsl1r.1gyú, a lövések zajl1t visszaverik a sziklák, mintha öríasí csata hangjait
hallanánk. A felröppenő rakétlik öríasí P;Umafákká terebélyesednek a levegőben és
csillagesőként hullanak vissza a völgybe. A gyerekek kurjongatnak és lármáznak, a téli
tenger fekete hullámai hangosan zokognak és énekelnek örömükben: Ilyen a mi Krisztus.
ünnepünk, melyre egész nap készülünk, A fiúk kis rakétaszerkezeteikkel foglalatoskod
nak, a lányok koszorúkat kötnek és azokat az ezüstözött halakat tisztítják, amelyeket majd a
Madonnára akasztanak. Minden házban sütés-főzés,édes szörpök fortyogása.

így volt ez nálunk is, amióta csak az eszemet tudom. De azon a hegyomlást követő
szentestén borzasztó volt a csend a házban. Nem égett a tűz, ezért ameddig csak lehetett,
kint maradtam, mert ott még mindig melegebb volt egy kicsit, mint a házban. Ültem a
lépcsőkön és néztem fönt az utcát, ahol emberek jlirtak és szekerek bukkantak föl gyönge
olajll1mpásaikkaJ, hogy aztán ismét eltúDjenek Rengetegen tolongtak az utcán, parasztok,
akik a családjukkal a templomba igyekeztek, masok, akik még el akarták adni tojásaikat,
baromfijaikat és borukat. Ahogy ott ültem, hallgattam a tyúkok kotkodl1lását és a gyerekek
boldog fecsegését, ahogy az este várható eseményekről beszélgettek A szememmel
minden kocsit követtem, amíg csak el nem tűnt az alagút sötét torkában, akkor
visszafordítottam a fejem, és tekintetemmel újabb járművetkerestem magamnak. Amikor
az utca elcsöndesedett, arra gondoltam, hogy az ünnep már biztosan elkezdődöttés hogy
talán hallani fogok valamit a rakétlik ropogasaböl, a lelkesedés és boldogság zsivajából. De
nem hallottam mást, mint a tenger zúgását, amelynek hullámai a sziklákhoz csapödtak, és
az anyám hangíát, aki imádkozott és rám szólt, hogy mondjam vele a litliniát. Gépiesen és
komor hangulatban imádkoztam. Nagyon éhes voltam, vacsorát akartam, húst, édességet
és bort. Meg előtte az ünnepemet. A gyönyörű ünnepemet ...

És akkor egyszer csak felfoghatatlan mödon minden megváltozott. A lépések az utcán
nem távolodtak, a járművek megálltak előttünk. A lámpák fényében egy tömött zsákot
láttunk a kertünkbe hajítani, jól megrakott kosarakat az út szélére állitani. Egy rakomanyfa
és rőzse csúszott le a lépcsőkön, és amint óvatosan fölfelé kapaszkodtam rajtuk, az alsó
kicsi falon tányérokban és tálakban tojást, tyúkot és halat találtam. Jó ideig tartott, amíg a
titokzatos zajok elhaltak, és megnézhettük, egyszerre milyen gazdagok lettünk, Akkor az
anyám a konyhába ment, tüzet gyújtott, én meg kint illtam és áhítattal szívtam magamba az
illatot, amely a forró zsír, a hagyma, az apróra vágott tyúkhús és rozmaring együtteséből

keletkezett.
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Ekkor még nem tudtam, amit a szüleím már sejtettek, hogyapám betegei, régi adósai így
szereztek nekünk örömet. Számomra míndez az égből pottyant; a tojás, a hús, a gyertyák
fénye, a tűzhely tüze meg az a szép köntös, amelyet a ruháscsomagból túrtam elő, s
magamra húztam. Fuss, mondta anyám, és én szaladtam, amilyen gyorsan csak tudtam,
végig az utcán, a hosszú sötét alagúton át, amelynek túlsó vége már tarka fényben izzott és
szikrázott. Amint a városba értem, már messziről megláttam a piros és aranyszínú
baldachint, amely alatt a püspököt vitték föl a lépcsőn. Hallottam a dobokat és az
üstdobokat. az Evviva! kiáltásokat, és teli torokból velük ordítortam. És akkor a nagy
harangok nyitott tomyukban meglódultak és megkondultak.

Don Crescenzo elhallgatott és elmosolyodott örömében. Belső hallásával bizonyára
ismét hallotta a heves és vad hangokat, amelyek már olyan régóta elnémultak számára és
amelyek magányában még sokkal többet jelentettek neki, mint másnak: emberszeretetet,
istenszeretetet, az élet újjásZületését az éjszaka sötétjéból.

Néztem őt és a kezembe vettem a kicsi tömböt. Meg kellene írnia az emlékeit, Don
Crescenzo, mondtam, Igen, válaszolta. Egy pillanatra fölegyenesedett, és látszott rajta,
hogy élete történetét nem tartja kevesebbre, mint azt, ami az Ótestamentumban vagyaz
Odüsszeiaban iíll.De aztán csak megrázta a fejét. Túl sok a dolgom, mondta.

És egyszerre megértettem, hogy mire ez a sok átépítés, építkezés, a bár, a garázsok és a
felvonó a strandról. A gyerekeit akarta megvédeni az éhségtől, a szomorú karácsonyesték
től és egy anya emlékétől. aki kövekkel megrakott zsákokat cipelve sír.

Király Edit fordítása

BÉNYEI JÓZSEF

Az utolsó lap

Köszönöm az utolsó lapot
Zárását felvérzett id6nek
Ébrednek egyre új napok
Az élő kiszolgáltatott
Rakodhat készülódbet

Lezárok hitet álmokat
Reményt őrizaz ólomláda
Elfújhatpernyeként a szél
Titkom a világ véginél
Ítélő isten megtalálja
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ERDÉLYI ZSUZSANNA

~

Irtam ~ "" en...

Gyűjtőútjainksorán kortárs öregeinket faggatjuk, a múltat rajtuk keresztül szondázzuk. Az
élő emlékezettel nyomon követhető belső horizont pereméig merészkedünk. Az élő

emlékezet a mi esetünkben kétszíntű.Az egyik az, amelyiket az adatközlő a "Mikor még
kislány - mikor még gyerek vótam ..." kezdem mondatrésszel indit, s ilyenkor saját
élményeit, egykorvolt valóságtöredékeit idézi föl. A másik már közvetett jellegű, mert
ugyanez az adatközlő átlépvén saját határait egy mélyebb szintre ereszkedík le, elődjei

világába - ez gyakran a jó hangulatú gyűjtések keringésserkentő-agyporolóhatására
történik. - ~ öreganyám-öregapám-szülém azt mondta-mesélte-emlegette,
hogy ..." bevezető szavakkal a sajátján keresztül kivetített múltképet hoz előnkbe. Ez
olyan, mintha az ember messzelátóval fürkészné a szabad szemmel alig vagy nem láthatót.
A nagyszülői emlékezet optikájával a ködbe veszőmúlt képei válnakérzékelhetővé. Ez azt
jelenti, hogy egy ma még friss szellemű 80-85 éves öreg fölidézheti azt, amit öreganyja
mesélt neki az ő gyerek- és fiatalkorában átéltekről,vagyisa múlt század ötvenes-hatvanas
éveinek paraszti mindennapjairól. Ha a nyelvtan területéről venném hasonlatom, a
nagyszülői emlékezetet a plus quam perfeetum időbeliségévelfejezném ki. A felmenők

agyának bekapcsolása a régen történtek élővé tételére nagy lehetőséget ad a néprajzzal
foglalkozónak, lévén kutatási területe az úgynevezett konzervatív, vagyis lassan mozdulö,
lassan változó tudatállomány. Mi ezt a lehetőséget ki is használjuk, sót ahol lehet, meg is
toldjuk. Megtoldjuk az írott emlékezet szellemi rezervátumával, azaz a népi írásbeliség
anyagával, a feledés reme elől írásba menekített tudás értékeivel. Az öregek érzik a
gyöngülő emlékezet terhét, tudásukat ígyekeznek átmenteni, mielőtt végleg Jelejté
keny"-ek lesznek, Ennek a felelősségtudattól áthatott mentő-átadószándéknak köszön
hetjük a paraszti kultúra szép emlékeit, azokat az énekeskönyveket, énekesfüzeteket,
amelyek 150-200 év jámborsági formáit, énekeit, imádságait jelenítik meg számunkra.
Révükön jutunk a korabeli szent folklór jeles darabjaihoz. Ezek a kís szakadt, sárgult,
hiányos, sokszor alig olvasható - börzsöny-tintával írt - füzetek, könyvek elárulják
nekünk, hogy mit énekeltek "öreg sZüléik-dédianyáik", vagy a még távolabbi ősök. S
teszik mindezt teljes életszerúséggel. Úgy érezzük, közöttük járunk s hallgatjuk őket,

netán együtt énekelünkvelük. Hasonló érzést keltenek bennünk a XVI. századi kódexeink
bejegyzései, amelyek fölvillantják a sápadt fény mellett körmölőRáskai Leák, Sövényházi
Márták, Nyujtódijuditok, a "szegény báty" Nyujtódi Andrások, Mihál deákok, a betegeske
dő, magukat mentegető soror Katák, a mindenkori "vén soror"-ok alakját, akik révén
közvetlen kapcsolatba kerülünk a korral, a XVI. század elejével. A scriptor-másoló
személyisége hirtelen előtérbe nyomul, az ember kér szöt s hagyja ott kézjegyét,
megörökítvén nevét, érzéseit, külső körülményeit. Ez a magatartás a mi öregeinknél is
föllelhetóen, néha nagyon is követelóen jelentkezik. Azontúl, hogy bemutatkozik,
többször biztosítja neve fönnmaradását: "Én Molnár Mihály írtam magam saját kezeímmel
Az 1891 ben December 25 kín Szent István napján." Majd ezt olvassuk: "Molnár Mihály
Irtam tulajdonomatt faiskola kezellö", vagy: Jézus Mária Neviben Irtam én Baboti lakos
Molnár Míhály." Ez alig százoldalas könyvben sokszor találkozunk nevével, talán a "Non
omnis moríar" módosított igényében?! Úgy érezte volna, hogy amit leír, a sajátja, még ha
nem is ő szerezte azt? Ha elfogadjuk, hogy a népi költés közösségí alkotás s mindenki
hozzateszi a maga tudását-tehetségét, akkor jogos a possessori bejegyzések mögött
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settenkedő szerzői büszkeség, amel1Ct akarva, nem akarva elárul a sok "Irtam én ... Irtam
magam saját kezeimmel. .. tulajdoriom ..." birtokjelból az én-központúság kétségkívüli
erős jelenléte. Akárhogy is van jelen, jól tette, hogy leírta a baboti közösség használt
kedvelt énekeit, s ezzel akárcsak szarnos szorgos társa, jelentős szolgálatot tett a magyar
népi kultúrának.

Az értelem az anyagnak örül, az elődök hite-tehetsége "szörzés"-ének, a máshol alig
található különös hangulatú-szépségű szövegeknek, Az érzelem meg az emberközeli
ségnek, amely ezekbőla népi kéziratosokból árad. Engem mindig megrendít ez a megejtő
valósághűség. Ahogy kézbe veszem írásaikat, máris magam etött iatom a petróleum vagy
gyertya fényénél skribáló embert-öreget, amint kínlódik az írással s néhányelemis
nyelvtani ismeretével örökíti át közössége szavát, templomai hangját s sokszor élete
megrázó történéseit is, mint például a századvég szomorú exodusának személyes bánattá
váló mozzanatát (hátsó borító belső oldalán):

Baboti lakos

A Molnár Hendri
elmént amerikábo
ortumba 1899: Decembér
9 dikín őtődmagával az isten
ütesseszégínt sokáig adjon
neki mínden jókat
Ezt kivánja neki egísz
utcza bélí barátjai
kícsínje és nagyja őregé

és apraja írtam molnár
... mifül

"Szégin Hendrí" és társai ezen a karácsonyon már nem "répétálhattak rájo" a régi ének
soraira az éjféli - a kora hajnali pásztormísén.

J{arácsonyí Ének ígen szép - 1889 ben

Hallodé mely szíp szózat vagyon,
Látodéjínyessígis vagyon
Keljetek fől csak hamar. ~ Rájo répétál
Ez a kár micsoda
ez bízon nagy CSU(Ül.

Ne jíljetek mert oogy (irőmőt

Hírdeték szűletétt ré n#ktell
Kít még írt ízsai4s. - R4jo Wpétdl
jőjjetek áldjátok
jézust fmá4i4to~

jó bír ez rnénjfi~ f.!4f síetpi
ÓYőm ez nemis !r!4j~ stmkf
Hadjuk itt a nyáj'!nk~t. - Rájo répétdl
Lássuk még a dP/go,t
mellett artgy~morz40ft
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No tébát ménjűnkel síetvé
A nyájat badjuk ít legeivé
Ha még fogjuk ttQ,álni. - Rájo répétál
Majd viszsza siessünk
semmitül ném fillünk

Ime már nincsen ígen meszsze
és többé t1yszéréncsénk lészszé
Asztott ném remílbetjük. - Rájo répétál
Hát 'l'Östők né légyünk
sietvé elménjúnk

Mi is Mt ménjünk Pásztarokkaj
órwndJúnk a Szent Angyalokkal
Szűletéttjézusunkat - Rájo répétál
Vigan énekeljünk '
Glóriát hirdessünk



Dics6ség légyen az Istennek
Tíszt6let légyén az kisdednek
it szent lílek Istennek
A szentsiges szüznee
születét kisdednek. Rájo répétál

Ámen.

Molnár Mihály énekestüzete 1888-1893. 32. old. Kaptam Baboton, Sopron m. 1975. okt. 14-én
Horváth Jánosné sági Emiliától. 1894.

Bötlebem! Bötlebem!
ate határodban.
Irkezett két vándor.
józsefés Mária!

Bötlebem! Bötlebem!
kegyetlen határo.
Hol a szűzMária!
szálástnem talála.

Leült szűzMária!
mint egy bús gerlicze.
Hogy boldog szúlésre
magátel készítse.

Elindúlt szentjózsef
szú/övárosában.
Hogy majd szállást keres.
atestvéri házban.

Szomorűszentjózsef,
nemkaphatott szállást.
Mert az idegenek
elfogták a/akást.

Szomorú szentjózsef
báZ'fú1 bázro megyen.
Hogy szüs: Máriának,
csak szállásso legyen.

Szentjózsefföljárto
Bötlebem városát.
A kemény Bötlebem
mégsem adott szállást.

Ob, ti ides anyák
ha engem látnátok.
Jllen szegény sorban
megis siratnátok.

Menynek földnek úrát
jászolban fektettem.
Meleg dúnybahelett,
könnyemmel öntöztem.

Azért búzgó hivek
kik ittjelen vagytok,
Szúletett kis jezúst,
szívbtJl imádjátok.

Perek Horváth János énekeskönyve. 1887. 752. Fertöszergény, Ma: Agyagosszergény. Sopron m.
Kaptam betekintésre dédunokájától, Mentes Miklóstól, Budapesten 1975 nyarán.

Úrjézús szűletéssét

pásztorok jelentik.
Angyaloktúl nékik,
gyorsanbirdettetik.
Hogy megváltónk szú/etik,
Már ez napra küldetik.
Nagy Ö1'Ömünkre.

Zöndülés támadott
fönn az egek felé.
Angyali seregek
jönnek alá felé.
Készúlnek a szép szűzek.

A mennyei seregek.
Szent szűletésre.
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Tizenkét órakor
szólnak a múzsikák.
Ikes barsogással
zengnek a trombíták.
Már az égnek csillagi.
Fútkoznak fényességgel.
Nagy ÖTÖmünkre.

Pásztorok a mezzón,
öszeszaladának.
É§nagy félelmökben
egy trúpba állának.
Mind azt mondják egymásnak.
Hogymég illent nemláttak.
Nagy félelmökben.

IJ(jtlebem kegyetlen,
ki szállást nem adtál.
Ily nagy kemény télben,
városból kizártál.
sem avendég fogadOk.
sempedig jó akarók.
Bénem fogadták.

Fogadjúk hát mi is
az ártatlan jezúst.
Zárjúk bé szívünkbe
ott szúletett Krísztúst.
Had alúgyék csöndessen.
Hadnyúgodjék beeessen.
A kisdedjezus!

Perek Horváth)ános Énekeskönyve. 1887. 748. Fertószergény. Ma: Agyagosszergény, Sopron m.
Kaptam betekintésre dédunokájától, Mentes Miklóstól, Budapesten 1975 nyarán.

Más ének

Betlebenek Pusztájában
KívűllévóIstálóban
megszületet a mesíjás
kitjóvendelt Izsajijas

Az Angyal menybólleszálot
ajászoly fólót meg álot
nagy óromet zengedeznek
Dítsósíget az Istennek

Betlehemnek Sík Pusztáján
három Pátor voltaz nyájnál
egySzép Dombotskán hevertek
az angyaltulfélretentek

Igy Szól az angyal hozájok
neféljetek jó Pasztorok
menyból nagy Ó1'Őmetüet
meg nem balotatok

Az éjszaka éjféltájba
Bellebemi ístálóba
meg SzűletékVáltságtok
kit Régen obajtotatok

Apásztorok útra keltek
az Istálohoz érkeztek
üdvózlótek akisdedet
akit az angyalbírdetet

Igy Szolt Miska balod Pista
andrásnáis van jurolya
jújunk hárman egy Szép nótát
kószóntsúk meg az új Kírályt

Oh Szentséges SZŰZ mária
vegy minket is oltalmadba
hogy Szent fíjad Szűletese

oezese Lelkűnkót menybe Amen

Számozatlan oldalú énekeskönyv-töredék. Vége felé bejegyzés: "Molnár Pále lrta Dora)ános". XIX.
sz. közepe. Kaptam Zagyvarékason, 1985. júl. 5-én, Fekete Menyhértné Polonyi Margittól. 1912.
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Betlehemnekpusztájában
Midőn apásztorok
Nyájúk legeltették
Egy angyal által
ez üzenetet vették

Hogy a világ meg váltoja
Jézos Isten fia
egy szűztúl szütetet
A ki meg valtya
az emberi nemzetet

Mely bim! a pásztorok
igy szallottak egymáshoz
jertek és mennyünk el
Vigyünk ajándékat
neki tiszta szivvel

Karácsonyi Ének

De a mi szegénységünkt61
nem tel más legfeljeb
turu vaj és bárány
Azt is meg fizeti
Drágo vére árán

El indiiván sietséggel
s a városba éroén
bémetek az istállóba
fézast ótt találták
abidigjászólbo.

SZűzMárla takargatjo
Rongyospolájábo
eggyelen szent fiát
sajnálja hogy nem lelt
részérejobb szállást

J6j be hozzánk édesfézas
Szívünk hajlékábo
Majd mi befogadunk
Örökkön örökké
teveled maradúnk

Ammen

Dömsödi Julianna énekeskönyve. Szentes, 1868. 98-99. old. "Irtam én Dömsödi Gergely".
Kaptam Csontos Józsefné Mezei Margíttöl, 1901. Szegvár, 1975. májusában postán AbasárróI.
Előzőleg máj. 5-én gyűjtöttem ott.

Betlehemnek vidékén
Anak tágas mezelyén,
Ez éjjel let nagy csoda
Majd meg mondóm micsoda

Móndván talpra szaporán
Keljetek feljókórán
Siesetek meglátni
a kis Jézust imddni,

Im azAngyal zozata
a púsztában vitatja
bőgy egy gyermek világra
jöt ember váltságára

A pásztórók egyszerre,
Nyájuk hagyván Istenre
El mentek látására
búzgó imádására

Pásztor ajándékúkat
sajtót és báranyokat
Nékie által adták
Imádván magasztalták

Nyájánál juhászim kik a hegyekbén,
nyájuk legeltelvén ótt a völgyekben,
Mit móndók haljátók
e csodát lássátok
mindeneeben
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A napfényessége sütött szememben
Mert Angyali szózat hangzótfülemben
bógy jézus szúletett
jásólban tetetet
betlehemben

Násza bát bujtárim csak siessetek
bógy még ez éjjel6ttlebessetek
Majd én is índúlók
az utnak lóduJók
kövessetek

HaJJód, e te bójtár úgórj talpadra
Ne legyen semmigond a nyájadra
arnót a dómbocskán
fekszik a júbócskám
ved vál/adra

1e is vén bátyó vedf61 dúdádot
1e is hamar bandi űsda dóbódat
Mind vigan legyetek
megváltónk születet
örlIljetek

Születet jézúsjász6lban röszket
és az 6 szent anyja i8Y énekelget,
"Csak alúdj jiat;skám
gyönge barmatócskám
kis jézuskám

Már a pásztórók ime elj6ttek,
kik imádás6dra ide kúldettek,
Áldd megbogy szegények
bold6g6k legyenek
mindenekben n

Mi is hát kövessük a pásztór6kat
bóruljunk le arczra kétjük úrúnkat,
Mondván óh kis jézus
mi tf5Uünk el ne fúss
légy mellettünk

Amen

Az angyal az egekMI
amagas felegekMI
fényességellegszálot
pásztórók melléÁllot

szanki kolligátom ez éneket tartalmaz6 füzetkéje a XIX. sz. közepéröl, Kaptam T6th Margittól
(SZOl. 1927. Szank), 1979. júl. 25-én Budapesten.

Más ének

Nosza lelkem Sissünk
Betlebemben me/Jessünk
Ottan Fekszfk/ezusunk
kit rigen kerestünk
esztetmo~angyalok
bogy megváltya vlUígott
üdvözülúnk Pásztorok
mod el ötsém a' verseta' verset
meIJetinkáb szeretet
bad alugyik a' kis tied
a' kit lsten el küldöt
vigasztal/uk most ötet
mind vigasztal ö minket
mosván bünűnket.amen.

Pásztorok boi vagytOk
(talán) mind alusztok
gyakran fel 5erkenyjetek
Jezus eM" legyetek,
Séssünk ne késsünk
egykis fáratságunkat
sem sajnálluk
talán még ez lJIel is
fel tal4IJuk
ime már mint meszszi
fényességJeknti
betlehem határában
Jászolban P6/ában
bé vagyon takarva
egy kisposztótskában.

Nagypösei énekeskönyv. 1836-1837. Kaptam Hovejen, Sopron m, 1956. febr. 28-án Varga
Gyuláné Mnkovics Katl!Jintól. 1883.
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Egy Szép Karátsoni ének

:I: Amint apásztorok atúz melet ültek
az egijelekrü! egy mdsköszt beszéltek
egyszer csak elSzenderédtek
mély álomba keveredtek
mertisteni munka
álmélkodnak rajta

://: Egy nagy vilámlás ra amint fölebredtek
tergyre esvén neznek az égi nagyjelnek
Deegy Csilágfenyesége
uj (pászJtorokjelentóje
bellehemfelé tart
utána Indúlnak

:1//: A Csilagmeg álotbellehem Pusztáján
világított apajta ajtaján
apásztorok ... sietek (ugy?J olvashatatlan
egymásköszt így beszélgetek
Oyetsosemlátam
bársokat Probáltam

://11' A Pásztorok térgyen álva lmátkoznak
az ajtóhoz érnek Földig leborúlnak
látják aszép SZŰZ máriat
balják Sírní ó Szent flját
ők odasihetnek
Ürozlőtek ótet

:v: Ditsírtesék jézus Világ megváltoja
mostán Szűletetégföldnek javára
öszetetkezekel áldunk
Fődigborúlvaimáldunk
hogy minket elnehagy
kegyelmedbe fogadj

:VI, A Szent Szúz Mária Szépen csutujgatja
anevel6atya Szénát ráz alája
mertnits neki Dunátskáj(aj
Semiféleruhátskája
Csakabarom szája
Lehel Párátrája

:VII, Ditsiret Ditsősig avilág Urának
áldás és be1zesig a SZŰZMáriának
hogy holtunk után menyekben
lmádhasunk tiszta Szivel
az ég és föld urát
a Kisdedjézuskát Amen

Számozatlan oldalú énekeskönyv-töredék. Vége felé bejegyzés: .Molnár Pále Irta Dorajános". XIX.
sz. közepe. Kaptam Zagyvarékason, 1985. júl. IS-én, Fekete Menyhértné Polonyi Margitt611912.
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Születet szűz leanytol
kis jezus máriátol
betleben városában
rongyos istálocskában
ez éjel éfélben
ez éjel éfélben

mel szívesen szolgálnak
jozsep Mária forognak
razzák kemény szénátskát
pubítják a szalmátskát
ugy vetnek ágyatskát
ugy vetnek ágyatskát

De csak sír a jézuska
kesereg szüz Mária
talán szama tagotskád
széna szurja lábatskád
fiatshdm jézuskám
fiatskám jézuskám

ob menyeiAngyalók
jertek menyei karok
jöjetek segétsétek
hidegtöl mentsétek
fiatskám jézuskám,
fiatskám jézuskám

pásztorok el érkezvén
a kis jézust köszöntvén
hogy sírását meg halván
szívókból meg sajnálván
ezt mondván így szolván
ezt mondván így szolván

mária van furu/ák
szepen szolo sípotskánk
engedj fujnunk egy notdt
engeszteljük jézuskát
fiatskádjézuskád
fiatskádjézuskád

Tüsténtindul a nota
de tsak sír a jézuska
Mária örömében
vígadván ön szivében
ingatja ringatja
ingatja ringatja

Ti is keresztény lelkek
a kik ide jöttetek
ditsérjük kis fézuseá:
fozseffel szüz Máriát
hogy végre örömre
juthassunk egekbe amen

Szanki kolligátum ez éneket tartalmazó füzetkéje a XIX. sz. közeperől. Kaptam Tóth Margittól, 
1927. Szank. - 1979. júl. 25-én Budapesten.

Pásztorok

Egyfényes délnek
de nem ifélnek
mondbattyuk,
mert Szüz magzatja
igassdgfia
tudbattyue.

Ki ez ifélben
fimlet elsőben
mutatja
eddig rejtekben
annya mihében
hordozta,

Mi is ezekkel
és hiv lelkekkel
imádjuk. ámen.

angyalok ennek
születésének
örülnek
jó birt Istennek
és embereknek
hirdetnek.

Ki ez sereggel
nagy idességgel,
mind áldgyák
az Pásztorokkal
Más jámborokkal
imádják.

Nagypösei énekeskönyv - töredék, szakadt, számozatlan. 1836-1837. Kaptam Hövejen, Sopron
m. 1956. febr. 28-án, Varga Gyuláné lvánkovics Katalintól. 1883.
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KIPKETAMÁS

Aljosa

Sűrűn esett a hó, Aljosa állt az ablaknál, nézte, amint elfehéredik a világ, talán rémületében,
addig szürke és ígéretmentes volt a délután, s őt hirtelen elfogta egy semmi máshoz nem
hasonlítható érzés, toalettre kell mennie. Ahogy ez a mondat összeállt Anatollelkében,
melyet az orosz homezökhöz érzett most hasonlatosnak, egy lassú téli autóútra gondolt,
hóesésben jöttek hazafelé, az elegáns kocsiban Öszpeterdí ült, az öreg főszerkesztő,meg
János, a költő, Anatol a sofőr melletti ülésen hallgatta őket, pontosabban Jánost, hiszen
végig ő beszélt. KaramazovAljosáról, aki odahagyva testvéreit s helyét a regényben, egyre
gyakrabban és többnyire a legváratlanabbul bukkant föl]ánosverseiben és beszélgetésnek
hitt monológjaiban, mint ekkor is éppen. Őszpeterdibóbiskolva morrant néha egy "hát
ígen'l-t tömött bajusza alól, aztán újra lehunyta csak résnyire nyitott szemét, fájt a feje a
késő estébe nyúlt író-olvasó találkozó utáni, oldott együttlétnek nevezett ivászattól, de
János megállíthatatlan volt, mint a hóesés. Egyszer csak mégis kizökkent, madárkeze a
sofőr vállára rebbent, "Misikém, ha volna itt valahol egy toalett", másfél méter magas
hófalak között kanyargott éppen az út, de Misi értette a dolgát, percek múlva hogy, hogy
nem, talált egy útmenti presszöt, megállt, s a háború előttifilmekból ellesett eleganciával
kinyitotta a költőnek az ajtót és elkísérte. Erre Öszpeterdí is fölrezzent, körülnézett, látta
eltűnni őket a hóból alig kiásott épület sarkánál, majd János cémahangján megszólalt,
~josának toalettre kellett menni", pillanatnyi csönd után egyszerre robbant ki belőlük a
röhögés, a térdüket csapkodták könnyes szemmel, és mikor a költő és a sofőr visszaült a
kocsiba, még akkor is föl-fölhorkant valamelyikük.

Anatol nézte a zakopanei höesést, rájött, hogy ez a történet talán vigasztalásul jutott
eszébe, mivel nem tud kimenni az utcára, hiszen percek alatt átázna drágánvett cipöje, így
még akkor se juthatna egy üveg sörhöz, ha esetleg érkezett volna a főutca legjobban
ellátott üzletébe, ami pedig itt ugyancsak ritka esemény. Vigasztalta magát, finom ember
lévén részvétet érzett a szomorúak iránt minden személyválogatás nélkül, olykor
meghívta egy-egy féldecire a leginkább szívéhez nőtt ellenségét is, aki évente rendszere
sen följelentette ugyan, de utána mindig soká emésztette a bűntudat, s ilyenkor
szomjúhozta a vigaszt, a vegyesgyümölcsöt és a megbocsátást. Máskor meg azon kapta
magát, hogy az Urat biztatja, lelkesíti a templomban, hát miért is ne vigasztalhatná néha
saját magát is, nincs ebben semmi, ami az erkölcsöt vagya jó ízlést sértené. Persze tudta,
vagyis mindig újra rájött, hogy valami mélyebb keserűségvan benne, amit ha csak lehet,
szívesen azonosít a sör ízével, innét is talán a gyakori szomjúság. Visszafordult az ablaktól,
az ágyon összegömbölyödve a könnyű takaró alatt másfél éves fia, szája sarkában, mint
Churchillnek a szivar a régi fotókon, lógott az agyonrágott cumi, a gyerek édesen aludt a
kissé túlfűtött szobában, az asszony és a másik gyerek egy fallal odébb próbálgatták az
üdülőben kötességszerű délutáni alvást. Anatol nézte a fiát mint valami folytatást, bár
aligha tudta volna megfogalmazni, mi az, amit a gyerek folytathatna belőle, nézte, kissé
megkésett apasága hajlamossá tette az olykori ellágyulásra és valami eddig nem ismert
félelemre, ami lényének kútmélyében - remélte, hogy övéi számára észrevétlenül 
cseppenként elegyítettvalami keserűségetbelé. Okavagyokozatavolt-e ennek, nem tudta
eldönteni, de rosszabbul bírta újabban a bizonytalanságot, amivel pedig emlékezete
szerint mindig is együtt élt.
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Bámult ki az ablakon, a szomszéd kert végében a ház már alig látszott a szürkésfehér
kavargásban, de Anatol nem mozdult, nézte, amit nem lát, a Giewont kétezer méteres
csúcsát, több napos utánjárással végre tudott venni előző nap egy térképet, amely jelzett
egy nehéz, de járhatónak tűnő utat. Neki kéne vágni, gondolta, ha kitisztul, ha eláll a
hóesés, neki kéne vágni, ahogy pár éve térkép nélkül, párszavas útbaigazítás után
nekiindult a Vitosának, nem félt, hogy esetleg eltéved, nem félt, amikor eltévedt,
fütyörészett, igaz, magát bátoritandó fütyörészett és kortyolta a vodkát, okosan beosztva,
hogy kitartson reggelig, nem izgatta a gondolat, hogy esetleg megfagyhat, különben is úgy
tudta, a fagyás nem fájdalmas. Hátizsákjából előkorortmég egy pulóvert, aztán nekivetette
a hátát egy rézsút dőlő,kissé kiöblösödő sziklafalnak, kényelmesen elhelyezkedett, mintha
a koporsóban, gondolta, ott pedig semmiképp sem tanácsos fölvenni valami kényelmetlen
pózt, a négy és fél deci vodkával, mint a feltámadás bizonyos reménységével. eljátszotta
azt, hogy meghal. ilyenkor állítólag lepereg az ember előtt az egész élete, ő is
megpróbálkozott hát vele, de gyöngének és unalmasnak találta a mozit, ráadásul folyton
érezte közben, hogy csak játék az egész, gyors számvetés után engedélyezett magának egy
rendkívüli kortyot a vodkából, aztán bámulni kezdte a szikrázóan csillagos eget, ami
egészen valószínűtlennétette a januári csonthideg éjszakát. Tudta, hogy megmenekül,
barátnőjének előző szeretője hegyímentö, az asszony már biztosan fölhivta telefonon,
hiszen éjfél is elmúlt, Borisz káromkodik, mint a lavina, de fél négykor riasztja a csapatát és
elindulnak. Biztosan hagyja egy kicsit rimánkodni Ljubkát, ajánlja neki az éppen
szolgálatban lévőket,de valójában maga akar megtalálni, ez lesz az ő nagyvonalúságának és
megbízhatóságának diadala, "mig a kedves új barátod önmagát keresi a hegyen, addig én őt

keressem neked, őt, aki miatt kirúgtál?" , valami ilyesmit mondhat, de hajnalban
elindulnak.

'Iudta, hogy megmenekül, ahogy mostanában visszaemlékezik arra az idöszakra, mintha
az Isten tenyerén járkált volna, sose látta előre a következő harmadik lépést, de abban
valahogy bizonyos volt, hogy nagy baj nem érheti. A hit bizonyosságának a lámpájával
böklasztarn akkoriban, nem éppen üdvös út jaimon, fogalmazta meg magának később kissé
patetikusan és elnagyoltan, de talán mégsem tévedett nagyot. Az ablaknál állva, a
láthatatlan Giewontot bámulva teljesen világos volt a számára, hogy ez az időszak elmúlt,
bár útjai ma se sokkal üdvösebbek. Ahogy idáig jutott a gondolataiban, rögtön peregni
kezdett egy film az agyában, most persze örült volna, ha úgy jár, mint annyiszor
gyerekkorában, hogy kipenderiti a moziból a jegyszedő, de ez a film valahogy neki készült,
harminchat éven felülieknek szölt, ő pedig hónapokkal ezelőtt átlépte már akorhatárt,
elhűlt attól, amit látott, legalább olyan hidegnek érezte a testét, mint amikor Boriszék
rátaláltak a hajnali szürkületben, elborzasztotta a leállírhatatlan mozigép, Úristen, lehet,
hogy haldoklom? Talán kiáltott, mert hirtelen leállt a film, világos lett, éles kontúrokkal
ragyogott a Giewont a délutáni napfényben, tisztán látta, hogy már nem fog nekiindulni a
hegynek, késő, elmúlt a bizonyosság, hogy nem érheti nagy baj, nincs itt Borisz se, és az se,
aki akkor Boriszt utánaküldte, ők azóta újra együtt élnek, ha ugyan még együtt élnek, én
meg, tűnődikAnatol helyzetének meghatározásán, az Isten tenyérérőlvalahogy a hóna alá
kerültern.

Hogy ki vagymi vezette Boriszt egyenesen ahhoz a sziklához, az akkor nem volt kétséges
Anatol számára, s amikor Borisz dühösen azt válaszolta a kérdésre, hogy "errefelé ez az
egyetlen alkalmas hely, ahol az ember kihúzhatja az éjszakát", akkor csak igazítani kellett
kicsit a nem kérdéses kérdésen, "hogyan találtam rá éppen erre a helyre?" Sokkal
bizonytalanabb volna ma a válasszal, és ez az, amit az ember annyira nehezen visel,
bizonytalanná leginkább az teszi, hogy olyan rosszul bírja a bizonytalanságot. Nézte a
nyugtalanul forgolódó gyereket, tényleg fölkiálthatott az előbb, talán attól rezzent föl
álmából, lehangolta a gondolat, hogy netán az ő sorsában fölgyülemlett bizonytalanságo-
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kat viszi tovább a folytatás. Védtelennek érezte magát, még vodka sincs, gondolta, aminek
a társasága ott fönt a hegyen annyira megnyugtatott, mindennapi gondjai, kudarcai és
frissen fölfedezett jellemhibái omIásveszélyében érezte magát hossZú hónapok óta,
határozottan félt, úgy érezte, nemcsak sötétedés várható, mint a Vítosán, de talán
lavina is.

Kiszolgáltatott vagyok, gondolta, a hegyet nézte és valami mazochista élvezettel
bámulta a vakító havat, amikor hirtelen János jutott eszébe, amint toalettre kéredzkedes
előtt éppen Aljosáról beszélt. A kiszolgáltatottság kegyelméről, a felszabadító bizonyta
lanságról, hiszen az maga a kegyelem, ha megadatik, mert a biztonságérzet olyan, mint a
páncél, azt hiszed, téged véd, pedig csak rádcsukódik. testre szabott börtön, kívül kerülve
sejtjük csak meg, mi is a szabadság, amire áhítozunk és amire teremtve vagyunk. Hogy
Jancsi hangját hallotta vagy Karamazov Aljosáét, esetleg a sajátját, nem tudta eldönteni,
lehet, hogy ez már annak az áldott bizonytalanságnak a kezdete? Annak azért örült, hogy
legalább azt viszonylagos biztonsággal érezte, hogy most neki kell toalettre mennie.
Visszatérve az újra mélyen alvó gyereket átvitte a másik szobába az anyja mellé, Virág
édesen aludt a kislánnyal együtt, Anatol írt egy cédulát, "sétálni mentem, estefelé jövök",
cipőt húzott és elindult. 'Iudta, valószínűleg átázik a cipő, félő, hogy nincs sör, vagy már
elfogyott a boltban, de azért elindult, ha nem is a régi könnyű szíwel, mégis szabadon, s
hogy ezt még jobban érezze, zsebébe süllyesztette az ütlevelét, amely pár hónapja már a
világ összes országába érvényes.

BÉNYEI JÓZSEF

Arc

Molnár C. Pál:A szent család

Ezt kerestem mióta élek
ezt a mosolyt és ezt az arcot
ahogy a szalmán az az asszony
fia fÖlé őrizve hajlott

Mi volt a szemén Mámor Álom
vagy a b(J/dogság csöppnyi bája
Zsoltárt mormolt az éjszakában
ciprusok tuják orgonája

Már anyám arcát elfeledtem
pedig tán ő is igy vigyázott
takaroa féltve - ifjú asszony 
s felfénylettek szemén az álmok

Összetörtek erre emlékszem
s velük mosolya csöndje fénye
s a gyermek indult tévelyegni
kudarcok vonzó erdejébe

És mikor ebbe belefáradt
bukását látván sok biteknek
fölfénylik ime bÚCSÚZÓTa
megint az arc a legjobb legszebb

s védelmező sugárba vonja
fáradt arcomat ez a két szem
s mosolya halkan visszafénylik
két kiszáradt szememben mélyen

és elomlok a sárga szalmán
arca alatt békén nyugodtan
ó édes asszony anyámarcú
ím hazatértem megnyugodtam
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ERDÓPÉTER

Diaconia iuris
A jog szolgáló szerepe az egyháZban

A diaconia iuris fogalma és alapja

Az egyházjog teológiai megalapozására kidolgozott különféle mai elméletek, sőt a zsinati
és pápai tanítóhivatalnak az egyházjogról szölö újabb megnyilatkozásai is gyakran szólnak
a diaconia iurlsról, a jog pasztorális szolgálatáról az egyházban.

A II. Vatikáni zsinat óta a "szolgálat" - főleg latin ministerlum alakjában - az egyik
leghasználatosabb kifejezés lett az egyházi szóhasználatban. Ha összehasonlítjuk például a
régi és az új Egyházi Törvénykönyv nyelvezetét, sokszor "szolgálat" -ot találunk a hatályos
Codex Iuris Canonictben ott, ahol az 19l7-es elődje méltóságról, tisztségről, hivatalról
beszélt. Eváltozás nem csupán divat szülte modorosság, hanem valódi belső áthangolódás
eredménye. A szolgálni közénk jött Krisztus küldetésének vált részesévé az egész egyház.
Ezért magának az egyháznak a léte is szolgálat. Ahogyan VI. Pál pápa - tanításában,
beszédeiben a jog szolgáló szerepéneknagy hirdetője és kimunkálója - Henri de Lubacot
idézve kijelentette: "Az egyház, mint láttuk, Jézus Krisztus szentsege, ahogyan Jézus
Krisztus a maga emberségében az Isten szentsége".' Ebben a titokban kell látnunk az
egyházjog funkcióját. 2 Vagyismiként Krisztus jelzi és megvalósítja Isten köztünk létét, úgy
jelzi és valósítja meg az egyház, Krisztus teste Krisztus üdvözítő jelenlétét az emberiség
életében. Ahogy a Lumen gentium tanítja: "jele és eszköze az Istennel való bensőséges

egyesülésnek és az egész emberiség egységének" (LG 1.). A krisztusi üdv6zító mü pedig
- melynek jelenvalóvá tétele az egyház hivatása - szolgálat, diakónia. Ezért utal jegyzet
formájában a Lumen gentium a diákonusokról szölva Szmirnai Szent Polikárp levelére,>
mely Krisztust mindenki szolgájának, "diákonosz pantón"-nak nevezi. Tehát a zsinat
teológiájában az egyház szentségi működése szolgálatjellegű.

VI. pál pápa meghatározása szerint a pasztoráció "nem más, mint az Egyháznak az az
üdvözítő szolgálata, mely Isten üdvözítő akaratán alapul. Isten ugyanis ilyen szolgálatot
bízott az egyházra, s benne azt a Szentlélek működésévelúgy hajtják végre, mint Krisztus
húsvéti és eszkatologikus művének folytatását."4

A II. Vatikáni zsinat tanításának egyik jellemző eleme volt az is, hogy a hierarchikus
tekintélyt hangsúlyozottan mint szolgálatot (vö. Mk 10, 41-45) mutatta be. A Lumen
gentium 13. pontja alapján az új Codex is rendszeresen "szent szolgálatot teljesítő", "szent
szolgálatra rendelt" személyeknek (ministri sacri) nevezi az egyházi rend szentségében
részesült keresztényeket (vö. LG 18. stb.).

A jog szolgálat jellegének vizsgálatakor az egyház szeniségi valóságáboz fűződő

kapcsolatát, illetve az ennek megfelelő, az üdvösség szentségeként való működéssel,

vagyis apasztorációval, s az egyházban így élő és szentségileg működő krisztusi hármas
küldetés különleges hordozójával, a hierarchikus tekintéllyel való összefüggését kell
szemügyre venni.
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Az egyházjog és az egyház szentségi valósága

Amikor a teológusok a zsinat tanítása nyomán vizsgálni kezdték, hogy mi az egyház
szentségi jele, sokan közülük - például Otto Semmerloth" vagyYves Congar- - a választ
magában a Lumen gentiumban fedezték fel. Eszerint az egyház szentségi jele a "messiási
nép"; ezt Krisztus "az élet, a szeretet és az igazság közösségévé tette; felhasználja
eszközként mindenki megváltására, és elküldi az egész földkerekségre a világ világos
ságául, a föld sójául" (LG 9.). Márpedig ez a messiási nép, melyröl itt szó van, konkrét nép,
melynek megvannak a maga hagyományai, kultúrája, problémái. Örsy László megfogal
mazásában "a szentségi jel az egyházban az emberi közösség".?

Minthogy pedig a személyek sokaságának a communioban egységet kell alkotnia "az
Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal" (1 Jn 1, 3), szükséges, hogy összehangolják az
egyes tagok feladatait és meghatározzák a közösségi funkciókat.8 Ez a közösség pedig
krisztusi alapításának jellegénél fogva hierarchikus természetű. Mindezek miatt az
egyházjog egésze a maga változásaival együtt beletartozik az egyház szentségi jeiének
valóságába. Ezért hangsúlyozza II. János pál pápa az Egyházi Törvénykönyvet kihirdető
Sacrae disciplinae leges kezdétü apostoli rendelkezésében: "Mivel az egyház felépítésé
ben társadalmi és látható szervezet is, szabályokra van szüksége, hogy láthatóvá váljék
hierarchikus és szerves struktúrája, hogy az Istentől rábízott feladatoknak, különösen a
szent hatalomnak és a szentségek kiszolgáltatásának gyakorlása megfelelő rendezést
nyerjen, hogy a Krísztus-hívök kölcsönös kapcsolatai szereteten alapuló igazságosság
szerint alakuljanak, az egyes hívők jogainak biztosításával és meghatározásával, és végül,
hogy a keresztény élet tökéletesebb megélésére irányuló közös kezdeményezések a
kánoni törvények segítségével támogatást, erősírést és serkentést kapjanak."?

A pasztoráció legmélyebb értelmében az egyház szentségi működésével azonos
jelentésű.Az egyházjognak pedig kiemelkedőenpasztorális jellege van. Erre nem csupán
abból a történelmi tényből következtethetünk, hogy 1140 körül Gratianus mester
bolognai működésénekkövetkezményeként vált el az egyházjog művelése a "gyakorlati
teológiától", hanem a pasztoráció dogmatikai értelméből is. VI. Pál pápa fogalmazta meg
ezt egyik beszédében: " ... a kánoni törvény, azonkívül, hogy a communionak szinte
látható bemutatása, úgyhogy kánonjog nélkül magát a communiot sem lehet hatékonyan
munkálni, egyben az egyház hatásos és életfontosságú eszköze is küldetésének teljesíté
sére. Ebben az összefüggésben helyezkedik el a kánonjog pasztorális feladatáról való
eszmélődés; a jog ugyanis természeténél fogva pasztorális, mivel az apostoli feladat
megnyilvánulása és eszköze, továbbá a megtestesültlgeegyházának konstitutiv eleme."10

Ennek a teljes teológiai értelemben vettpasztorációnak (vagyis az egyház szentségi,
üdvözítő működésének) céljából van jelen az egyházban a szent hierarchia, mely a
küldetésének teljesítéséhez szükséges batalommal is rendelkezik. Ez a létrendi adottság
pedig eredendő intézményesülés hordozója az egyházi közösségben, Ezt a közös célra
rendeződő intézményes tagoltságot is - legalábbis a jogi institucionalizmus követőinek
szóhasználatával - lehet már jognak, intézményes, lényegi vagy strukturálisjogrendnek
nevezni. A belső viselkedési normák összessége pedig tételes egyházijogot alkot. Ebből a
szempontból tehát az egyházjog a hierarchikusan rendezett egyház létének adottsága és
egyben működésének,a hierarchia szolgálatának kiemelkedő eszköze is.

Ezért mondja ki világosan a Lumen gentium: "Az Úr Krisztus az Isten népének
lelkipásztori gondozására és szüntelen gyarapítására egyházában különféle tisztségeket
alapított, amelyek az egész test javát célozzák. Aszent hatalommal felruházott tisztségvise
lők tehát testvéreik szolgálatában állnak, hogy - egyazon célra szabadon és rendezett
módon törekedve - mindenki elérje az üdvösséget, aki Isten népéhez tartozik, s így az
igazi keresztény méltóság hordozója." (LG 18.)
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Egyházjogi következmények

Mint láttuk, az egyházjog egyrészt magának az egyháznak krisztusi alapítására visszamenő
eredent:M tagoltságát jelenti, másrészt magában foglalja az erre épülő egyház üdvözítő

tevékenységét, a hierarchia vezetésével és rendezésével megval6sul6 pasztoráci6t segítő
tételes jogszabályok együttesét is. Ezért mondja II. János pál pápa a Codexet kihirdető
rendelkezésében, hogy a törvénykönyvnek "az egyház hierarchikus és szerves struktúrá
jának az isteni alapítötöl meghatározott vagy az apostoli, illetve egyéb nagyon régi
hagyományon alapul6 alapvető elemein, valamint az egyházra bízott hármas feladat
gyakorlására vonatkozó legfőbb elveken kívül .. , bizonyos szabályokat és cselekvési
nonnákat is meg kell határoznia,"!' Még részletesebben szöl erről a pápa az új
törvénykönyvet bemutat6 beszédében, amikor kifejti, hogy "ha az egyháZ - Krisztus teste
- szervezett együttes, ha a tagok, funkci6k... sokféleségét foglalja magában, ha a
nagyszámú részegyházban megsokszorozódik, akkor annyira sűrű benne a kapcsolatok
szövedéke, hogy már jelen van benne, már nem hiányozhat belőle a jog. Az átfog6 és
lényegi értelemben vett jogról beszélek, melymegelőzia sz6 sajátos értelmében a kánoni
meghatározásokat, levezetéseket vagy alkalmazásokat. A jogot ezért nem lehet úgy
felfogni, mint feleslegessé vált idegen testet, vagyvélt evilági igények maradványát. A jog az
egyháZ életének természetéhez tartozik." 12

Elöljár6ban említettük, hogy a diaconia iuris kifejezéssel a jog pasztorális szolgálatát
szokás jelölni. Ám ezen belül is - VI. pál pápa szóhasználatát követve - manapság a szö
legszorosabb értelmében egyetlen speciális szolgálatot értünk rajta: "valódi jog" - amely
a lelkek üdvösséget, az egyház szentségi jeIét hatékonyan szolgálja. Mint VI. Pál pápa
leszögezte: "az a jelentőség, melyet a szeretetnek mint a jog céljának és szellemének
méltán tulajdonítunk, nem szabad, hogy olyan hamis fogalom kialakítására vezessen, mely
a törvényeket minden erejüktőlmegfosztja ... Az elsód.leges pasztorális szolgálat ugyanis,
melyet diacoma iurisnak neveznek, ebben a tekintetben abban áll, hogy valódi jog legyen.
Csak ha ilyen, akkor felel meg a maga területén a pasztorális kívánalmaknak."13

Ebben a feladatmegjelölésben azonban előfeltételkéntszerepel az igazijog fogalma. A jog
fogalmát illető sokféle vélemény és bizonytalanság közeperreis méltán feltehető,hogy a pápa
a kérdésről szólvaa katolikus filozófiai hagyományokat és az emberiség általános közfelfogását
tartotta szem előtt, mely a mai államokban érvényes jogrendet is tekintetbe vette. Eszerint
pedig - legalábbis résZben, a tételes jogot megelőző, intézményes vagy más sz6vallényegi
jogon kívül - a pozitiv jogszabályok, vagyisa társadalmi viselkedést szabályozó, intézménye
sen kiadott és szavatolt normák rendszerének is lehet helye az egyházban.

Az egyháZban a tételes jogszabályok kiadását megelőző, az isteni alapít6ra visszamenő
rendszer Isten népének, a misztérium-egyháZnak szentségekben, Isten igéjében, ka
rizmákban, hierarchikus szolgálatban élő szerkezete és szent rendje. A tételes egyháZjogi
szabályok az egyháZ életének, a misztérium-szentség működésénekettől függő szolgálói.
Jellegük, dinamikájuk ezért lényegesen eltér más jogrendekétől. Ezt az eltérést külső

szemlélőszokatlan rugalmasságnak láthatja.
Mint a fentiekból kitűnik, az egyházjogi normák sajátos jellege megmutatkozik e

szabályok tárgyában, hiszen ezek nem pusztán egy evilági társaság életét rendezik. De
megnyilvánul a szabályok céljában is, hiszen - mint magának az egyháZnak is - az
egyházjognak végső célja "a lelkek üdvössége" (vö. 1752. k.). Ezzel a céllal függ össze az
egyházjog sajátos rngalmassága. A kánonjog az általános szabályok konkrét esetekre és
esetekhez val6 alkalmazását nem pusztán a szakértők számára adott technikai lehető

ségnek fogja fel, hanem magának az egyházjognak természetéből eredezteti.
Kétségtelen, hogy a jog biztonsága és igazságossága között belső feszültség áll fenn. A

jogbiztonságkövetelményébőlfakadó kívánalmakat a kánoni jogrendben nem lehet teljesen
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kielégíteni azokban az esetekben, amikor az "isteni jog" elveit kell szem előtt tartani, hiszen
ezek az elvek olyan természetűek, hogy nem teszik lehetövé az engedményt a jogbiztonság
érdekében a jog igazságosságának rovására. Hogy az egyházjog a legtöbb céljából, a lelkek
üdvösségének szolgálatából fakadó követelményeknek eleget tegyen, nem elegendőeka
pozitív emberi jog szokásos eszközei. fgy a kánoni jogrendben nem lehet kizárólag az
egyházi jog előírásainak figyelembevételére szorítkozni, hanem szem előttkell tartani jogon
túli (metajuridikus) elemeket, természetfeletti (lelki) célkitúzéseket is.

Erről a tényről sajátos jogintézmények tanúskodnak az. egyházban. Az "isteni jogi"
normák esetében nem lehetséges, hogy azok a konkrét esetekre alkalmazva ellenkezzenek
az igazságosság és a szeretet elvével, ezért alóluk nem is lehetséges felmentés (vö. 85. k.),
A tisztán egyházi jogszabályok esetében viszont előfordulhat,hogy konkrét alkalmazásuk
során ellentétbe kerülnek ezekkel az elvekkel. Ilyenkor maga az egyházi jogrend ad
lehetőséget az alóluk való felmentésre és a méltányosság alapján történő alkalmazáSukra,
mely adott esetben még a kánoni törvény alkalmazásától való eltekintést is jelenthet (vö.
702. k, 2. §, 1341., 1344., 1346. k.). Ugyanezekből az adottságokból fakad, hogy az egyházi
büotetőjogbana törvényesség elve csak sajátos értelemben érvényes, vagyis hogy a lelkek
üdvössége érdekében büotetést lehet alkalmazni bizonyos olyan esetekben is, amikor az
adott tényállásra külön előzetes törvényben vagy parancsban nincs büntetés rendelve,
még akkor is, ha az illető külső cselekményt semmilyen pozitív egyházi törvény nem tiltja,
viszont ellenkezik az "isteni törvénnyel" (1917-es CIC 2222. k. 1. §, CIC 1399. k.).

Azegyházi jogrend nem zárt, hanem a végtelen, az örökkévaló felé irányul. Tekintélyét és
szilárdságát éppen a vallásos erkölccsel való szoros kapcsolata (nem keveredése!) alapozza
meg. Ezért nem szorítkozhat merev, abszolút szabályokra, melyek nem teszik lehetövé a
méltanyosságot, a sajátos helyi és személyi adottságok messzemenő figyelembevételét.

Így nem lehetséges a törvénybozó4 a bírói és a végrehajtói hatalom merev szétválaszt
ása sem az egyházban. Számos egyházi jogszabály pedig külön hangsúlyozza, hogy
megtartása nem kötelező,ha súlyos, ésszerű vagy megfelelóok az ellenkezőjét indokolja. Ez
elősegíti a valódi igazságosság és méltányosság érvényesülését az egyes konkrét esetekben.
Ugyanezt szolgálja például az elbirtoklás jóhiszeműségének követelménye az egész
elbirtokIási idő alatt ( 198. k, ), vagyaz a törvény, amely szerint a személyekállapotárólszóló
perekben (például házassági perek) soha nincs ítélt dolog, vagyis olyan ítélet, amit kellő

bizonyítékkal ne lehetne megtámadni (1643. k). A rugalmasságot segítik az ajánlások, a
hívők autonómiájára és a részlegesjogra való utalások is.

Az egyházjogot rugalmassá tevő sajátos jogintézmények egykülönleges jogbiztonságról
tanúskodnak, mely nem annyira a törvény külsö formájában rejlik, mint inkább a törvény
elveinek belső lényegében: azokban az "isteni jogi" elvekben, melyeknek - a pozitív
egyházi jogszabályok rugalmasságában való - érvényesülése révén a jog az igazságosság
gal esik egybe. 14

Jegyzetek: l. Lubac, H. de: Méditationssur I'Église,Paris 1953.157. - 2. Alloc., 1973. II. 8:AA565
(1973) 98. - 3. 2 Phil 5, 2: Fischer, JA. (Hrsg.), Die apostolischen Vater (Schriften des
Urchrístenrums, ErsterTeil), Darmstadt 1975. 254. - 4. Alloc., 1977.11. 19: AAS79 (1977) 209. 
5. Die Kirche als ursakrament, in: Feiner, J-L6hrer, M. (Hrsg.), Mysteriurn Salutis. Grundriss
heílsgeschíchtlícher Dogmatik, Njl, Einsiedeln-Zürich-Köln 1972. 329-330. - 6. Un popolo
messianico. La chiesa, sacramento di salvezza.Lasalvezzae la liberazione (ford. franciából, Biblioteca
di teologia contemporanea 27), Brescía 1977. 69-91. - 7. Egyházjog és teológia (Teológiai
Kiskönyvtár), Roma 1977. 13., vö. uo. 27-28. - 8. Vö. Longbitano, A., II diritto nella reaíta
ecclesíale, in: II diritto nel mistero della Chiesa, I. 2Roma 1986. 77-78. stb. - 9. Az Egyházi
Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal,
szerk.,ford.ésam~totírtaEni6P., Bp. 1985.43. - 1O.AA579 (1977) 209. - 11.Az Egyházi
Törvénykönyv39--41. - 12.Alloc., 1983. II. 3. nr.8:AAS75 (1983) Paris I. 461. (kiemelések: E.P.).
- 13.AAS 69 ( 1977) 211. - 14.Fedele, P., Discorsi sul diritto canenico (Studia et documenta iuris
canonici 2), Roma 1973. 39-49.
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POSZLER GYÖRGY

Hagyomány és korszeriíség
~

Márton Aron Törvényei
(Vázlat egy elmaradt monográfiához).

"Mailáthpüspök visszavonulása és VorbucbnerAdolfhalála után Márton
Áron költözött be a gyulafehérvári püspöki rezidenciába, s a fiatal,
báboTÚviseltszékelypüspök erősjelleme és magyar érzése a másfelekeze
tűek előtt is tiszteletetparancsolt. "

(Mikó Imre)

Apusztulás a .fínomszerkezetben" a legnagyobb. Nem a politikai intézményekben, hanem
az emberi kapcsolatokban. Nem a gazdaság mozgásaiban, de a psziché rezdüléseiben.
Nem a társadalmi struktúrában, ám a hitek megroppanásában. Eszmények nincsenek,
mert oktrojált eszmények, ideálok sincsenek, mert kényszerű ideálok voltak. Pedig
kellenek. Gondolati-hitbéli eszmények, erkölcsi-magatartásbeli ideálok nélkül nehéz élni.
Hétköznapi-gyalogos színten talán lehet; ünnepi-emelkedett szinten biztosan nem. Elvont
eszményeket kell építeni, konkrét ideálokat keresni. Az első orientáló eszmét jelent, a
második emberi példát. De megváltozottan lehet építeni, másfujtát kell keresni.

Héroszok nem kellenek. Eloszlottak vagyellebbentek. Kíszökött belőlüka levegőnél is
könnyebb gáz. Lehet, vannak. De nem hiszünk bennük. Az álhéroszok a valódiakat is
hiteltelenítették. Hol vannak a ma nem heroikus emberideáljai? Nem rombolók,
radikálisan újat kezdők között, Amit romboltak, többnyire érték volt; amit kezdtek,
jobbára tévedés. Inkább rnegtartök, makacsul őrzők között. Amit megtartottak, többnyire
tartalom volt; amit őrizték, jobbára menedék. Nem is kóbor eszmék, merész utópiák
lovagjai között, A kóbor eszmék többnyire emberellenesre fordultak; a merész utópiák
jobbára megvalósítbatatlannak bizonyultak. Inkább az erkölcsi alap, szilárd jellem
reprezentánsai között, Az erkölcsi alap többnyire remény az emberségre, a szilárd jellem
jobbára lehetőség a továbbélésre. És nem is a mesterseges kollektivitás önjelölt
individuális vezetői között, A mesterséges kollektivitás többnyire szoros megkötés; az
önjelölt-individuális vezető jobbára potenciális népvezér. Inkább a szerves kisközösség

• Márton Áron munkásságára vonatkozóan Virt László könyvét és a benne foglalt dokumentumo
kat használtam. Apüspök életére vonatkozóan merítettem Domokos pál PéterAzén Erdélyem címú
könyvéből. Innen való Márton Áron Petru Grozához írott levele, és természetesen innen valók .a
Domokos Pál Péterre vonatkozó adatok. Venczel József munkásságát az Erdélyi föld - erdélyi
társadalom círnű gyűjteményeskötete alapján ismertettem. A két háború közöttí Erdély történetére
vonatkozó adatokat Mikó Imre: Huszonkét év címú könyvéből merítettem. A püspök élete
színhelyeinek leírásában Orbán Balázs klasszikus, A Székelyföld leírása címú munkáján kívül
Grandpierre Edith és Kelemen lajos leírásait használtam. Amagyarországi zsidöüldözésre vonatkozó
adatokat Randolph L. Braham: A magyar holocaust című könyvébőlvettem.
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spontán-kiválasztott elöljárói között, A szerves kisközösség többnyire testmeleg egy
mastörzés, a spontán-kiválasztott elöljáró jobbára lehetséges "családfő".

Már nemcsak ösztönösen, tudományosan is tudjuk: a gyermekélmények meghatározók.
Ide nyúlok esetleges ideálokért. igy bukkan fel nem divatok, de emlékek hullámán Márton
Áron. Nem szoborszerűmonumentalitással, inkább kézmeleg jelenvalósággal.

Képek

"Felcsiki barisnyás székelygyerek volt, ba szűiei -/eljöttek- bozzá;« hozták,
amit a gyerek szeret, olyankor nagy lakomát csapott a társaival!Az 1630
ban alapított csíksomlyói gimnázium utódjának volt 6 is a tanulója. Az
igazgató: Gábor Pál."

(Domokos Pál Péter)

Képek - élete három korszakából. Először székely gyerek és kisdiák Csíkszentdomoko
son és Csíksomlyón; ifjú hadnagy a fronton. Másodszor kezdő pap Csíkban, Gyergyóban;
egyetemi lelkész és plébános Kolozsváron; fiatal püspök Gyulafehérváron. Harmadszor
idős püspök Gyulafehérváron, de egész Erdélyben is. A püspökség élete felezője.

Negyvenkét évesen szentelik Kolozsváron, nyolcvannégy évesen temetik Gyulafehér
váron. A három korszak három lépcső a hivatásban. Thdatos készülés, elszánt találkozás,
keserű beteljesedés. Nem szabadulhatok a hasonlattól: Becket Tamás, a középkorí Anglia
szentje. Megérinti és megvilágosítja a küldetés. Viseli küzdelmes életen át. Gyilkosság
avatja mártírrá. Canterburyben lesújtó kardok-tőrök villannak - drámai-tragikus a
felemelő bukás. Gyulafehérváron csak külső-belsőláncok csörögnek - szomorú-elégikus
a felemelő bukás. Mindkettő bukás, mert eljön a halál, fizikai megsemmisülés, oda a
követett életcél. Mindkettő felemelő, mert legendává lesz a halál, erkölcsi újjásZÜletés,
marad a megvalósult példázat.

Az első periódus képein valami népmesei. Tízes-húszas évei. Akár népszínműszerű,

idilli is lehetne. Gyerekként, kalapban, harisnyában, csizmában, ostorral a kézben anyja
mellett. Somlyói kisdiákok között, feszesen ülve a kattanó masina előtta sorban, tizennégy
évesen. Simuló zubbonyban, csillaggal gallérján, csákóval fején, hadnagyként húsz
huszonkét évesen. Falusi szobában falra akasztható. Gyerek, diáklegény, katonafiú. Valami
megemeli a meleg-rokonszenves közhelyet. A széles-csontos paraszti arcon gondolati
hitbéli nyíltság. A hosszú, zárt, keskeny szájon nem makacsság, de akaraterő. A kifelé
befelé néző tekintetben energikus komolyság. Még nem találkozott a küldetéssel, nem jött
a hivatás pillanata. De készül rá. Ha elérkezett, kihordja.

A második periódus képein a megérés-megérkezés küszöbe. Harmincas-negyvenes
évei. Francia népi bölcsesség: harmincon túl vonásaiért míndenkí felelős. Élete fízíognö
miáján; gondolata, hite, tapasztalata. Nála pontosan. Megnyúlik az arc és szellemi aurát
kap. A száj lágyabb. Nem az erőből veszít, de nyájas derű az erő mellett - vagyszelíd
komolyság. A szem mélyebben az erős szemöldök alatt. Két lábbal a földön. De tudja: a föld
az ég küszöbe; elbuktat vagyátenged. Rajtad múlik. Most találkozik a küldetéssel, eljött a
hivatás pillanata. Thdja, mi vár rá - tettben és szenvedésben. Homloka és értelme, válla és
hite elég erős. SZálfákkarcsúsága, hajIásra nem, csak törésre alkalmas szilárdsága.

A harmadik periódus képein a megérkezés-túlélés emberi hozama. Negyvenes
nyolcvanas évei. A nagypéldázatok után. Börtönbenfeketére izzva, üldöztetésben bölccsé
nemesedve. Pátriárka - őszen, meghajlottan. De- csak testben, lélekben nem. A
vonásokban finom keveredés. Ahogy elkapja a tűnő pillanatot az érzékeny lencse. Egyszer
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(Márton Áron)

megIágyultak, dekomponáltak - az elengedettség percei. Másszor kontúrozottak,
barázdáltak - a koncentráció percei. Aggkori mindent tudás évada. Mindent ismer a földi
létből, a színét és visszáját. Mindent remél a mennyei létről, a földi feloldását. Már túl a
küldetésen, elmúlt a hivatás pillanata. Számot vetett. A fizikai kudarccal, mert csak félig
teljesítette a törvényt. Az erkölcsi győzelemmel,mert egészen megőrizteönmagát.

Emlékek

,,Akifelebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer évi munká
jának egyik nagyeredményét, az emberek testvériségének gondolatát. Nem
keresztény, hanempogány szellemben jár el, s - akaroa, nem akaroa 
csatlakozik azokhoz a törekvésekhez, amelyek fajokra, elkülönült társa
dalmi osztályokra és önző szövetkezésekre bontották, egymással szem
beállították és kibékíthetetlen ellenségeskedésbe hajszolták a népeket. Akia
felebaráti viszonyt az emberek egyik csoportjától bármilyen meggondo
lások alapján elvitatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt

úgy tekintsék, mint -pogányt és odmost-, ami az evangélium nyelvén
töroényenkivüliségetjelent. "

A kolozsvári Szent Mihály templom barokk szöszékén, '44. május 18-án, a fél tizenkettes
nagymisén. Kitörölhetetlen emlékeim között az utolsó. Azóta nem láttam.

Neve a legkorábbi emlékezés ősködébőlismerős. Mint közeli felnőtteké, tanítöké. tán
nagybácsiké. Egyetemi lelkész és plébános, mikor én kisgyerek és elemista. Ez időből

fülemben a rigmus. A Hirschler kanonok alapította Marianum kisdiáklányai csinálták.
Iskolai ünnepélyre, soha le nem írt, el nem küldött játék-meghívónak:

"Kérem, kedves Márton Áron,
Jöjjön hozzánk minden áron. "

Nem tudom, hányszor láthattam. Három alkalom él elevenen. Idézem őket - dokumen
tumok dátumaitól segítve.

1939. február 12. Püspökszentelés. Tanultuk az iskolában: püspököt a pápa szentel, vagy
három másik püspök. Itt természetesen három másik püspök Emlékszem, kicsit sértett
vagyok: nem jött a pápa Kolozsvárra. De látom a három püspököt. Nem tudhatom, hogy az
egyik Andrea Cassulo bíboros, pápai nuncius. Sorban állunk - katolikus elemisták, én
másodikos - a templomkapu két oldalán. Sárkányölő Szent Mihály középkorí dombor
múvétőljobbra és balra. Havastér; de nem csikorgó fehérség, inkább olvadó latyak. Fázika
talpam; látom, szomszédomé is. Mindenki néma. Áhítattól, de persze parancstól is.

1942 vagy '43 tavasza. Bérmálás. A dátum - mi tagadás - elúszott. Szüleím, kolozsvári
bérmaapám nincsenek többé. Okmány, ha volt - a menekülésben - elveszett. Éles
napfény. Sokan állunk - a templomban, és körülötte a fenyők alatt is. Én kinn a napon.
Rám néz, amikor arcon legyint, másodikperiódusa mélyen ülő szemeivel, erős szemöklök
alól. Nem tudom, hogy a többiekre is így néz. Azt hiszem, csak rám, mert ismer. Hiszen a
szentelésén is ott voltam. Négyszínú töltött ceruzát kapok bérmaapámtól. Fekete, piros,
zöld, kék. Ez is oda a meneküléskor. Igaz, a forgat6gombja már hiányzott.

1944. május 18.Ahíres szembeszéd. Nincs már tanítás, diákmise sem. Április elején - a
légiriadók miatt - mindennek vége. .Ellögom" a misét. Anyám kér 11 óra tájban, hogy
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menjek vele. Nem tudjuk: itt a püspök Csak elvegyülünk a "szagos mise" tömegében. Az
utcán már nincsenek sárga csillagok A tég1agyári gettóban a 12-18 ezer megbélyeg
zett. A deportálásig még éppen egy hét. Felmagaslik a szeszéken. Nem keményen zeng a
hangja, inkábbhalkan határozott. Konok szelídséggel fogalmazott legyúrhetetlen meggyő
ződés. A küldetés teljesítésének magabiztos mártírderűje. Lényegében fedd, látszólag
dicsér. Örül, hogyhívei elítélik a zsídöüldözést, és nem vesznek benne részt. Jól tudja, csak
félig igaz. Mindenki lehajtja a fejét. Ki a feddés szégyenében, ki a dicséret büszkeségében.

Köteleznek valamire az emlékek? Valószínűleg semmire. Mégis adósságot érzek,
Néhány más mellett Vele szemben is. Az egyik legsúlyosabb példa, akitől kaptam valamit.
Ezért e tétova törlesztés.

Színhelyek

" 1949-ben Márton Áron bérmaútját Gyimesközéplokon fejezte be. Onnan
indult volna a csíksomlyói búcsúba, de azállam elahartafogatni. Amikor
ezt megballottáka gyimesi csángók, előhoztak egyfehér lovat, sapüspököt
arrafelültették. A legények megfogták egymás kezét ésa ló körülhoszorűt
alkottak.lgen ám, de tíz ernlJerkoszoriiállta apüspökötkörül, s így aztán a
közelébe sem lehetett menni. Senki nem gondolbatott arra, bogy a
püspöknek akármit is ártson. "

(Domokos Pál Péter)

Félek a pátosztöl, mégis leírom. Mesék, legendák, balladák övezte táj. Innen jön, itt is
marad. Körülveszi élete három korszakát. Érdemes felvillantani - legalább néhány
ponton. Csíkszentdomokos-Csíksomlyó; Kolozsvár; Gyulafehérvár. Az erdélyi népi
katolicizmus három szeritföldje. Csík, megőrző megye; a XVI. században utolsó bástya.
Kolozsvár, nosztalgiák városa; a magyar polgár eleven müzeuma, Gyulafehérvár, fejedel
mek székhelye; az egykori "tündérkert" hanyatló jelképe.

Csíkszentdomokos körül csupa ballada. A csíki székelység előtörténetéből. Főként a
Feneketlen töé és a Pásztorbükké, Bűnhődő harangozó, meggyilkolt fejedelem. A táj is,
mint komor díszlet. Gyergyótól választ el a füstölgő homlokú Fekete Rez. Napsütésben
látszik a Tarkő és Nagy-Hagymás. Az égre mutat - felemelt sziklaujjként - az Egyeskő.

Tekintetük előtt a két tragédia. A harangozó ellopta a harangütöt. Süllyedjek el, ha tudom,
hol van - így esküdött. Elsüllyedt. Helyén a Feneketlen tó. Szeles éjszakákon ma is hallani
a bűnhődő bűnös keserves panaszát. APásztorbükk csúcsa alatt, nyírfa tövében a hely, ahol
megölték Báthori Andrást, a bíboros-fejedelmet. 1599. Erdélyi történet. Bűn és bosszú.
Idegennel szövetkeznek - saját vérük ellen - a székelyek. Thdják a kunyhó és forrás
helyét - hol utoljára pihent és ivott a bujdosó. Sírkeresztjén a feliratot - primitíven szép
balladacsíra - Orbán Balázs még ismeri:

"Báthori cardinál. Erdélyfejedelme
Éltét itt végezte, végső veszedelme
1Ulajdoníttatik Nagy Kristály Andrásnak
Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak,
S azután tizenhét és kétszáz esztendókkel
Tétetett e kereszt, bogy lenne örök jel.
Iette e keresztet Puskás Tamáspapunk
Mikor ezernyolcszáz tizenhatot írtunk. "
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A tett emlékét regék őrzik.A fejszével levágott fejet glória övezi, Hét évig vérzik a föld, és
nem ad termést. Csak az első, egyszeru kereszt fogan meg. Belőle lesz a ma is élő nyírfa. A
gyilkos családja örökre megjelöltetett. Aférfiak jobb karja azóta is hosszabb a balnál. És így
- sokáig - tovább.

Csíksomlyó körül csupa hagyomány. Az erdélyi katolicizmus hőskorából. 1556 óta
minden pünkösdkor búcsú. LegyőztékJános Zsigmondot - a katolikus hit védelmében.
Húsz-harmincezer ember is összejön. '49-ben, Márton Áron búcsúján százezer. Énekelve
vonulnak a gótikus Salvator kápolnához. A búcsútemplomban sír, beszél, csodát tesz az
aranyozott-bizánci Mária. Hitek betonrétegeiben őrzött késő középkori áhítat. A népi
katolicizmus tegnap még ép bázisa. Meg a XVII. századi gímnazíum és Kájoni János
egykorú nyomdája. A népies-barokk írodalom egyik központja. A híres misztériumokkal a
XVIII. századból. Nagypénteken és pünkösdkor játszanak minden esztendőben.Fennma
radnak a szövegek, Krisztus szenvedéstörténetével, bibliai betoldásokkal, komikus
elemekkel, ördög felsülésével. Populáris-vallásos ünnep a magyarság és katolicizmus
keleti szélén - székelyeknek, csángóknak

Kolozsvár körül csupa művészet.Meg történelem - az erdélyi magyar polgár teremtő
erejéből. Gótíkától barokkíg terjedő íven. Tevékenysége három színhelye: Szent Mihály
templom; piarista-egyetemi templom; Báthori-Apor Szent József szeminárium.

Az elsőben - gyermekkorom, keresztelésem-bérmálásom "katedrálisa"! - plébános,
itt szentelik püspökke, Szószékén mondja a példázattá emelkedett szentbeszédet. A késő

gótika remeke. Ötszáz évig épül mai állapotáíg. Heufnagel híres metszetén - 1618-ból 
a városképet uralja. Karcsú nyeregfedelével, elpusztult északnyugati tornyával. Ma is uralja
minden fotográfián. Megmaradt nyeregfedelével, múlt századi neogöt tornyával. Históriai
keresztmetszet. Itt mond le - 1551-ben - Izabella. Itt fogadja - öt év múlva - a rendek
hódolatát. Benne ravatalozzák a halott Bocskai Istvánt; benne választják fejedelemmé
Bethlen Gábort.

A másodikban - kamaszgyónásaim, áhítatom-dacom temploma! - egyetemi lelkész, a
katolikus megújuIás vezetője. Szöszékén lesz neves igehirdető. Erdély legszebb barokk
emléke. Jezsuiták építik, piaristák csiszolják. A szószék rnögött jezsuita szentek. Az oltár
előtt súlyos-sötétbarna stallumok. Az oldalfalak előtt tölgyfába remekelt barokk gyónta-
tószékek. .

A harmadikban - kisdiákkorom és a kolozsvári népnyelv "Szent Jóskája"! - katolikus
diákok nevelője. A szolid, provinciális barokk egyik legszebb kompozíciója. Udvarán az
alapító, Báthori István szobra.

Gyulafehérvár körül csupa történelem. Meg művészet - az erdélyi fejedelemség
hajdani hőskorából. Romaníkától barokkíg terjedő íven. Szent István óta püspökség.
Környezetének két sarkpontja: fejedelmek lakóháza; székesegyház. Csak kevéssé a püspöki
palota. Fényes múlt árnyékában szerény jelen. Persze históriai levegővel. Udvarán római
emlékek.

A fejedelmek lakóházában a "tündérkert" minden tradíciója. Izabella alakítja át az
egykori püspöki palotát. Bethlen Gábor építi igazi uralkodói székhellyé.. Vírágzik a
Rákócziak alatt. Két fontos leírás. KeményZsigmond Rajongókja. EvlijaCselebi útírajza. Az
első 1638-at idézi. A második 1661-et. Regényes emlékezés a virágzó tündérkertre.
Pontos tudósítás a hervadó tündérkertből. Az elsőben csúcsponton az ország, vele
összhangban a fejedelmi pompa. A másodikban hanyatlik az orsZág, fájdalmas kontraszt a
fejedelmi pompa.

Kemény Zsigmond a harmadik és második udvart, meg a dísztermeket álmodja vissza. A
harmadik udvarban áruraktárak; Kelet és Nyugat minden fényűzési eszközével; és
aranyművesekkel, mint a Rialtón. A második díszudvar, több gonddal a szépre, mint a
célszerúre. A dísztermekben festmények történeti, allegórikus, hitregei alakokkal.
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Perzsaszőnyegek, bársony- és atlaszhuzatú bútorok. Meg dívánok, bolthajtások, selyem
függönyök. Velencei tükrök és csillárok, márványkandallók, az asztalokon arany- és
ezüstnemű

Evlija Cselebi a palota összképét rögzíti. Ó is beszél festményekről, gránit- és
márványdíszekről. Súlyos kristályok fényéről,meranói tükrök pompájáról, bronz ablakke
retek méltóságáról. Meg mozaikpadlók távoli történelmet idéző bűvöletéről.Az udvaro
kon szökőkutakég felé emelkedő vízsugararől. A ragyogás túléli a történelmet. A palota
még ép, az ország már nem. Elragadtatott az éles szemű utazó. Sokat látott, mégis
megfogalmazza: a fejedelmi rezidencia fényéhez csak a cseh királyok székhelye fogható.

A püspöki székesegyházban Erdély egész történelme. Ahogy ma áll, inkább pusztul, hét
évszázad alkotása. Román alapon kezdik el, gótikus stílusban fejezik be. Lászai jános
kápolnája reneszánsz, a sekrestye kései berendezése barokk. Benne nyugszik Hunyadi
jános és László, Izabella, jános Zsigmond. Benne nyugodott Martinuzzi, Bethlen Gábor, I.
Rákóczi György. Az előbbiek sírjait megőrizték, az utóbbiakét kirabolták. És benne
nyugosznak a katolikus püspökök. '80 óta Márton Áron is.

Három színhely - tökéletes egység. Beágyazódik az erdélyi magyar história mélyréte
geibe. Katolikus paraszti spiritualizmusba, klasszikus polgári kézmüvességbe, kálvinista
fejedelmi műveltségeszménybe, Ha hozzávesszük az egész székelységet, a református
unitáriust is, benne a teljes erdélyi magyarság. Thdott németül, megtanult románul.
Képviselte a szülöföldet, múltját, jelenér - minden színámyalatában. Ebből nőttek a
gondolatok.

Gondolatok

"Örök végzésnek látszik, bogy az isteni gondolatok földi valósitása
nemzeti kötelesség legyen, az egyetemes kultúra dómja nemzetek által,
külön sZÍneikkel meggazdagítva épüljön... Nekünk a falusi bírótól az
országgyűlésiképviselőig, a bábaasszonytól az ortosprofesszorig, a folto
zó vargától a nagygyárosig, a falusi tanítótól a püspökig mindenposzton
a legkiválóbb és felelősségüknek tudatában lévő emberekre van szük
ségünk."

(Márton Áron)

Szö esett hivatásáról. Becket Tamásként találkozott a küldetéssel. Mi is ez? Elválaszthatat
lan Erdély '18 utáni történelmétől.

A tények ismertek. Megengedhető a rövidség. Megrendülnek a magyar kultúra
Iétalapjai. A korai földreform kisajátítja az egyházi földeket. Kihúzza a talajt a felekezeti,
magyar nyelvű oktatás alól. Mátpedig állami magyar oktatás alig. A megmaradt egyházi
iskolákat is magánoktatássá degradálják. Nem adhatnak érettségit. Amagyar gyerekek nagy
része már román iskolában. A "kultúrzóna", a legmagyarabb vidékeken, a Székelyföldön és
az anyaország határán drasztikusan románosít, Másfélszeres fizetéssel jönnek a magyarul
nem tudó, román tanítók. Gyengít a konkordátum is - Vatikán és Bukarest között,
Létrehozzák a bukaresti katolikus (román) érsekséget. Alárendelik az erdélyi (magyar)
püspököket. Ésveszélybe kerül a középkori eredetűváradi püspökség. Görög katolikusok
nak adják a kolozsvári minorita templomot; megosztják a piarista templom használatát.

A magyarság - persze - nem teljesen védtelen. Létezik és politizál a Magyar Párt. A
parlamentben sorban szóvá teszi a "gravámeneket". Méghozzá nem kis bátorsággal. Ám
hovatovább érződikvalami feszültség. A hagyományos magyar kultúrát védi, tradicionális
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alapon, megváltozott viszonyok között, Nem az új magyar kultúrát építi, tradicionális
megújított alapon, megváltozott viszonyok között, Vagyis őriz, de nem alkalmazkodik.
Nem teremt, de alkalmazkodik. E feszültségból fakad Márton Áron hivatása. Feloldása a
küldetés, amivel találkozik. Alkalmazkodás megváltozott viszonyok között. Nemcsak a
magyar kultúra védelme-őrzése,hanem építése-teremtése is. Nemcsak tradicionális, de
tradicionális-megújított alapon. Mögötte a második nemzedék. Nem férfikorában vagy
idősen érte az impériumváltozás, ám gyerekként vagyfiatalon. Belenőtt az új rendbe, és
megpróbálta formálni. Megmozdulása a Vásárhelyi ThIálkozó, lapja az Erdélyi Iskola.
Programja aktív magyar művelődés, Régi magyar értékek megtartása mellett új magyar
értékek alkotása. Lelki,szellemi, erkölcsi erőkösszegyűjtéseés mozdítása. Vallási-nemzeti
pasztoráció - ahogy a nemzedék egyik legjobbja, Venczel József fogalmazza. E
pasztoráció élén az egyetemi lelkész, kolozsvári. plébános, gyulafehérvári püspök.
Fiatalon; innen vagyalig túl a negyvenen. Persze lenne idősen is. De érződik a tragikus
cezúra. '45-ig aktív magyar művelődés,vallási-nemzeti pasztoráció lehetséges, de nehéz.
'49-ig lehetséges, de életveszélyes. '49 után lehetetlen. Marad a heroikus védekezés, egyre
szűkülő szellemi frontvonalon. Aprogram és elszánás megvan, de elsodorja a történelem.
Nem a történelem spontán logikája, ám a történelemcsinálók mesterséges állogikája.

A vallási-nemzeti pasztoráció törvényei világosan fogalmazottak. Szentbeszédekben,
kör1evelekben, tanulmányokban. Erkölcsi-szellemi megújulás; az -emberi méltóság
trónfoglalása; kisebbségi-nemzeti program; a demokrácia etikája; Krisztus történelmi
példázata. Egyszeru tételek egyértelmű kifejtésben. Alapjuk erős, mert ősi. Mondjuk,
az Ószövetség kőtáblái. Jelentésük fontos, mert időszerű. Mondjuk, a kisebbség léttel
tételei.

Erkölcsi-szellemi megújulás - persze hitbéli alapon. Megrendültek a morál oszlopai;
két gyilkos háború a bizonyíték. A XIX. század elméletei csődbe jutottak. Vissza a
lerakódások alá, kikezdhetetlen axiómákhoz. Igazhoz, azaz tudományhoz; jóhoz, azaz
erkölcshöz; széphez, azaz művészethez; istenihez, azaz valláshoz. Ezektől tért az ember el.
Mert hajlamos a rosszra. liberális illúzió, hogy rossz hajlam nélkül született. Tévtan;
tagadja az eredeti bűn tételét. Visszaköveteli a kereszténység nagy drámáját. Kollektív üdv
és kollektív bún tényét. Egyéni győzelem és egyéni visszanyerés lehetőségét. Hogy az
egyed visszaszerezheti-megtalá1hatja, amit a köz elveszített. Az üdvösség Iehetösegét, utat
Istenhez. Saját választás és saját élet alapján. E választás és élet, a hozzá való felkészítés a
katolikus pedagógia értelme. Nem evilágból-immanenciából, de túlviIágból-transzcen
denciából nyeri jelentését és érveit. Embemevelés a jót választó üdvösségre. Ennyi e
pedagógia alapigéje. Csak ösztön és értelem egységére építhet. A kultúra és értelem
nélküli ösztön rombol. A háborúk tanulsága. Igéiben három tendencia is összefut. A két
háború közöttí bölcseleti kultúrakritika néhány következtetése. Az ember külső erejéről,

belső gyengeségéről.A világ feletti hatalom viszonylagos elnyeréséről, az önmaga fölötti
hatalom teljes elvesztéséről. Kiábrándulás a pozitív tudomány bűvöletéből, a lélekbeli
megújulás tudatos igénye. Valódi katolikus reneszánsz, Pázmány Péter indulata nélkül;
Kempis Tamás bensőséges áhítatával; Blaise Pascal intellektuális istenmisztériumával. Az
írástudók felelőssége transzcendens-vallásos értelmezése. Az entellektüel népért vállalt
feladatrendszere. Racionálisan, de nem Benda racionalizmusával. Inkább újfajta hitesz
mény spiritualizmusával. A gondolatmenetben spontán hit és tudatos elemzés ötvözete.
Ahogy Rahner beszél a teológia első lépcsőjéről. A természetes hit primér elméleti
általánosításáról.

Erre épül az emberi méltóság trónfoglalása. Egész gondolat- és hitvilága középpont
jában. Az ember Isten képmása. Nem annak, de arra született. Lehetőségevan, hogy azzá
váljon. Ismét e pedagógia alapigéje. Ám nem csupán pedagógia, politika is. Inkább
antipolitika. A valóságos, inhumán politikával szemben remélt, humán politika következ-
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tetése: aki az embert, Isten képmását megalázza, a példát, Istent is meggyalázza. Az
emberről van SZÓ, az egyedről, az egységes emberfaj reprezent41nsáról. Ez pedig
"égbekiált6 bún" - a katekizmus szerint. Egyszerűségében megdönthetetlen tétel.
Antropológia és humanizmus, antropológW'a épült humanizmus tennészetes-keresztény
alapon.

Mindebból következik a kisebbségi-nemzeti program. Szükséges. Mert az erdélyi
magyarsagot elütötte a történelem, de a földön is maradt. Az egyed mint istenképmás
méltóápltúl a közösSég mint iStenkéPJnaSOk SZövetsége méltósága. Kündulópont a
nemzetiségi-anyanyelvi iskola fenntardsa; sőt, kiszélesítése. Népnevelés - ahogyakkor
nevezik. Templom és iskola eredendőegységtben. Benne kulcsfigura az értelmiségi. Pap,
tanár, tanít6, orvos, ügyvtd. persze elit-értelmiségi. Erkölcsi értelemben, amit vállalás
fémjelez. Van tudatos elméleti alap is. Thnítás a nemzet lényegéről. Az eredendő

összetartoZás SZármaZáS és nyelv. Ám csak kezdetnek elég. A valódi összetartó erő a
kultúra, ami ebből kinő. Kultúra - persze keresztény bázison. A kultúra nemzetekben
fejlődik,nemzetek alakít~De a nemzet is kultúrákban fejlődik,kultúrák alakít ják.Vagyis
a nemzet kialakítja elídegeníthetetlenül saját kultúráját; elidegeníthetetlenül saját kultü
rája megtartja nemzetét. Kultúrában és kultúra által lehet megvédeni egy népcsoportot, az
anyaországról leszakított erdélyi magyarságot. Az elméleti alapoZásnak és ráépülő

gyakorlati cselekvésnek, vallási-nemzeti pasztorációnak a két háboní között vannak
esélyei. A nWodikhaboní UWlnincsenek. Letartóztatása - '49 - előtti megnyilatkoZásai
értéket őrzők, nem mozgalmat szervezők. Lehetetlen a cselekvő program; visszalép a
"gravámenekhez". Van éppen elég, életbe Wg6bbak, mint valaha. Néhány igazság. A nép
sohasem gyűlölködik,csaka népek vezetése. Ha nem szítják, abbamarad a gyűlölet. A kis
népek jogapontosan annyi, mint a nagyoké. A haboní pusztított az emberi magatartásban
is. De nem lehet egy népet - a magyarsjgot - kollektív bűnbakká tenni. Nem minden
búnt magyarok követtek el; nem a magyar nép az antiszemitizmus teremtője. És így
toWbb. Egészen a klt iltalmositó következtetésig. A háborús bűnösöket nem a
kisemberek között kell keresni. A népek nacionalista indulatát v.Utsa fel a nemzetek
szervezett közössége. .

A dem<>Iaidaettijaúj penzum. A haboní ulmi helyzet teszi kötdezővé.ElkerüIhetet·
len a vEgiggoodoIá Ö5SZef08g a nemzeti-kisebbségi VédekeZéSSeI is. Alap az emberi
méltóág, az isteoképml1s lehetősége. Joga a szabad WlaSZW és akaratnyilvánítás.
ÖllkonDl1nyzat, nyOt szóJas, fOggetlen cselekvfs. csak ebben és ezáltal teljesedhet az
emberség. Kotlllányzas nem a nép nevében, de a nép által. szilard erkölcsi alap kell hozzá
Né1kOleellentétébe fordul. Az önkornW1yzat dilettantizmusba; a nyílt szólás demag6gi
ába; a fOgetlen csdekvés terrorba. A hatalom - a v.UaszUsok laDban - éppen ezt tette.
Az erkölcsi alapokat ingatta meg. Felrémlik a veszedelem: állapot, amelyben gondolkodni
is csak parancs szerint lehet. Mindez az ismert tragikus folyamatok kezdetén. Akár
jóslatként is értelmezhető. Megfogalmaz6dik egy fontos megkülönböztetés. Egykori,
háborúk közötn, bölcseleti oIvasmanyok is ihlethetik, mégis inkább a negyvenes
évekvégi pszeudonépmozgalmak iskolája. Nép és tömeg nem azonos. Az elsőnek szerves
kultúr.1ja van, a Jru1sodiknak tagolatlan indulata. Az előbbi szuverén közösséget alkot, az
utóbbi idnyított csődOIetet.A nép együtt él, a tömeg összeverődött.A demokrácia a
népből nő ki, a terror a tömeggel manipulál. A felvonulás nem a döntés fóruma. Nemzeti
sorsok demonstrációkon nem formálhatók. Végig a kisebbség népi-nemzeti megmarada
sárói van sz6. RaadáSUI sajátos helyzetben. Szekularizált világban, hol a népközösség a
legfontosabb. A hitbéli, érzelmi-erkölcsi gyökerek túlélése. A jelen a tét, de a múlt a példa.
Csík egykori épen maradása. A XVI. század. Néhány ferences barát menti meg az ősi

katolicizmust.
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Erről szól Krisztus történelmi példázata. A túlélt gyökerekbőlvaló kivirágzásról. Hogy
lehetséges a megőrzött népi katolicizmus szerves továbbépítése. Csak le kell ásni,
évtizedek (évsZázadok?) hordalékai alá, a kultúra épen maradt mélyrétegeihez. Itt
lehetnek az emberség antropológiai aranytartaIékai. Önmagában nem esély. De minden
esélyhez nélkülözhetetlen. Egyetlen alapkérdés: a szerves folyamatok megszakadása, a
finomszerkezet pusztulása mennyire mélyrétegekig hatoló, és mennyire Végzetes?

(Folytatását következőszámunkban közöljük)

TATÁR SÁNDOR

Neki

azt hiszem, hogy az egész életemmel tartozom 
Le lehet TÓni az ilyesmit versben?
Mi gyógyír lehetne, a fájdalom,
az sem jön el, csak néha-néha rebben
a pillám, idegesen. mert érzem, mi hiányzik;
el kéne hinnem most a hihetetlent:
bogy az a ráncos arc, mely évekig enyém volt,
valami kétes transzcendensbe lebbent
Ama tenyémek melege,
amely kéz ajtót nyit: ba jöttem,
mit csinálhat a fekete,
a semmi mennybez nem hasonló földben?!

Tebenned is az tolt a különös,
hogy értem nagyot, semmit nem csináltál,
csak léteztél s így létezhettem én is
... Hiányod hideg szélként újra s újra átjár.

És tudom, hogy ez már mindétig így lesz
Mutatkozik a sors is elviselhetőnek

- s én érzem, hogy a szégyennel az árnyak
szívemben nőnek, egyre nőnek.
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PAUL POUPARD

Szabadság,
mennyi bűntkövettek el a nevedben

Két évszázad távolában elérkezett a pillanat, hogy ismét napvilágra kerüljenek a
republikánus és royalista mítoszok, s a kötelező olvasmányok az arisztokrácia megsemmi
süléséről, a polgárság élre töréséről. a kapitalizmus születéséről, s az isteni jogú
monarchiából a köztársasági rendszerbe történő átmenetről. Végeredményben ez
egyszerre politikai, filozófiai, ideológiai és kulturális esemény.

A francia forradalom bicentenáriuma alkalmából rendezett több száz tudományos
konferenciának és a több ezer publikációnak köszönhetőerr bizonyos demitizálási
folyamat ment végbe, valamint korszerűtlennévált az ez idáig hangsúlyozott manicheista
szétválasztás, mellyel a forradalmárokat és az ellenforradalmárokat, a szabadság barátait és
ellenségeit illették. Ellentétben Clémenceau unos-untalan ismételt állításával, mely
szerint "a forradalom egy tömböt alkot" - világossá vált, hogy a francia forradalom
egymást követő, gyakran rosszul illeszkedő,néha ellentmondásos események meglehető

sen összetett együttese.
Aszabadság nevében vettéküldözőbeazokat, akiknek egyetlenbűnükazvolt, hogy nem

osztották a szabadságnak ugyanazt a fogalmát: szabadság vagyhalál, a Robert Hossein által
fölelevenített híres kiáltás szerint. Aforradalmárok által 1789. július 14-én megostromolt
és bevett királyi Bastille meglehetősen kényelmes tartózkodási helynek hizonyul, ha
visszatekintve összehasonlítjuk a párizsi kármelita templommal, ahova bezsúfolták a
püspököket és a papokat, hogy ők legyenek a kármelita kolostor 191 vértanúja, vagyha a
Loire folyóra gondolunk, ami Carrier nantes-i áldozatainak lett a sírja, s akik a hitért és nem
a királyért haltak meg.

Szabadság, mennyi bűntkövettek el a te nevedben! Két évszázad távlatából a történelem
igazabb víziója magában foglalja a mítoszok és sztereotípiák kiábrándító felülvizsgálatát.
Az Emberi Jogok Nyilatkozata mérhetetlen reményt jelentett, s tragikus kijózanodás
előjátékának bizonyult. A vendee-i parasztok és papjaik örvendtek neki, és hamarosan
üldözöttekké, legyilkolt áldozatokká váltak. Az Ancien Régime soha nem irányzott elő

ilyen mértékű, hasonló bűnös vállalkozást, mint amire párizs Központi Kormánya adott
parancsot. Michelet jól látta, hogy a jakobinusok "a sokaság iránt a legkegyetlenebb
megvetéssel viseltettek, és olyan elszántan hittek saját csalhatatlanságukban, hogy
lelkiismeret-furdalás nélkül áldozták föl e hitnek az emberek tömegeit". (A francia
forradalom története, Bevezetés a III. könyvbe, Pléiade, I. pp. 300-30 l).

A tények makacs természetűek - mondták régi tanáraim. A forradalom ténylegesen
üldözte az egyházat, egészen avértanúságig, amelyet a pápa feladata Rómában hitelesíteni.
Miután a tényeket hosszú ideig tudatosan kicsinyítettékvagymeghamisították, fáradhatat
lanul visszavezetve minden eseményt az egyetlen politikai összetevőre, a komoly
történészek ma beismerik - és ez lesz a bicentenárium komoly eredménye -, hogy a
forradalom üldözte az egyházat, nem politikai, hanem spirituális okok miatt. A forradal
márok nem csupán a politikai, hanem a globális, totális hatalmat kívánták megszerezni. És
innen csak egy lépés - Hélas, ezt gyorsan megteszík! - ,a totálisból totalitarizmusba.

A jakobinus hatalom a politikának akarta alávetni a spirituálist; törvényt ült fölötte,
behatolt annak területére, és igényt tartott a lelkiismeretek behódolására. A Papság
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Polgári Alkotmánya a politika megindokolhatatlan igényeként jelentkezett, s célja az volt,
hogy a lelki élet területén is átvegye a kormányzást és érvényesítse saját normáit.

II. János Pál pápa a legutóbbi apostoli utazása során Strasbourgban, 1988. október 11
én az Európai Parlament előtt emlékeztetett erre a fontos tényezőre: "Az emberi
hatalomnak határt kell szabni. Igenis meg kell különböztetni, mi a császáré és mi az Istené,
az első a földi város külső keretének rendben tartását jelenti, a második a személyiség
autonómiáját, olyan különbség ez, amely a politikai közösség (amelyhez szükségszerüen
minden polgár tartozik) respektív természetében, és a vallási közösség sajátosságai révén
világosodik meg. Ez utóbbi közösséghez a hívők szabadon csatlakozhatnak. Krisztus után
többé képtelenség bálványozni a társadalmat, amely a kollektivizmus nevében kész felfalni
az egyént, az emberi sorsot. A társadalom, az állam, a hatalom e világ változó és mindig
tökéletesítésre szoruló keretéhez tartozik. Egyetlen társadalmi terv alapján sem lehet
fölépíteni Isten országát, azaz az eszkatologikus tökéletességet itt a földön. A politikai
messianizmus többnyire a legrettenetesebb önkényuralomhoz vezet. Azok a rendszerek,
amelyeket a társadalom készít önmagának, sohasem Végleges értékűek. Nemkülönben
képtelenek saját maguk révén biztosítani mindazokat a javakat, amelyek után az ember
vágyódik. És különösen nem állíthatják magukat az emberi lelkiismeret helyébe, és nem
p6tolhatják az ember igazság és abszolútum utáni vágyat."

Ebben a néhány, valóban felszabadító erejű mondatban minden benne foglaltatik.
Vendée-beli öseím, kezdve nAnjou szentjével",Jacques Cathelineau-val, képtelenek lettek
volna ezeket a sorokat papírra vetni. De megélték a bennük foglalt gondolatokat, vérükkel
szentesítették a szabad és felelős lelkiismeret tiltakozását a despotizmussal szemben,
amely az embereket be akarta hódoitatni a hatalom önkénye előtt.

A bicentenárium egyébként l 789-et és nem 1793-at ünnepli, a szabadságot és nem a
terrort, az emberi jogokat és nem azok meggyalázását. Ez az ünneplés egyesíthet minden
franciát és minden jóakaratú embert, és ezt meg is kell tennie. Mostantól fogva nem lehet
az egyik csoportot ünnepelni a másikkal szemben, hanem egyiket a másikkal, és egyiket a
másikért, az ember emberiességét a hatalom önkénye ellen, az ideológiák elidegenítő

hatása, a bürokrácia nyomasztó súlya, az igazság megtagadása ellen. Ez az emberek
egyenlőméltóságának elismerését jelenti, amely a keresztények szerint azon alapul, hogy
mindenki ugyanabban a természetben és méltóságban részesül Isten képére és hasonla
tosságára, a Krisztusban való testvériség révén. Krisztusban, aki testvérünk, s benne, a
testvérben, aki Istenünk. Ez az ember, minden ember feltétel nélküli tiszteletben tartása
és szeretete, "aminek nincs más motívuma, mint az, hogy Ember" - mondta II. János Pál
1980. június 2-án Párizsban, az UNESCO előtt.

"Nincs többé sem zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad" - írta Szent pál a
galatáknak, .rnert mindannyian egyek vagytokJézus Krísztusban". (3, 28)

"Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósággal és joggal rendelkezik"
- mondja ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikkelye. Bergson nagyon
helyesen így magyarázza a köztársaság jelszavát: "Kinyilvánítja a szabadságot, követeli az
egyenlőséget és kiengeszteli ezt a két ellenséges nővért, emlékeztetve őket arra, hogy
nővérek; és mindenek fölé helyezi a testvériséget."

"Alapjában véve ezek keresztény eszmék" - ismerte el II. János pál 1980. június l-én,
Bourget repülőterén "Kimondom ezt, nagyon jól tudván, hogy azok, akik először

fogalmazták meg így ezt az eszményt, nem hivatkoztak az embemek az örök bölcsességgel
kötött szövetségére. De cselekedni akartak az ember érdekében. Szerintünk ez a
szövetség a bölcsességgel minden emberi kultúra és minden igazi haladás alapjánál
megtalálható. A kortárs fejlődés és haladás ugyebár, amelynek részesei vagyunk, a
bölcsességgel kötött szövetség győzelme."
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Ezt a kérdést teszi föl minden jóakaratú ember a bicentenárium órájában, amikor
egyetlen kérdés létezik csupán, az ember kérdése. A reménység, amelyet a forradalom a
határtalan testvériségre és testvéri boldogságra eljutó emberiség sugárzó jövője iránt
táplált, összeomlott. A földi messianizmus illúziói szertefoszlottak. A társadalomnak be
kell látnia, hogy törékeny, mi több, létében fenyegetett. A tudományos és a technikai
haladás jóval több problémát jelent a társadalom számára, mint ahány kérdés megoldá
sához vezet. A fiatalok, a társadalmak peremre sodródottjainak problémái, a harmadik
világ reményei, a diktatúrák áldozatainak szabadság utáni vágya - mindez olyan ügy,
amely joggal tart számot minden jóakaratú ember érdeklődésére.

Két évszázad távlatából még inkább érezzük, mennyire egyazon emberi család tagjai
vagyunk, ugyanabban a bárkában, egyazon kalandra szánva, ugyanazon szeleknek és
veszélyeknek kitéve, mindannyian egyformán vagyunk bátrak és gyávák. Jelenünkből

visszatekintve világosabban látjuk a múltat. Amítoszoktól megszabadított múlt pedig
hozzájárul a jelen szenvedélyeinek lecsillapításához. Nem annyira a nagy, magasztos,
elvont eszméket kell ünnepelni, mint inkább, a mindennapi létezésbe beletestesülve, meg
kell élni a testvéri emberiség eszméjét.

Bármilyen mélyek is legyenek nézetkülönbségeink a világról, ezen ellentétek alapján
nem vehetjük semmibe embertársainkat. Többé nem az elvont szabadságot követeljük,
hanem a jogot, hogy ne kényszeríthessen bennünket senki lelkiismeretünk elleni
gondolatra vagy cselekedetre. Többé nem elméleti egyenlőségről álmodunk, hanem
fáradhatatlanul akarunk dolgozni a SZÜRet nélkül újjászülető és megújuló igazságtalan
ságok megszüntetésén, Tudjuk, hogy a testvériség megvalósítása nagy akadályokba
ütközik, ám folytonosan munkálkodunk a gyakorlatban való megéléséért.

A forradalom, amely lerombolta a Bastille-t, föltalálta a vérpadot. A hatalom, amely
kihirdette az Emberi Jogokat, megvalósította a terrort. A két eltelt évszázad a pszeudo
felszabadító ideológia nevében fellépő belső harcok, testvérgyilkos háborúk és véres
elnyomások súlyos terhét hordozza.

Az alapvető öntudatra ébredés egy szakadás tudatosulása, a társadalmi renden túl az
emberek gondolkodás- és életmódjában. Paul AzardAzeurópai lelkiismeret válsága című
könyvében ilyen szempontból kulturális változásról beszél: átmenet történt a békés,
mozdulatlan időből a változásoktól kimerítő versenyfutásba. A modernség ne lenne
kétértelműfogalom? Az a modern, ami a forradalomtól származik, s az a forradalmi, ami
radikálisan új. Honnan a gyűlölet lelkesedése, a könyörtelen terror és a remény
kibogozhatatlan keveredése egy hatalmas szélviharban, ami a SZÜRet nélküli változások
vitorlájába kapaszkodva csitul csak le? Példának ott áll a politika (1789 óta valósággal
zuhogtak az egymást váltó különböző rendszerek), a költészet (a romanticizmustól a
szürrealízmusíg, Parnaszossztól a dodekafóniáig), a zene (a harmóniától a kromatikus
disszonanciákig), a festészet (a figuratívtól a nonfiguratívig), az irodalom (a klasszikustól
az új.regényig), az építészet (Versailles-tól a Louvre előtti üvegpiramisig), a teológia (a
mítosztalanítástól a fundamentalizmusig), a mitológia (Prométeusztól Sziszifuszig), a
kultúra (az iparosodástól a környezetvédelemig), az etika (a konformizmustól a
nonkonformizmusig).

Ám az egyik változás gyorsan fölfalta a másikat, amint hogy a forradalom is saját
gyermekeit: "Nincs szabadság a szabadság ellenségei számára!" A Nép Barátja így írt 1793
áprilisában:~erőszakkalkell megszilárdítani a békét, és elérkezett a pillanat a szabadság
despotizmusának megszervezésére, hogy eltapossuk a királyok despotizmusát".

A verbális téboly ezen pontján már nemcsak a nyelvi koherencia törik darabokra és a
nyelvtan hever romokban, hanem az egész társadalmi rendet ez a veszély fenyegeti; a
társadalom alapvető szabályai törnek szét és lesznek rommá, s az önkényuralom nyer
polgárjogot.
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Kétszáz év távlatából a II. Vatikáni zsinat nagyon bölcsen jegyezte meg a Gaudium et
Spes bevezetésében: "az embereknek még sohasem volt ilyen erős érzékük a szabadság
iránt, mint ma, és közben a társadalmi meg lélektani szolgaság új formái jelentkeznek. Ezt a
szabadságot kortársaink rendkívül nagyra tartják, lelkesen keresik, és igazuk van. Mégis,
gyakran jogtalanul élnek vele, mintha bánnit meg lehetne tenni, feltéve, hogy az tetszik,
még ha rossz is."

Vajon nem ez a bicentenárium tanulsága? Aforradalom távol áll attól, hogy egy tömbnek
lehessen tekinteni, inkább zárt mezőnektűnik, ahol az ember szabadsága, amelyet a bún
megsebzett, s a kegyelem támogat, a jó és a rossz között ingadozik. A forradalom csapdája
minden bizonnyal az, hogy az embereket a jók és a rosszak egymással ellentétes
csoportjába sorolja, jóllehet már a Biblia első lapjáról tudjuk, hogy a határ nem kívül,
hanem belül, az emberben van.

Mínden kizárólagosság hazug és gyilkos. Az emberek mindig ugyanazok, és a
forradalmak nem változtatják meg őket, mondta Iazare Hoche. ~ forradalom kísíklása"
(Francois Furet) abból sZármazott, hogy a forradalmak meg akartákváltoztatni az embert,
s mivel az ember. erre nem volt hajlandó, erőszakkal akarták kényszeríteni erre, vagy
mészárIással akartákmiatta kiirtani. Napjainkban az 1968-asmájusi forradalom - jobbára
szavakkal - akarta az életet megváltoztatni. Néhány hónappal halála előtt a költő, Pierre
Emmanuel ezt mondta. "Meg akarják változtatni az életet: milyen hazug frázis! Változtassa
meg mindenki a maga életét, akkor majd az élet is megváltozik."

Már Szent Ágoston is hallott effajta sóhajtozást: "Rossz idők járnak!" Ragyogóan felelt rá:
"Az idők? Milyen idők? Az idők ti vagytok. Változzatok meg, és az idők jobbak lesznek!"

A bicentenáriumkor a jobban ismert és komolyan átgondolt történelem reményre int
bennünket. A keresztény ember arra hivatott, hogy minden emberi szempontot félretéve
megossza reményét minden embertestvérével, hívővelés nernhívövel, s meggyőződéssel
vallja: a remény hit a szeretetben, és a szeretet egyetemes: .Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat". (Lk 10, 27)

A keresztény ember számára az egyetlen forradalom, ami ér valamit, a szentek
forradalma, amire Krisztus adott példát: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót
haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért. igy lesztek fiai Mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra". (Mt 5, 44-45)

Török Józseffordítása

Következőszámunkból

Joseph Ratzinger tanulmánya a hit akadályairól
Anthony Rhodes: Három nuncius Kelet-Európában (1939-1945)
Találkozásaink a SZentírással Sipos Lajos, Rónay László, Beney Zsuzsa és Jókai Anna

írásai
Sík Sándorról Németh G. Béla, Békés Gellért és Vásárhelyi Miklós
A Vigilia kerekasztal-beszélgetése a hitből fakadó küldetéséröl
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SZOLNOKI ERZSÉBET

AporVilmoseoüékezcte

"A jó pásztornak, az Úr Jézus szándéka szerint, kötelessége életét adni juhaiért, életét
nemcsak oly értelemben, hogymeghalni is kész legyen nyájának üdvösségéért, mint ahogy
ő maga tette legelsőnek - de úgy is, hogy egész életét, annak minden percét, egész
valóját, minden tehetséget, minden erejét, minden gondolatát, érzelmét. minden
leheletét, szívdobbanását hívei javának, a lelkek üdvének szentelje, hogy mindeneknek
mindene legyen, mint ahogy a nagy apostol, Szent pál mondja." Így ír a gyulai Katolikus
Egyházi Thdósító elsősZámánakbeköszöntőjébenaz akkor még gyulai plébános, a későbbi
vértanúhalált halt győri püspök.

Apor Vilmos székely nemesi családból származik, az erdélyi arisztokrácia erőteljes

nemzet- és kötelességtudatát kapja örökül. Ez az arisztokrácia puritánabb életvitelü,
jobban elzárkózik a liberális áramlatoktól, tudja, hogy nem a jelszavak, hanem az erők

mérköznek egymással. A sokféle nemzet és vallás toleránssá teszi, de nem megalkuvóvá.
Apor Vilmos 1892. február 29·én született Segesváron. Kilenc testvére közül Gizellához
és Gáborhoz fűzikerősebbkötelékek. Apor Gizella a Magyar Vöröskereszt főnökasszonya
lett, Apor Gábor pedig Magyarország vatikáni követe.

Tanulmányait a családi hagyományoknak megfelelően a kalksburgi jezsuitáknál kezdi,
majd az utolsó két évre Kalocsára kerül. Már Kalksburgban eldönti, hogy pap lesz, a
kalocsai jezsuitáknál eltöltött két év csak megerősíti ebben. Páter Bíró Ferenc a
prefektusa, aki alatt a konviktus a legvirágzóbb idejét éli. 1909-ben családja beleegyezé
sével kispapnak jelentkezik gróf Széchenyi Miklós győri püspöknél. A főpásztor lnns
bruckba küldi tanulni a Canisianumba. A jezsuitákvezetése alatt álló egyetemen korszerű

teológiát tanul. Jegyzetei szerint a szociális kérdések tanulmányozása állt előtérben. Az
innsbrucki egyetemrőlkerül ki az osztrák és magyar papság jól képzett vezető rétege. A
kialakult kapcsolatait később felhasználja az üldözöttek védelmében. Az innsbrucki évek
alakítják ki benne azokat a jellemvonásokat, amelyek a későbbi papot és püspököt
meghatározzák. A buzgóságot, a szerénységet, a szellemi érdeklődést, az odafigyelést
másokra. A különbözö nemzetiségűteológusok között alakul ki a viIágegyházhoz tartozás
tudata, mely magyarságtudatával szerves egységben él tovább. 1915. augusztus 24-én
pappá szenteli Zsigmond Waitz brixeni segédpüspök. A győri egyházmegyéból Nagy
váradra kerül, Széchenyi Miklós püspök Gyulára nevezi ki segédlelkésznek. Püspökéhez
ftiződ~viszonya az aggódó atya és a szeretö, engedelmes fiú viszonyáról ad örök példát.
"Th es sacerdos in aeternum", írja a naplóba, amelyet kispap korától vezet. Az
elkötelezettséget igaz szívvel vállalja.

A gyulai káplán és plébános

Káplánságának és plébánosságának első évei az első világháború, a Tanácsköztársaság és a
román megszállás idejére esnek A fiatal káplán kötelességtudó pap, lelkiismeretes
hitoktató, aki a liturgiát szépen és átélten végzi. Nem különösebben kiváló szönok, de
prédikációi mélygondolati tartalmuk miatt vonzzák az embereket. Szorgalmas gyóntató, s
így megismerkedik a város lakóinak nemcsak lelki, de egyéb problémáival is. Káplánsága
alatt kapcsolatba került a szerveződő gyulai katolikus közélettel. A fiatal Aporra nagy

935



hatást tett Slachta Margit, a Szociális Missziótársulat nővérének előadása, amelyet
hadiözvegyekés hadiárvákmegsegítéséről tartott. "Adná Isten, hogyitt is megkezdódjön a
lelkekértvaló szociális munka, amelyre olynagyszükség van" - írja naplójában. 1917·ben
két hónapig a Magyar Vöröskereszt Egylet kórházvonatának lelkészeként találkozik a
háború borzalmaival.

Ezután Széchenyi püspök Nagyváradra küldi prefektusnak és dogmatika tanárnak,
azonban a teológiai tanításnál közelebb áll szívéhez a lelkipáSZtori munka. 1918
augusztusában főpásZtoraGyulára nevezi ki plébánosnak, Örömmel jön haza,és életét
ezután a csendes, de mélyreható munkálkodás jellemzi. A Thnácsköztál"saság rendeletei
hamarosan állásfoglalásra késztetik a fiatal plébánost, 1919. április 4-én a Békés megyei
Direktórium megtiltja a hitoktatásnak az iskolai órarendben és az iskola épületében való
megtartását. KápIanjaival együtt Aport izgatással vádolják. Levelében visszautasítja a
vádakat: "Mi a vallástvédtükés a vallásoktatásnak az iskolábólvaló kitiltása ellen a végsőkig
védekeztünk, a mi hivatásunk kibékíteni az ellentéteket, megnyugtatni a lelkeket, és ezt
tettük eddig, ezt tesszük ezentúl is."

1919. április 2S-én a román királyi csapatok ellenállásba nem ütközve bevonultak
Gyulára, a felekezeti iskolákban most a magyar történelem, a földrajz és az alkotmánytan
oktatását fiiggeszti.k fel, az iskolák államsegélyét megszüntetík, Apor tanácsára ezt a
hitközség vállalja magára. A románok több személyt, főleg katonatiszteket intemáltak
Romániába, s mivel a kiszabadítási és kérvényezési kísérlet nem járt eredménnyel, a
plébános maga utazik Bukarestbe, audienciát kér az angol származású Mária román
királynőtőlés kieszközli szabadulasukat. Bátor fellépése kivívja a város megbecsülését, de
politikailag megbíZhatatlanná válik a románok szemében.

Anagyváradi egyházmegye a román megszáJJás alatt kétféle uralom alá került. Székhelye
és székesegyháza a megszállott területen maradt. A Szentszék és a román kormány között
tárgyalások folytak,. melynek eredményeképpen az egyházfök fogadalmat tettek, hogy
székhelyükön maradnak és RonWlia érdekei ellen nem vétenek A románok azonban a
megállapodást nem tartják meg, a történelmi és egyházjogi érdekeket semmibe veszik A
váradi egyházmegye harminc plébániájának kormányzója Bréhm Lőrinc lesz, aki a gyulai
Szent szív Házban rendes egyházmegyei hivatalt állít fel.

A trianoni béke a helyzetet stabilizálja. Apor "Memorandum"-ot készít és juttat el a
hercegprímáshoz arról, hogy a nagyváradi egyházmegye magyarországi része életképes,
hívei, papjai elegendőek egy önálló egyházmegye SZámára, anyagi eszközeivel tud a
papnevelésről gondoskodni, sajátos vallási megoszlása miatt is szükséges önáll6ságának
fenntartása. Apor tervezetének helyességét a csanádi egyházmegye megléte ma is igazolja.

Apor gyulai működése három fő területre terjed ki: a hitéletre, a karitatÍV munkára,
valamint a magyar társadalom keresztény szellemfi átformálására íranyuíö tevékenységre.
A plébános legelőször az egyházközség belső hitéleti problémái felé fordul. 1920-ban
24 908 gyulai lakos 51 százaléka katolikus. Az első világháború alatt felerősödő

elvallástalanodási folyamat elleni küzdelemben fontos szerepe van a katolikus sajtónak.
Apor 1921 márciusában Gyulán Katolikus Egyházi 'ludösítö címmel havonta megjelenő

hitbuzgalmi folyóiratot indít. Az első SZámban így vázolja lelkipásZtori programját: "Mi
nem egyesekért wgyunk itt, hanem az összes hívekért, mi nemcsak azokról gondosko
dunk, kik a templomban vagy magánérintkezésben hallják szavunkat, hanem azokról is,
akiket akár betegség, akár szegénység, a lábbeli, a ruházat hianya, vagybármelykörülmény
távol tart Isten házától"

A katolikus hitélet fellendítésében rendkívül fontos szerepet játszottak a népmissziók
Apor jezsuitákat hív, és a misszió hatására négy Mária-kongregáció szerveződik, amely
összefogja az azonos társadalmi osztályba tartozokat. A hitoktatást egyesületi élettel
egészíti ki, támogatjaa Szívgárdátés acserkészcsapatokat. Legerősebbenmégis a plébános
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egyénisége hat a városra. Nemcsak áhítatos és buzgó, hanem együttérzőés gondoskodó is.
Aszkétikusan fegyelmezett és igénytelen, de kedvesen és figyeImesenfordul mindenkihez.
Fogad66rái egyre hosszabbá váltak. A város szegényein kívül főként az állástalan,
reménytelen helyzetben lévő középosztálybeliek, valamint az Erdélyból áttelepültek
keresték fel.

A "Rerum Novarum" enciklika hatására fokozatosan új katolikus közgondolkodás
alakulhatott ki. Felnövekedett az a papi nemzedék, amely külföldi tanulmányai során új
szociális gondoskodással ismerkedett meg és azt kezdte a gyakorlatban is megva1ósítani.
Ennek két alappillérét a szerzetesrendek és a katolikus egyesületi mozgalmak jelentették.

Apor támogatta a szerzetesrendek karitatív és szociális tevékenységét. (A gyulai József
Szanatóriumban Annunciata nővérek, az állami kórházban víncés nővérek működtek.)
Nagy jelentőséget tulajdonít a szaléziánus rend megtelepedésének is. 1934·ben az akkor
legkorszerűbbformát, az "Egri Norma" szegénygondozási rendszert vezetik be Gyulán. Az
egyházközség szociális funkcióinak összefogására egyházközségi nővértalkalmaz. Aport a
katolikus egyesületi mozgalmon belül a legszorosabb szálak a Szociális Missziótársulathoz
fúzték, amelynek gyulai szervezete 1917-ben alakult meg, majd fokozatosan kiépültek
szegényügyi, hitbuzgalmi, kórhbi és fogházmissziós osztályai. Gyújtéseik, aktív tevékeny
ségük komoly segítséget jelent a város szegényeinek, és bekapcsolják a szociális munkába
a városi értelmiséget és vezetöreteget. Apor plébános előadásokat tart, szociális
kurzusokat szervez, sokaknak anyagi támogatast is ad. A plébános működésének

eredményességét jelzi, hogy pappá szentelésének huszadik évfordulóján hívei napközi
otthon létesítésével köszöntik. A gyulai férfiak részére AnyaszentegyházatVédőEgyesüle
tet hoz létre, előadásokattart a Katolikus Körben. Elősegítia Polgári és a Katolikus Kör
fúzióját, így megnyeri a városi értelmiség és iparosság támogatását. Világosan látja, hogy a
katolikus egyesületi mozgalmakat központosítani kell, támogatja az Actio Catholicagyulai
szervezetének megalakulását.

Szociálisan szolgáló egyházat kell kialakítani, vallja, de ez csaka hit erősítéseáltal érhető
el. Sokrétű, fegyelmezett munkája közeperre 1941. január 21-én kapja meg XII. Pius
bulláját, amely győri püspökké nevezi ki.

A Békési Hírlap így írt róla: "Fáj táVozása mindazoknak, és ez az egész város lakosságát
jelenti, akiknek visszaadta hitét, hogy van még férfiú, aki alázatosan szolgálja Istenét, aki
hivalkodás nélkül tudja szoIgalni Krisztust, akinek nemes egyénisége csak a megbecsülés
és tisztelet koszoníját érdemelte ki, aki mint egyházi vezető megteremti a felekezeti
békét, bár az ország legelőkelőbb főúri családjának sarja, s leomlasztja a társadalmi
válaszfaJakat." Harsányi pál református esperes köszönti a gyulai díszpolgárt, aki
plébánosként nemcsak felekezeti békét teremtett, de a "szeretet és szolgálat reményével"
járta végig a gyulai éveket.

Győrpüspöke

1941. március elsején iktatták be Győr 75. püspökét. Az első főpásztori szözat közvetlen
hangja meglepi a papságot és a hívőket is. ,,~n mindig igen szívesen áldozok, sót magam is
áldozattá lennék lelketekért." Apüspök nem másoktól informálódik, hanemvégiglátogatja
egyházmegyéjét és egyetlen meghívást sem utasít vissza. Személyisége itt is hamar
érvényre jut: "Apor püspök rád néz, belédtekint, bennedvan ésveled él", vallják a győriek.

A püspöki karban is hallatja szavát. Apor püspök jól ismeri a katolikus politika hibáit és
az is világos számára, hogy a magyarság problémáit a társadalom keresztény szellemű

átalakításával belülről kell kezdeni megva1ósítani. 1943-ban a püspöki kar megbízza a
Népszövetség alelnöki tisztségével. Apor ismeri a katolikus közélet elégtelen szerve-
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zettségét. A Népszövetség a katolikus egyház egyik legrégibb, politikával foglalkozó
csoportosulása, amely megújítáSra szorul. Tervezetét ugyan elfogadják, de a Népszövetség
reorganizálása nem sikerül. A kiábrándult püspök lemond. A kormány földbirtok
reformjavasIatáról Serédi Jusztinián bíboros 1939-ben így nyilatkozik: .,AzEgyház nem
ellensége az okos reformnak, maga is óhajtja", de kétséget fejezi ki, hogy kisbérletek útján
elősegíthetiezt az egyház. Apor kezdettőlfogva támogatja a kishaszonbérletek kialakítá
sáravonatkozó földbirtokpolitikai javaslatot. Bizalmas utasítást ad egyházmegyéjében az
igények felmérésére. Serédi figyelmezteti Aport, hogy erre nincs felhatalmazása. A
társadalmi kérdésekkel való foglalkoZásnak a háború vet véget. Apor még gyulai plébános
korában kapcsolatba került a Nemzetpolitikai Szolgálattal, és annak sajtótájékoztatója
révén világosan látta a nemzetiszocializmus veszélyeit.

1943-ban a győri Püspök.várban országos találkozón vesznek részt a katolikus mozgal
mak vezetői és a politikai élet főbb reprezentánsai. A német agresszió, a tárSadalmi és
politikai átalakulás távlatát vizsgálják Kovrig Béla tervezete alapján. Az értekezlet
megállapítja, hogy a németek győzelme kizárt, és a háborút politikai és társadalmi
átalakulás fogja követni. A katolikus mozgalmaknak a demokratikus szellemű átalakulás
irányában kell hatniuk. A szociális tömegmozgalmak vezetői látják, hogy egyöntetű

fellépésre van szükség, ezért Katolikus Szociális Népmozgalom néven szövetségbe
tömörülnek. A szövetség egyházi védnökségét Apor Vilmos vállalta. Aport korábbi
kapcsolatok fűztéka szociális mozgalmakhoz. Fokozatosan egy új típusú katolikus politika
reprezentánsává válik. "Támogatni kell minden olyan akciót, amely ebből a szorongatott
helyzetból kivezeti a mi hazánkat" - írja. A háború egyre több kérdésben készteti
állásfoglalásra a püspököt. 1942-ben a Püspöki Kar megbízza a Magyar Szent Kereszt
Egyesület egyházi védnökségével. Az egyesület célja az, "hogy tagjaiban, a konvertitákban
és neofitákban, vagyegyébként az 1939. IV. tc. és azzal kapcsolatos jogszabályok alá eső

római katolikus hívőkben a keresztény katolikus lelkületet és hitet erősítse.. , további
célja a cselekvő felebaráti szeretetnek a szociális segítség eszközeivel való gyakorlása". Az
egyesület elnyeri a főpásztorok támogatását, anyagi és erkölcsi segítségét, később

menedéket nyújt a rászorulóknak.
A mentés egyik formája a zsidók megkeresztelése. Apor püspök lerövidíti a felkészülési

időt, és a rendkívüli körülményekre való tekintettel 50-100 személy részére ad
felmentést és keresztelési engedélyt a munkaszolgálaton levő zsidóknak. Levelet írJaross
Andor belügyminiszternek a győri gettó ügyében, erre azonban nem válasz érkezik,
hanem az a fenyegetés, hogy intemálni fogják a püspököt. Sztójay miniszterelnökhöz is
többször .intézett tiltakozó levelet. 1944 pünkösdjén bátor beszédet mond a győri

székesegyház szószékéről. "Aki a kereszténység első és legnagyobb parancsát megtagadja,
és azt állítja, hogyvannak emberek, csoportokés fajok, amelyek gyűlöleteés üldözése meg
van engedve, aki azt hirdeti, hogy szabad embereket megkínozni, ha azok négerek vagy
zsidók, azt bármennyire dicsekedne kereszténységével. pogánynak kell tekinteni. Mín
denki, aki az emberkínzást helyesli vagy abban részt vesz, súlyos bűnt követ el." Szoros
szálak fűzik Angelo Rotta nunciushoz, aki nemcsak szavával tiltakozik, de a vatikáni
védőlevelek kiadásával sok ezer embert mentett meg a biztos haláltól. Apor is közvetít.
segíti ezeket az akciókat. A püspök szívén viseli a polgári lakosság sorsát is.

1943. január 29-én szigorúan bizalmas levélben fordul a papsághoz. .,Az orosz
haretéren súlyos csapás érte magyar hadseregünket. Kérem a T. Testvéreket, hogy a
megpróbáltatások idején fokozott atyai gondoskodással vegyék pártfogásukba a háborús
vezetés által közvetíenül sújtott híveket."

1944. április 17-én a győri székesegyház kanonoki sekrestyéjében tartott ülésen a
jegyzőkönyv szerint "a megyéspüspök közli, hogy f hó. 13·ikán délben Győr városát ért
súlyos légitámadások következtében hajléktalanná vált hívek közül sokan kértek rnene-
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déket olyan házakban, amelyet nem sújtott bombázás. A Püspökvárban már minden
alkalmas helyiséget elfoglaltak a hajléktalanok. A megyespüspök Úr tehát arra kéri a
Székeskáptalant, hogy legyen a bombakárosultak segítségére."

Apor a püspöki kart együttes fellépésre akarja biztatni a háború, a zsidóüldözés ellen.
Péterffy József váci püspökhöz írja: "Ezt az antiszemitizmust nem lehet helyeselni, a
pápától le az utolsó káplánig el kell ítélnie mindenpapnak. Tehát nemcsak -sajnální- kell az
üldöZötteket, hanem hangot kell adni ennek az elvi álláspontnak, hogy csak vére miatt
nem büntetünk senkit, és hogy egyéni vétség igazságos megállapítása nélkül nem
ítélhetünk meg senkit, és életéhez, vagyonához, családjához, szabadságához, munkájához
joga van mindenkinek. Csak törvényes ítélet nyomán lehetne az egyes vétkesek számára
ilyen jogfosztásokat kimondani. Ami itt a zsidósággal történt, az forradalmi cselekedet
volt, és aki azt helyesli, nem szélhat egy szöt sem, ha egyszer más társadalmi réteget,
esetleg éppen az egyházat éri hasonló jogfosztás."

A protestáns egyházak 1944-ben általános egyházi tiltakozást kezdeményeztek Ravasz
László református püspök javaslatára. Az evangélikusok is csatlakoztak és a Jó Pásztor
Szervezet, valamint a Magyar Szent Kereszt Egyesület közvetítésével keresték meg Apor
Vilmos győri püspököt. Apor melegen támogatta ezt a tervet aprímásnál. Bizalmas
levélben kérte a papságot, hogy keressen kapcsolatot a helyi protestáns papsággal. A
hercegprímás az utolsó pillanatig értelmetlennek látta a nyilvános és ünnepélyes
tiltakoZást. 1944 júniusában elkészült ugyan az embertelenséget elítélő kemény hangú
pásztorlevél, felolvasására a templomokban azonban nem került sor. Apor bizalmasan
ismertette tartalmát a papsággal. Az 1944 őszi püspökkari konferenciát a hercegprímás
nem hívja össze, pedig ez lehetőséget adott volna az egységes fellépésre. A püspökök
többsége szötlanul tudomásul veszi. Apor 1944. szeptember 23-án írja a prímásnak: ~
püspökkari konferencia elmaradását fájlalom.Az utaZási nehéZségek a legtöbb ordinárius
részéről áthidalhatók volnának. A papságnak elsősorban a helybenmaradást kellene a
lelkére kötnie. A szerzetesházak helyzete megfontolás tárgyává teendő. Civil ruhát kell
szerezni a nővérek részére. A Szentatyához kell fordulni támogatásért. Különösen
kihangsú1yozandónak vélem, hogy a rettegéstől nem tud békét kötni a nemzet. Kellő

tájékoztatás révén nem tudja hivatását kifejteni a papság. Bár a zsidókérdésben kibocsáj
tott közös pásztorlevél felolvasásának elhalasztását eredményező tárgyaláson személye
sen is részt vettem, a tárgyalást követő események hatása alatt mégis nagyon sajnálom,
hogy nem vittük a szöszékre."

Az utolsó, papjaihoz intézett szigorúan bizalmas utasításában a megfelelő papi
magatartást írja elő: "Tisztelendő Testvérek. A háború megpróbáltatása aggodalommal és
nyugtalansággal tölt el mindenkit. A jó pásztor nyája között él. Bármily fordulatok álljanak
elő. Erre nemcsak jogilagvagyunk kötelezve, ez a hivatásunk legelemibb követelménye ...
A veszélynek és megpróbáltatásnak megosztása híveinkkel, a bátor helytállás hatásosabb
minden szónál."

Csatlakozik MindszentyJózsefveszprémi püspök "Dunántúl püspökeinek emlékirata"
című memorandumához, amelynek célja, hogy ne vessék oda a visszavonulási harcok
martalékává a maradék országot. Aport 1945. március 28-án meghívják a "Nemzetvezető"

szállásán tartandó egyházi értekezletre, amelyen Szálasi elnököl. Az értekezlet tárgya: ~
magyar nemzet és a római katolikus egyház viszonyának szabályozása és rögzítése.
Tekintettel a meghívás jellegére a pontos megjelenés kötelező." Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapát hagyatékából tudjuk, hogy a nyilasok már elhatározták a két
ellenséges főpap letartóztatását. .

Aszovjet csapatok azonban március 28-án, nagyszerdán elérték a várost. Apor Gizella, a
püspök nővére szerint az első szovjetek már szerda este megjelentek a Püspökvár
pincéjében, ahol mintegyháromszáz menekült, többségükben nőkés gyerekek tartözkod-
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tak. Az egymás után érkező csoportokat Apor püspök a pince bejáratánál fogadta és
nagypéntek estig nem is tért aludni. Előfordult, hogy a katonák letérdeltek előtte és
megcsókolták a gyűcújét, de előfordultaz is, hogy le akarták húzni a gyűrújét az ujjáról.

Nagypénteken újabb csoportok tűntek fel a Püspökvár pincéje előtt. A püspök
felismerte a növekvő veszélyt és két papját a városházán székelőparancsnokságra küldte
segítségért, de hiába fáradtak. Délután egy őrnagy vezetése alatt újabb szovjet katonák
érkeztek és hangos szóval fiatal nőket követeltek "krumplipucolásra és házimunkára",
Apor püspök ezt a kérést megtagadta, de felajánlotta egy férfiakból és idősebbnőkbőlálló
csoport szolgálatait. Közben segélykiáltás hallatszott, egy fiatal lányt hurcoltak el a
katonák. Ekkor a csapat vezetőjea püspökre szegezte fegyverét. Mielőtt lőni tudott volna,
a püspök határozott mozdulattal kitessékelte. Az őrnagy kiszabadította magát, majd
szembefordult a püspökkel. Az első három golyó a mennyezetbe fúródott. A következő

három pálffySándort, a püspök unokaöccsét érte. A püspök is három lövést kapott.
Az óvóhely orvosa megállapította, hogy azonnali műtétre van sZükség. Cseh Sándor

püspöki titkár azonnal útnak indult a város túlsó felén fekvő kórházba. Apüspök pedig így
imádkozott: "Hálát adok Istennek, hogy ilyen szép nagypénteket adott nekem." A műtétet

a mcstoha körülmények között, a kórház pincéjében végezték. Nagyszombaton még a
gyógyulás jelei mutatkoztak, húsvétvasárnap azonban már rosszabbodott az állapota.
Meggyónt és felvette a betegek szentségét. Halálos ágyamellett nővére,Apor Gizella, az
orvosok és a nővérek álltak. Feljegyzik utolsó szavait:

"Még egyszer üdvözlöm papságomat. Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az
evangéliumot! Segítsenek romjaiból felépíteni szerencsétlen magyarhazánkat! Vezessék
vissza az igaz útra a szegényfélrevezetett népünket.
. Felajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom
papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne
tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek.

Felajánlom szenvedéseimet az édes magyarhazáért és az egész világért.
, . Szent István, könyörögj szegény magyarokért!

Istenem, Atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet! Jézus, Mária, Szent József,
legyetek énvelem most és halálom óráján! Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!"

1945. április másodikán Győrpüspöke megtért az örökkévalóságba. Halálával az a legenda
is szertefoszlott, hogy a szovjet hadsereg kíméletben részesíti az egyházi személyeket és
.intézményeket.

Temetésére 1945. április 4-én került sor, utolsó útjára alig tucatnyian kísértek.
Szarkofágjának felavatását és ünnepélyes temetését 1948 novemberében betiltották.

~SZEI ISlVÁN

Árnyék

Én lsten árnyékában éltem:
sűrű volt minden és setét,
de ,gy leltem a sejtelemre:
a sötét lsten volt a lét.
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DOBSZAY lÁSZLÓ

Rajeczky Benjamin (1901-1989)

Beszélni kellene az emberről, a papról, a szerzetesről - talán valamicskét felvillant belőle
az alábbi nyilatkozat és tisztelőinek visszaemlékezései. Beszélni kellene a tudósról 
bizonyára megteszik ezt a hazai és a külföldí szaklapok. Beszélni kellene a nevelőről és
cserkészvezetőről - bízunk abban, hogy a hálás tanítványok nem mulasztják el
részleteiben is írásba foglalni, amire visszaemlékeznek. Hadd essék itt most szö az
egyházzenészről, méghozzá nem általában, nem "szivbe mártott tollal", nem a temetési
beszéd szóvirágaival, hanem amennyire lehet, pontos szavakkal, s nem tanulság nélkül,
Beszéljünk erről, ha röviden is, de három vonatkozásban: a 30-as évek reformjának egyik
kiváló vezetőjéről, az egyházzene számára is tanulságokat érlelőkutatásának munkásáról, s
a gyakorlati egyházzenei élet gazdagítójáróL

1. Az innsbrucki tanulóévek után, teológiai és zenei felkészilltségének birtokában fog
hozzá a tanításhoz; s vele együtt, szinte azonnal a Magyar Kórus mozgalom szellemében: a
kulturális-zenei élet újjáépítéséhez. Felkészültségének négy fontos összetevője van: a
gregorián ének naponkénti végzésébőlelnyert élő tapasztalat; az innsbrucki egyetemen
Ficker professzornál megszerzett behato ismeret az akkortájt felfedezett középkorí
polifóniáról, Perotínusék zenei dómjairól; a saját erőfeszítésével, a szö legjobb értelmében
vett autodidakszissal kivívott egyetemes zeneirodalmi jártasság; a kodályi inspirációhoz
egy életen át hű népzenei érdeklődés.Diákjait, kórusát, kórusait a magyar zenei megújulás
elvei szerint vezeti a lehető legjobb világi és templomi zene felé. Különös tehetsége volt
ahhoz, hogy neveltjeit ezen az úton vidáman, önként menetelőútitársakká tegye, s őket

egész életre elkötelezze a jó zene: a gregorián, Palestrina, Bach, Mozart, Bartók, Kodály
mellett.

Mind a profán iskola, mind az egyház berkeiben minél többet emlegetik Kodálynak vagy
követőinek: Bárdosnak, Harmathnak és társainak nevét, annál távolabb kezdünk lenni
munkájuk és lelkesedésük tárgyától és értelmétől - lassanként már nemcsak gyakorlat
ban (végül is az ember sohasem képes eszményeit tökéletesen megvalósítani), de
szavakban is. Az iskola, a kultúra korifeusai egyre érezhetőbb lesajnálással kezdenek
beszélni ennek a nemzedéknek törekvéseiről:romantikus vágyálomnak, konzervatív vagy
naiv múltbarévedésnek, élettől elszakadt "paternalista" .attitüdnek tekintik azt, hogy a
pedagógia a tiszta műveltség irányába vezesse a rábízottakat. Az egyházban viszont a
pasztorális törekvések trójai falovába rejtve kerültek a szent város falai közé azok a
nézetek, melyek kikezdik a tartalom és forma kötelezőösszhangjában való hitet. Valójában
itt is, ott is kibúvókról van szó: nehéz is bevallani saját elégtelenségünket, Nos, Bárdos
Lajos nemzedéke valóban "de stercore" (fordítsuk finoman így: a sárból) emelte ki az
iskolai és egyházi zenét. Rajeczky szinte zseniálisnak mondható pedagógiája pedig
(tanítása, kórusmunkája, irodalmi működése) igazolta, hogy a kitűZött cél teljességgel
reális! Bár mutatnának e nagyférfiak rajongói minél több erőt és erélyt abban, hogy az ő

határozottságukkal, tudásukkal, eredményességükkel, védjék meg a zenei (és egyéb)
értékeket az iskolában, a vallásban, a kulturális életben egyaránt.

2. Rajeczky tudományos munkája számos ponton - a leglényegesebbeken - szorosan
érintette az egyházzene élő problémáit. Soroljuk elő röviden ezeket a témákat: a
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gregorián-kutató hatalmas mennyiségű anyagot tárt fel, tett közzé, különösen a magyar
hagyomány köréből. Megvilágította azokat az okokat, melyek igazolják az egyház igényét
arra, hogy a gregoriánt saját zenéjének tekintse, s a tényleges gyakorlatban első helyét
biztosítsa. Ugyanakkor megmutatta azt is, hogy a gregorián nem zárt egyházi magasmúvé
szet, hanem minden értékével együtt szoros kapcsolatban van a nép zenéjével, hagyo
mányaival, hogy a gregorián rétegenként más-más fokon, de maga is népzenének
tekinthető,minden európai - és nem is csak európai - nép zenei anyanyelvére mutat
vissza, ma is mindannyiuk közös vagyonaként szolgálhat. Zenetörténeti kutatásaiban
különleges érzéke volt Rajeczky Benjaminnakaz élet színességét meglátni, keresztülnézni
a merev és egyoldalú elméleteken, egy - talán egyszeru származásának köszönhető 
józan realizmussal mérlegelni az ellentétes tényeket. tendenciákat, igényeket, véleménye
ket. Így az egyházzene helyzetének történelmi változásait is mindig egyszerre tudta a
tényleges történelmi helyzet és az ideális liturgikus-teológiai követelmények kettősében

szemlélni. Legkedvesebb témája - melynek nemzetközileg elismert specialistája volt - a
gregorián, az egyházi népének és a népzene összefüggése volt. Ennek alapján biztosan
igazodott el a ránk hagyományozott sok ezernyi dallamban. (Bármennyire maga is
belenevelkedett, s bármennyire türelmes volt is minden életjelenséggel szemben,
nehezen viselte el, mint mentódik át a zsasskovszkyádák egyeduralma minden refor
mon ... ) Beható népzenei és néprajzi ismeretei pedig ahhoz adtak neki egyedülálló
érzéket, hogy miként kell bármilyen zenének a nép előadásmódjáhozhozzáidomulnia,
miként kell annak a nép életével és ízlésvilágával összhangba jutnia, ha azt akarja, hogy a
magyar hagyomány élő, éltető, inspiráló, szerves része legyen. Mindezzel a munkájával az
egyháziak körében távoli tiszteletet szerzett magának. Azt hiszem, jobban örült volna
annak, ha eredményei a köztudatba asszimilálódnak. Hiszen azon túl, hogy az igazság
megismerésére önmaga kedvéért is törekednünk kell (hiszen az tesz szabaddá minket),
ez a tudás gyakorlati tanácsokat is érlelhetett.

3. A magyar egyházzenei élet csonkításához vezetett, hogy külső és belső okok miatt
sokáig csak az egyházi alkalmazásban lévők számíthattak illetékesnek az egyházzene
dolgaiban, s onnan szinte kiszorultak a világi pályán mozgö, de egyházi és zenei
ismeretekkel magas fokon rendelkező szakemberek. A szerzetesrendek feloszlatása után
Rajeczky Benjamin is a tudomány múhelyeiben dolgozván egyházi tevékenysége pásztói
papi szolgálatára szorítkozott. Az 1960-as évek végére esik az első próbálkoZás, hogy őt a
gyakorlati egyházzenei életbe bekapcsolják. Az esztergomi liturgikus bizottságban, s a
csakhamar agonizálni kezdő egyházzenei bizottságban való részvétele kárba veszett
időnek bizonyult. A temetési szertartás reformjába töméntelen munkát fektetett, de a
kompromisszumok oly nagyok voltak, hogy utólag csak szomorüan tréfálkozó szavakkal
tudott emlékezni rá. Végre hetvenedik életéve után tette vállára a Gondviselés azt a terhet,
melyet a sok nehézség ellenére végigvihetett: a reform-népénektár, a II. Vatikáni zsinat
szellemében készült új énekeskönyvmegalkotásábanvaló részvételt, illetve WernerAlajos
halála után e munka vezetését, Minden ülés után azt mondta: Gyerekek, én megmondtam,
hogy ebbe nem szabad belekeveredni ... , azután folytatta, hol a "költői bizottság" tagjai
közt egyeztetve, hol emezeket a zenészekkel és lelkipásztorokkal összebékítve, hol a zenei
bizottság tagjainak eltérő felfogását próbálva összefogni a közös ügy érdekében.

Nincs bizottsági mú kompromisszumok nélkül. Mégis, az Éneklő Egyház kompromisz
szumai, úgy látszik, nem mentek túl azon a határon, amit vállalhatott. (Egyszer talán eljön
az ideje, hogy e több mint tízéves munka levelezési dokumentumait valaki közzetegye.
érdekes egyháztörténeti anyag lesz.) Tudta, egy generációnyi idő kell ahhoz, hogy a
"partitúrában" leírt mú való életté váljon. O már nem vehetett részt benne, de
buzdításaival tudatta: csak egy új pedagógiai mozgalom, olyasféle, mint a 30-as évek
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Magyar Kórusa vezethet el az eredményhez. S azt is tudta, hogy a liturgiai és egyházzenei
kibontakozás egyáltalán nem garantált: el is bukhat, akár egy visszarendeződésben, akár
tévutakra futva. Az egyetemes egyházban szerzett tapasztalatai - melyekre mindig nagy
éberséggel figyelt és reagált - nem sok jóval biztatták. Amikor utolsó éveinek egyikében
azért szólalt meg, hogy az ifjúságot egy újabb félrevezetéstől óvja, mégpedig azzal a
féltéssel, szeretettel és elvszerűséggel, mely a régi Magyar Kórus korszakot idézte, kemény
kioktatást kellett elszenvednie. Am - szemben mindannyiunkkal, akik oly könnye-n
belekeseredünk, sőt beleromlunk harcainkba - ő a leghevesebb szócsata után is
ugyanazzal a szeretettel nézett mindenre és mindenkire, megőrizve lelki derűjét,

nyugalmát, fölülállását, egyfajta távolságát a földi dolgoktól. De ez már az ember
jellemzésébe vinne át - melyről ne itt legyen szö,

A Vigilia beszélgetése

IRajeczky Benjaminnall

- Mi készteUe arra a tanár urat, hogypapipályára lépjen?
- Tréfásan azt is mondhatnám, hogy ez nálunk családi hagyomány. A nagyapám is pap

akart lenni, de aztán negyedéves korában összeveszett a koszt miatt a rektorral, és kizárták.
A testvére viszont ciszterci volt, Rajeczky Mátyás. Ó 1870-től Egerben tanított. Kisgyerek
koromban édesapám sokat beszélt róla. Nekem természetes volt, hogy ott leszek a
cisztercieknél. Persze gyerekkorában hajóskapitány akar lenni az ember, vagydiplomata,
vagy a királyné apródja. .. Egerben a ciszterciek gimnáziumában ismerőskéntkezeItek,
otthon voltam abban a gimnáziumban. Negyedikes-ötödikes koromban Prohászkát
olvasgattam. Ugyanakkor sportoltam, mindent csináltam, amit a többi gyerek. Hatodikos
koromban, amikor novíciusnak kellett jelentkezni, hívatott Tóth Tihamér, akit addig csak
a könyvein keresztül ismertem. Terveimről érdeklődött.Mondtam neki, hogy a ciszter
cieknél szerétnék toYábbtanulni. Ó azt kérdezte, hogy miért nem akarok világipap lenni.

- Valóban, miért a cisztercieket udlasztotta; miért nem a világipapságot?
- Ebben közrejátszott az is, hogy a tudománnyal kacérkódtam. A világi papságnál

elsősorban a pasztorizáció számított, az, hogy az ember a hívekkel foglalkozzék.
Amennyire visszaemlékszem, nekem a tanáraim imponáltak. Olyan szerettem volna lenni,
mint ők. Nagyon szerettem az öreg Mátrai Rudolfot, aki kiváló matematikus volt, világjáró
ember. Kovács Piuszt is nagyon szerettem. Amellett, hogy jó hittanár.:. igen modern
gondolkodású, múvészetekkel, irodalommal foglalkozó ember volt. O rakta tele a
gimnázium földszinti folyosóját képekkel, s mindegyik alá szabatos magyarázatot helyezett
el. Azember anélkül, hogy egyáltalán tanították volna - hiszen múvészettörténetet nem
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tanítottak, most se nagyon sokat - negyedikes korában, amikor átkerült az emeletre,
otthon volt a képzőművészet történetében. KMUó magyartanác volt Tordai Ányos, aki
íróember, tankönyvek szerzője is volt egyben. Kitűnőmeg;elenésú ember volt, csodaszép
hanggal, és gyönyörűstílusban beszélt, élvezet volt hallgatni.

A giJntWium vallásos légkörében nem kellett bennünket külön felszólítani arra, hogy
egyhazi hivatást wlasszunk. A ciszterciek nemigen beszéltek hivatásukról. Inkább
mindegyik tanár úgy tanította saját tkgyát, hogy abból derüljön ki hivatása szépsége.

- Mit olvasott egy aItkOrl diák, aItkOrl kortárs jiataJokat?
- Mindent olvastunk, amihez a tanári könyvtárban hozzájutottunk. Karinthyt rettene-

tesen élveztük. Akkoriban az embemek ideje is volt cá, mert 1918-ban, 1919·ben nemvolt
rendes tanítás. A tanári könyvtárból kivettük a könyveket, beültünk a társalgóba és ott
olvastunk fel egymásnak. Ráértünk olvasni és muzsikálni is, hála Istennek. Szerettem az
irodalmat, a történelmet is. Nyolcadikoskoromban, amikor Ieérettségíztern, megkérdezte
Békei apát úr: "No fiam, te milyen szakra fogsz menni?" Mondom: "Teológiá.ra.
Innsbruckba szerétnék menni." Nem mondtam, hogy miért mennék én pontosan
Innsbruckba teológus-hallgatónak. Holott akkor már a zene megsZállottja voltam, és
hallottam, hogy Innsbruckban jó gregorián koncertekre lehet jámi. .. Kedvet éreztem
hoZZá,valószínűleg volt bennem hajlam a zene iránt, mert az őseim között sok kántorvolt.
Békefi tanár úr megértővolt, jóváhagyta tervemet.

- Nem biányzott az irodalom ésa történelem?
- Éna teológián azért foglalkoztam irodalommal is, bár~ba külföldi irodalommal

és teológiai írásokkal. Akkoriban leginlább Guacdinival. De megismertem a Neudeutsch
mozgalmat is, ez nem egészen felelt meg a mi csecktsz-mozgalmunknak, ~b
romantikus, muzsiláló Wsaágvolt, akik réginépdalokat élesztettek újjá Rajtuk keresztül
is közelebb jutottam akÖZépkorhoz. Emellett agregoriánnal, meg a történelemmel kellett
foglaIkomom. összeakadtam Fickeccel, aki fiatal zenetörténész tanár volt, az ő hatására
mélYQlt cl vonzalmam a középkor idot. Igy tulajdonképpen a zenetörténet kapcsm közel
maradtam a történelemhez is. Teológusktnt e~tottama vallás és a hit történdmi
szemlélettt, s ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Nemcsak az egyháztörténelmet, hanem
áltaWlan a történelmet minden szakndhozmeg kell tanulni. Nekünk a göcög és a latin
tanítás eleve azt jelentette, hogy minden az ókorból indult ki. Szerettem a dogmatikát,
szerettem a keleti nydveket is, de az első könyv, amit megvettem, a Springer-féle német
mt'iv6>zettörténet volt.

- 1eoIógiai szempontból mitjelentett Innsbruck?
- Gyakoroltuk a jezsuita aszkézist, ami erősés szisztematikus akaratnevelést jelentett.

ott is azt tapasztaltam, amit addigi életem som: nem tervezgettem, minden ment a maga
útján. És azóta sem tervezgetek. Miért? Mert aki szerzetes akar lenni, annak eleve
engedelmeskednie kell. Tehát nem azon törte a fejét az ember, mit csináljon, mit akar,
hanem azon, hogy mit kell csinálnia, és hogy azt jól tudja végezni. Azzal jöttem haza
Innsbruckból, hogy doktocálok zenetörténetból. Az igazgatóm azonban azt mondta, hogy
szö sem lehet róla, fúvószenekart kell szerveznem, mert a gimnáziumnak arra van
SZüksége. Szerettem volna zenetörténettel foglalkozni - de negyvenéves koromig nem
értem rá a gimnáziumi munkám miatt.

Amikor Bcisits Frigyes lett a gimnázium igazgatója, elküldött egy esztendőreRómába.
Aztán kevesebb órát kellett adnom, így neki köszönhetem, hogy elkezdhettem a
tudományos munkát.
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- 6nb6z irt levelei alapján Brlsits Frigyes ŐTÖki.fjú. eleven szellerníl ember lehetett.
Az egészgimnázium szellemére jelJemz6 volt ez a frissesség?

- Igen. A gyerekek is azért szerették ezt a gimnáziumot. Mi például civil ruhát
hordtunk. A többi gimnázium szigorúbb nevelési elveket követett.

- A tanár úr szerint mi a szerzetesiskolák el6nye a világi gimnáziUmokkal
szemben? Miért szerettek ide járni a gyerekek?

- Jó képességű,eleven es:ztí és áldozatkész tanárok tanítottak a szerzetesískolák:ban.
Eza legfontosabb: a t:anar nem siet haza a családjahoz. Ha a gyerekek az iskolában vannak
reggeltőléjfélig, akkor a tanár is velökvan. A civil tanárnak, magánélete miatt, kétszer ilyen
nehéz a dolga. A szerzetestanar élete az iskola falain belül zajlik.

- SzIgorú volt?
- Bizonyos tekintetben igen. A fegyelmezetlenséget ugyanis azonnal meg lehetett

torolni anélkül, hogy ártott volna a tanár és a diák kapcsolatának. Mindig szeretettel. Az
ember gyakorta idézte a Szentírást: "űsd meg a fiadat vesszővel, és meg fogod menteni a
lelkét a haláltól." Az énekléshez például elengedhetetlen a fegyelem. A legenda szerint
Nagy Szent Gergely énekórán virgácsot tartott a kezében. Zenetanulásnál minden
mozdulatra kell figyelni. Ugyanakkor vaUástanból rossz jegyet sohasem adtam. Természe
tesnek tartottak, hogy vaUástanból tanulniuk kell, mert nem lehet belőle rossz jegyet
kapni. 'Ianultak is. Igaz, a vaUástan órákat fölhasználtam másra is. Márkus István
szocíolögus azt írta a múltkorában valamelyik újságban, hogy tőlemkapták:meg előszöra
puszták: népét. A vaUástan órán sort kerítettünk az irodalom, a művészet, a politika
kérdéseire is.

- Hogyan került kapcsolatba a cserkészettel?
- A gimnáziumban vezettem egy rajt. Minden raj élte a maga külön életét. Ha

táborozni mentünk, tüzet raktunk, körbeültük, hallgattunk, vagy egy-egy dallamot
dúdoltunk. A cserkészet lényege ugyanis a belső munka, egyfajta keresztény csoportfor
mában: gondolkozással, elmélkedéssel, aszkézissel, önmegtagadással jár együtt. Rendkívül
kedvesvolt számomra a cserkészrajom. Nemcsak télen mentünk síelni, nyáron is jártunkki
az Alpokba hegyet mászni. Vízi túrákat, nagyobb gyalogtúrákat is szerveztünk. Atúrák alatt
tanítottam őket, észrevétlenül.

- Honnan támadt az az ötlete, hogy sítáborokat szeroezzen?
- Innsbruckban a legtermészetesebb testmozgásnak számított a síelés. Bár volt egy

kollégmk, aki hat esztendeig tanult kint, és egyszer sem mászott fel a hegyekbe. Azt
mondta, ha Isten azt akarta volna, hogy az ember felmásszon a hegyre, akkor alacsonyabb
ra teremtette volna a hegyeket. Nekem más volt a véleményem. Amikor hazatértem és
bevonultam a rendházba, a sílécem az ajtó mellé támasztottam. Több sem kellett a
gyerekeknek. A harmincas években Kítzbühelben béreltünk egy kis kunyhöt, ott
tartózkodtunk minden télen két hétig. Az egyik kítzbühelí hotelban mondtam vasárna
ponként misét. Odasíeltünk meg vissza a kunyhóba. Az igazgatótól rendkívüli szünetet
kaptunk a sítúra idejére. Harminc-negyven gyerek volt velem, volt gond elegendő, de
baleset szerencsére sohasem.

- 1945 milyen változást hozott az életében?
- 1945 és 1950között három helyen tanítottam Budapesten, ezenkívül zenetörténet-

tel is foglalkoztam. Közben a pásZtói rendházat is rendben kellett tartanom. Thlajdonkép
pen a 200 hold föld miatt küldött oda engem az apát. Ennyit tettek akkor szabaddá.
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Elmentem Pászt6ra, ahonnan szármaZom, és elkezdtem veszekedni a földigénylő

bizottsággal. A kétsZáZ holdból huszonöt hold és egy konyhakert maradt, amiből meg
tudtunk élni. A huszonöt hold teher, a konyhakert biztos megélhetési forrás volt kettönk
hármunk számára. Nyaranta vendégülláttuk rendtársainkat is. Közben Budapesten is
tanítottam hetente három napot. 1950-ben aztán kitelepítették a mieinket Pásztóra. A
pásztói rendház megmaradt. Vagy húszan tartózkodtunk ott. Később a rendházat is
elvették, így aztán Pásztón maradtam a SZü1eimnél. Most tulajdonképpen másodkáplán
vagyok a pásztói plébános mellett. Ez a plébános most már 25 éve dolgozik itt, és én
mellette prédikálhatok, misézhetek. Sz6val:az lett belőlem,ami nem akartam lenni, világi
pap. Ez rendeltetett, szátazkáplán-féle Pásztön. Nekem sokat jelentett, hogy mégsem
lettem egészen civil.

- A rendház megszűntetéseutánpap sem maradhatott volna?
- Nem bizony! Az ötvenes években nagyon figyeltek erre. Csak az maradhatott pap,

akit fölvettek az egyházmegyébe. Csakhogy akkoriban a püspök urak sem vettek föl
könnyen senkit az egyháZmegyébe, mert még sok pappal rendelkeztek

- Önt sem vették fel?
- Én nem is jelentkeztem. mert már 1945-tőlakadémiai ösztöndíjat kaptam a Néprajzi

Múzeumban. 1950-ben, a rend felszámolásakor a Néprajzi Múzeumban maradtam mint
muzeológus. A mieink közül viszont sokaknak "romantikus" hivatásokat kellett választa
niuk. Több kollégám is dolgozott például a hordógyárban. Az érsekek tudomásul vették,
hogy én ott dolgozom. A papi múködésemrőlnem sokat tudtak

- Tartott-e kapcsolatot egykori diákjaival?
- Öregdiákjaimat továbbra sem vesztettem szem elől. El-eljártak hozzám beszélgetni

családjukról, hivatásukról. Mondhatom: beletartoztam ezeknek a családoknak az életébe.
Sokan átutazóban is bekopogtak hozzám Pásztón. De feltétlenül beszélnem kell arról,
hogy a szerzetesiskoIákban végzett diákok a legnehezebb időkben is összetartottak, mert
az együvé tartozás kínévelődött a gyerekekben. A világnézet összetartotta és ma is
összetartja őket.

- 1960-tól a Magyar Tudomanyos Akadémia népzenekutató csoportjában dolgo
zott, amelynek az igazgatója Kodály Zoltán volt. Milyen kapcsolatban állt vele?

- Fellépése miatt sokan félreismerték Kodály bizonyos szempontból mereven
viselkedett. Előszöris furcsán nézett. Nemvolt kancsal, de azért volt valami baj a szemével.
Amikor beszélt valakivel, elnézett másfelé. Éssokat hallgatott. Nem reagált rögtön, hanem
megállt, meggondolta, hogy mit akarmondaní, csak azután mondta ki, de az mindig szép
volt. Ez különösen telefonbeszélgetéseknél volt zavaró. Felhívta az embert, köszönt neki,
tessék parancsolni, azután csend volt. Várni kellett, amíg egyszer csak meg nem szólalt.
Elgondolkodva járkált. Megesett, hogy járkált az Akadétnia folyos6ján, és nem vette észre
az embereket. Nyíltan kimondta, ha valami nem tetszett neki, ha nem volt ideje valamire,
vagyvalami nem érdekelte. Viszont minden szombaton délután énekeltek nála a fiatalok

Egyszer együtt utaztunk Csehszlovákiába, egy konferenciára. A vonaton Kodály Zoltán
így szólt: ~t a koffer bort osszák szét, különben baj lesz a határon." Az úton vidámak
voltunk, Kodály Zoltán pedig teljesen felszabadult.Persze az kellett hozzá, hogy ne olyan
emberek legyenek körülötte, akiknek valamiféle kérnivalójuk vagymegbeszélnivaIójuk
van vele, hanem olyanok, akik tényleg szeretik őt. Ezt igényelte. És ezért törődött a
fiatalokkal! Ha látta, hogy valamelyiküknek rossz a cipője, adott neki cípőre valót. Volt
olyan, hogy valaki lakásra kért tőle kölcsön. Adott, aztán nem fogadta el, amikor az illető
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vissza akarta fizetni. Nagyon jólelkű, jószívű embemek tartom. - Nádasdy Kálmán
nevezem osztálytársam találkozni akart Kodállyal. Tudta, hogy merre visz Kodály útja az
Akadémiáról hazafelé. Megszólította. "Thnác úr, szeretnék valamit kémi." Kodály először

hallgatott, aztán megkérdezte: "Ért magaa dinnyéhez? Jöjjön velem dinnyét vásárolni!"
Neki kellett hazacipelnie, s közben összebarátkoztak.

- Több nyelven olvas éspublikál. Hogyan tett szert a nyelvtudására?
- A latintanítás az 1830-as években bukott meg, amikor is mint hazafias rend áttértünk

a magyar nyelvű oktatásra. Ennek ellenére nyolc évig tanultunk latinul. A németet
harmadik gimnáziumtól kezdve tanultuk, jó némettanároktól. A noviciátusban kezdtük el
a franciát, de Egerbe visszatérve nem folytattuk. fgy aztán a franciát csak a magam kedvére
tanultam tovább. A Fleurs du Mal-ból készítettem múfordításokat az önképzőkörben.

Voltam FranciaorsZágban is.
Egyszer zenetankönyvet kellett írnunk agyerekeknek. Kodálytól kaptam egy essexi

tankönyvet. Azt mondja: "Ez nagyon jó, ezt nézze meg!" Nem mertem neki megmondani,
hogy nem tudok angolul. Aztán sürgősen nekiláttam az angolnak.

Innsbruckban az előadások latinul és németül folytak. Mi magyarok elég jól tudtunk
latinul, a külföldiek sokkal kevésbé. Németül viszont meg kellett tanulnom veszekedni,
mert egy kétszáZ emberből álló nagyegyfittesnek tanítottam gregoriánt. Amikor egy
esztendőre Rómába kerültem. összebarátkoztam Belon Gellérttel. Öt-hat emberbőlálló
csoportunk többnyire politikai kérdésekről vitázott magyarul, ezért beszélni nem
tanultunk meg olaszul. Szerencsere újságokat olvastam, így aztán az irodalmat minden
további nélkül olvasom olaszul. Persze, ehhez a latintudás is kellett.

Az ostrom végén az orosz nyelvtant is átvettem, hátha zenetörténészként hasznát
veszem ... Utólag kiderült, hogy a zeneirodalmuk minimális.

- Sokszor említette barátait, akik valamilyen szempontból meghatározóak voltak.
Mit jelentett az életében a barátság, mennyiben voltak fontosak az életében ezek az
emberek?

- A barátjában az ember rátalált a szellemi rokonára. Azért is szívesen végeztem közös
munkát Radó Polikárppal, mert nagyon jól megértettük egymást. Akárcsak Kerényi
Györggyel. Nagyon szeretem a fiatalokat is. Örülök, hogyők is úgygondolkoznak, ahogyan
én, ugyanazért lelkesednek,amiért én. Nem voltam soha Zárkózott ember. Bárkivel
találkoztam az életben, nagyon szívesen elbeszélgettem vele. Ezt örököltem a szüleimtől,

Örülök, hogy a Gondviselés vidám, nyílt természettel áldott meg, és sajnálom azokat, akik
bizalmatlanul közelednek embertársaikhoz.

- Az utóbbi években sokat foglalkozott az egyház mai zenei életével is. Mi a
véleménye a zsinat utáni egyházzenei fejll5désr6l?

- Annak idején meglehetősenrossz néven vettem az új liturgikus rendelkezést. Noha
nagyon jónak tartom, világosan kitűnik belőle, hogy a latin továbbra is a hivatalos nyelv
marad és a gregoriant az egyház saját igazi zenéjének tartja. Azt, hogy nemzeti nyelven is
lehet misézni, sokan úgy értelmeztek, hogy csak nemzeti nyelven lehet. Példa erre: egy
alkalommal latin temetést kértek. Elmondtam a kérést a kántomak, mire ő: "Hogy tetszik
gondolni? csak nem exkommunikáltatom magam ... ?"

A legnagyobb baj az volt, hogy túl hamar tették kötelezővéaz új liturgiát. Ezt elhibázott
lépésnek tartom. Mert mi lett belőle?Nagy tohuvabohu: az egyik püspök így gondolta, a
másik úgy, az egyik kántor így gondolta, a másik úgy. Beszéltem egy müncheni
plébánossal. Mesélte, hogy az új liturgiát végzi és ő komponálta hozzá a zenét. Kérdeztem
tőle, hogy ért-e a zenéhez? Azt mondta, nem, de akár ért hozzá, akár nem, szabadon
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csinálhatja. Baj volt az értelmezéssel. Az emberek úgy gondolták, hogy ettől kezdve
tökéletesen szabad minden. Miért? Mert a zene szerintük csak arra való, hogy szörakoz
zunk. Például amikor az Éneklő Egyház énekeskönyvet készítettük elő, a püspökkari
konferencia elé citáltak, mert olyan hírek kaptak lábra, hogy az énekeskönyvből ki akarjuk
hagynia régi Szent vagy, Uram! énekeit, és csupa gregoriánt akarunkbeletenni. Azenét az
egyháZvezetői még mindig szórakoztató múfajnak tekintik, ami nem áll szoros kapcsolat
ban a világnézettel. Pedig a zene tud könnyelmúségre, sőt rosszra csábítani, és tud nagyon
szepre és jóra nevelni.

Responzóriumok éneklése nemzeti nyelven ... miért ne? Mi az ÉneklőEgyházban elég
nagy anyagot adtunk ehhez. A Nemzetközi Cecília Egyesület jelenlegi vezetősége

Rómában erősen gregorián-párti. Azt hangoztatják, hogy gregoriánt csak latinul lehet
énekelni, mert az együtt született a latinnal. Már amennyire együtt született! . .. Mert az a
korabeli népzenével született együtt! Ezért meg kell keresni azt a gregorián-stílust - mert
a gregoriánban nagyon sokféle stílus van -, amelyik összeegyeztethető a népnyelwel:
antifónaviIág, zsoltárok stb. A melizmatikus építkezést például a magyar zene használja
ugyan díszítésnek, de stílusként elképzelhetetlen. Tehát nem erőltetem, nincs értelme.

- Ma is korát megba:zudtoló frissességgel él és dolgozik. Honnan ered ez az óriási
életenergia, munkabírás? És mi az, ami ezt a lassan kilenc évtizede sugárzó den1t
táplálja?

- Hál' Istennek, még csak a nyolcvannyolcadikban vagyok. .. Ez családi adottság.
Édesapám is kilencvenöt évig élt, édesanyám meg kílencveníg, Kiegyensúlyozottak
maradtak késő öregségükig. Ez nagyon sokat jelent. És ennél nagyobb örökséget nem
kaphatunk. Szegény emberek voltak, de soha nem szenvedtek szükséget semmiben.
Mindkettő rendes, komoly, hívó ember volt. Ezért aztán útravalóul a Gondviselésben való
bizalmat kaptam. " Azt pedig szepenel kell fogadni, mert azért vagyunk, hogy elvégezzük
a ránk bízott feladatokat úgy, ahogyan azokat kaptuk.

Rab Andrea

TATÁR SÁNDOR

Sokmindent persze
("Csak egybizonyos itt - az, ami tévedés."

J.A)

Sokmindent el lehetett követni
persze menetközben is
De ahhoz, ahhoz a
meg~ezés kellett (kellene)
Vagy legalábbis az a csönd
amely az ujjadból szivárog

Sokminden helyrehozhatatlan
De semmi sem annyira

mint mire megérkezel
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Mai meditációk

cSÁNYI lÁSZLÓ

Vergilius jóslata

Dante híres bölcsnek (famoso saggio) nevezte, mesterének és szerzőjének (mio maestro
e 'l mio autore ), ő vezeti végig az alvilágon s a "szentséges triumfátornak, egyedülvaló
urának, Henrik úrnak" azt írta levelében, sokan, vágyuk teljesülte előtt, arról énekeltek
Vergiliusszal, hogy visszatér Szaturnusz és a Szűz uralma. Constantinus császár javaslatára
bevették a "szentek gyülekezetébe", a niceai zsinat tisztelettel idézte a nevezetes Iv.
eklogát. -

A saeculum Augustus a csodavárás időszaka, amit a brundisiumi szövetség reménysége
táplált, mert Octavianus és Antonius kézfogásától remélték a testvérháború végét.

Ebben az ártatlan hitben hangzik fel a Iv. ekloga, a világirodalom egyik titokzatos verse.
Nem előzményeknélkül való, de a példaképnek tekintett Theokritosztól oly távol van,
mint tőle a XVIII. sZáZadi német Idillendichtung. A pásztori idill csak keret, hogy
dicsérhesse a természet szépségét, a szerelem hatalmát, a megcsalatás fájdalmát, de a Iv.
eklogaváratlanul kilép a védekezésill felépített világból, nem a jámborközépszer,hanem a
hit, az eljövendő aranykor reménye élteti, melyannyi iszonyat után már nem lehet messze,
s az V. ekloga Daphnisza is ezért lehetett "isten", aki békében szeret élni.

A tÍZekloga szerves egységet alkot, bár a kutatók már korán felismerték, hogy eredetileg
jóval több versrőlvolt szö,amelyek közül a költő ezt a tízet választotta. Megállapították azt
is, hogy a II., a III. és a VII. vers keletkezett előbb, ezeket követte sorrendben a VI., az 1.,a
Iv. és az V., majd a VIII., és a X. vers. A sorozat tengelyében a Iv. ekloga áll, igazolva a
tudatos kompozícíöt.

A vers ünnepélyes invokációval kezdődik: Sicelides Musae, paulo maiora canamus! 
vagyis, Pásztori MÚZSák, kissé különbet énekeljünk, amit Lakatos István, akinek fordítását a
továbbiakban is ídézem, így ültetett át:

Múzsák, sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal!

Meglepó a hangvétel emelkedettsége, melyhez hasonlóval csak a X. ekloga indul:

Ócsak e dalt, az utolsót még, ezt óvdAretbusám!

Aharora bevezetősor után a költő bejelenti az új aranykor születését, amely szó szerinti
fordításbaJl így hangzik: Már eljött a végső korszak, amit a Cumaei SibyUa jósolt, újból
születík a századok sora (a seculorum ordo, tehát az új világév). Már visszatér a Szűz,

visszatér Saturnus királysága, már új nemzedék száll alá a magas égből. A gyermekkel, aki
most születik, megszúnik a vaskor s az egész világon beköszönt az aranykor, vedd
oltaJmadba szúzDiana (casta Lucina), hisz már uralkodik fivéred, Apollo.

Lakatos István fordításában:
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Íme betelt az itM, amelyet Cumae dala jósolt:
ujraszilletve az évszázadok roppant sora tárol.
Elj6n a SZŰZ ismét, márj6n Sáturnus uralma,
már a magasságból kűldúj ivadékot a mennybolt.
ÓVdcsak a most születlJ csecsemlJt,Lucina, ki majdan
véget vetve a vaskornak, hoz a f6ldre aranykort:
bisz márls testvérbátyád országol, Apolló.

Rejtélyes hét sor, s az sem véletlen, hogy Vergilius négyszer ismétli: már, rníntegy
jelezve, hogy eljött az idők teljessége.

Évezredeken át élt a boldog aranykor mítosza s kísértett a romlás képe, mert a bún, a
megváltás reménye nélkül, egyre mélyebbre taszítja az embert. Az Odüsszeia Akhilleusza
szfvesebben lenne napszámos, mint a holtak fejedelme s bánattal és iszonyattal van tele
Vergilius alvilága is.A reménység lábujjhegyen jár a történelem iszonyatában, mert nem jut
el mindenkihez a vigasz szava, bár "próféták által szölt" az Isten, mint SylvesterJános írja
disztichonjában.

Celanói Tamás, Assisi Szent Ferenc társa, a Dies irae zengősoraiban Dávidot és a szibillát
hívja a harag napja tanújának, mert a hagyomány még ekkor is elevenen élt, s nem
felejtették, hogy ő mutatta meg Aeneasnak az Orcus lejáratát.

A jóslás ősi mesterség. Szókratész is azt mondja, hogy Delphoi és Dodona papnői sok
mindent előre jeleztek, s ezzel segítették az embereket, jóslataik azonban mindig a
közvetlen jövőrevonatkoztak, a napok ügyes-bajos dolgaiban próbáltak eligazítást adni, bár
még ehhez is "ihletett jóslás" kellett, amint azt Szókratész hangsúlyozta. Delphoi teátrális
külsőségek között múködőpapnője sem látott túl az alvilági folyón, ahol a megváltatIan
lelkek dideregnek, s Homérosz és Vergilius sem tudott róluk többet mondani.

A Iv. eklogában a megváltás reménye szólal meg: a bún elenyészik, s akit illet, "deum
vitam accipiet", az isten életét kapja, s magais az istenek társaságában élhet. De ez még
nem a visszatért aranykor, mert megmaradnak a régi bún nyomai, de aderit iam tempus,

az id6 közel immár,
isteni drága gyerek, Jupiter méltó magzatja!
Domború boltja, tekints rá fel, hogyan ing a világnak,
nézd a magas mennyet, babözön színét, vagy a földet;
s lásd, ajövő kornak minden mily boldogan örvend!

A hagyomány szerint a kortársak kivételes tisztelettel teldntettek Vergiliusra; a váteszt
láttákbenne, titkok tudóját, az egyházatyákpedig márJézus érkezésénekmegjövendölőjét
ünnepelték benne. A Iv. ekloga előlegezett Megváltó-képe végigkísérte Vergilius utö
korát, de az évszázadoksorán alakját továbbra is legenda övezte, lassanvalóságos mesehös
lett belőle,s HallerJános Hármas históriájában már olyan állóképet készit a város piacára,
ami felismeri az emberek vétkeit. Ez azonban alig érintette azt a Vergilius-képet, amit
Eusebius, Ágoston alakitott ki róla, akik a vers egyébkéntkézenfekVőmagyarázatával éltek,
s a Virgo-ban Szűz Máriát ismerték fel, a földre szálló jövevényben pedigJézust. A későbbi

kutatás azonban elvetette ezt a magyarázatot, s a tudós kegyesrendi, Vézner Károly is azt
írta, ez csak annyiban igaz, hogy Vergilius "a kor lelkét szélaltatta meg", mert a baljós
időkben"a messiás-gondolat ködös sejtelemként élt az emberek lelkében". Valóban lehet
ködös sejtelemnek nevezni, a gondolat azonban a szíbílla-jöslatok kétségei között az
egyistenhit bizonyosságát keresi, s Seneca is azt írja Luciliusnak, "senki Sém lehet igaz
ember isten nélkül" (KurczÁgnesfordításaJ, s az Aeneist idézi: melyik isten, nem tudjuk,
- majd másutt Horatius nyomán ezt írja: "Szivet kell cserélned. nem égboltot...
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Az eklogák keletkezésének történetét ismerjük. A polgárháborúk hányattatásai után
Vergilius apai örökségét, Mantova melletti kis birtokát egy Arrtus nevű katona foglalta el, s
szorongatottságában ekkor fordult a po vidéki földosztás két politikai biztosához, Asinius
POllióhoz és Cornelius Gallushoz.

Gaius Asinius POllio praetor volt Caesar alatt, majd legatus Galliában, de Salona
elfoglalása után visszavonult, a politikai érvényesülés helyett írók barátságát kereste, maga
is írt drámákat, a polgárháború történetét. POllio 40-ben lett consul, s körülbelül erre az
időre tehető a lY. ekloga keletkezése is, amit Vergilius jótevőjének írt, fia születése
alkalmából. E tények ismeretében csupán az a kérdés, hogy az "isteni drága gyerekben"
Pollio fiát kell-e látnunk, vagyinkább azt, akinek eljövetele a fiú életében várható.

Az ídöpontot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Kerényi Károly joggal vélte úgy, hogy a
Sibylla nevével hitelesített jóslatok közvetítették Vergiliusnak a perzsa chiliazmust s azt
sem érdemes vitatnunk, hogy "ezen az úton nemcsak a millenáris számítással ismerkedett
meg a költő, hanem a millenniumokhoz fűződővárakozások messiási tartalmával is".

A számmisztikának nagy szerepe volt az antik gondolkodásban s a püthagöreus
kombinációk még Szent Ágostonra is hatottak. A 3 és a 6 misztikus tartalmat hordoz: egy
Istenben három személy van, a teremtés hat nap alatt történt, Jézus pedig az emberiség
hatodik korszakában jött ei. "Mi most ebben a hatodik korban élünk - írja A
Szentháromságról című könyvében -, akár ezer évvel osztjuk a történelmi időt, akár
pedig a Szentírás szerint a nevezetes és jelentős időpontokat vessZük figyelembe." (Gál
Ferenc fordítása) Az időbeosztást is megmagyarázza: Ádám, Noé, Ábrahám, Dávid, a
babiloni fogság, a Szűz születése jelzi a történeti korfordulökat, az a szakasz pedig, ami
Jézus születésével kezdődött, az idők végezetéig tart.

Szent Ágoston történelmi érveket keres, s valójában ugyanazt az utat járja végig, amit
Vergilius, mert a lY. ekloga nem könnyelműköltői játék, a várható esemény, amire utal,
kozmikus háttér előtt játszódik le, a csillagjárás és a szíbílla-jöslat egyaránt abeavattatást
sejteti, s ezért mondja, ha a csöpp csecsemő,qui non risere parenti, nem mosollyal ismeri
fel anyját, nem lesz méltó az isteni társaságra. (A megfogalmazásban természetesen az
antik képzelette ismerünk.)

ki mosolyra se készti szülójét,
égiek étke se vár, istennók ágya sem arra.

A vers tehát egy várható nagyobb esemény alkalmából köszönti a csecsemőt, a consul
fiának születése nem is jelentheti azt a reményt, amit a perzsa chiliazmus fűzött az ezredik
évhez, s ezt Vergilius nem is állítja. Az ifjú POllio abban az idf)ben látta meg a napvilágot,
amikor a titkos jelek azt sugallják, "eljön a Szűz ismét" és így iam nova progenies caelo
demittitur alto, .

már a magasságból küld új ivadékot a mennybolt.

Vergilius világosan szöl, nem azt mondja, hogy eljött már az aranykor, az apa előtt is így
tiszteleg: "consulságod alattkezdődika fényes időszak",s ez nem udvarias gesztus, mert ha
erről lenne szö, inkább Augustusra kellene gondolnia, amit az Aeneisben meg is tesz, kellő
mitológiai érveket sorakoztatva fel. Az Aeneis költői hódolat, hála a pax romanáért
(Bonfini majd ugyanígy keresi Mátyás király mitológiába merült hőseit), a lY. ekloga
azonban azt köszönti, akinek megadatott, hogy tanúja legyen az eljövendőnek. "Consul
ságod alatt" - mondja az apának, s itt akár azt is közbevethetnénk, hogy POllio megérte
Jézus születését. Ez a spekuláció azonban már ingoványos talajra vezet. Azt viszont nehéz
elképzelni, hogy az "ille deum vitam accipiet", vagyis ő (ille), tehát a most született fiú
kapjaosztályrészül az istenek életét, hiszen a folytatás sem erre utal:
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ó pedig istenként él majd, akt lát az egekben
isteni bajnokokat s IJtis látják azok éppugy,
s lesz lecsitultfiJldűnkfejedelme az IJsierénnyel.

Az eredetiben "reget", vagyis kormányozni fogja, patriis virtutibus, atyja erényével a
lecsitult földet, amit a consul fiára vonatkoztatni földönjáró gondolat lenne, nem is illik
Vergilius és a vers emelkedett szelleméhez. de még a szibilla-jóslatokhoz sem. A vers
befejezése színtén erre utal:

Vajba a kései vénkornak végéig elélneR,
s lenne erlJm elegend4 hogy híredetfiJlidézzem

- tehát annak a hírét, aki méltö az istenek társaságára, s ezért mondja azt is, hogy már
születése percében mosolyogjon anyjára, mert "ki mosolyra se készti szülőjét", nem méltö
az isteni vendéglátasra vagy házas~gra, "nec mensa, dea nec dignata cubili est".

Ez a csodálatosvers, bár míndössze 63 sor, a kor teljes foglalata, s havilágirodalmi párját
keressük, Dante szintéziséVeIvetekedhet. ÖSSZefogJ.alás és kezdet: a párkák ott serényked
nek guzsalyuknál,s "az ős vétek még néha elötör", a régi bűnöknyomai is itt vannak még,
de aderit iamtempus, itt az idő, tehát "törj méltó tisztségre", hogy tisztességesenvárhasd a
jövőt

A hagyományos jóslatirodalom többnyire nem nevez meg ídöpontot, vagy a már régen
megtörténtet vetíti vissza az időben, ex eventu, a következményekből indul ki, mint
Vergilius is az Aeneisben, amikor Didóval "megjósoltatja" a pun háborút. Ezzel szemben a
IV. ekloga nagyon kis időhatárok között mozog, az apa consulsága alatt kezdődika fényes
időszak,s magának is kései vénkort kív.1n, hogymajd eldalolhassa jóslata igazát, mert akkor
magapán sem fogja megtagadni tőle a győzelmet.

Kézenfekvő lenne levonnunk a végső következtetést, hogy Vergilius, miként a
középkorban gondolták, valóban]ézus közeli eljövetelét jövendölte meg. Ez azonban így
túlságosan egyszerű lenne, s a niceai zsinat atytinak meggyőződésétsem fogadhatjuk el
történeti bizonyítéknak. Nincs is rá sziikség.

Babits ezt írta Vergiliusról; hangja sugalmas, áhító, erre a IV. ekloga a legjobb példa, s
akár Kerényi Károly véleményét is elfogadhatjuk, hogy a költő "meghitt körben a prófétát
játssza". Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a prófétaság a felismert szerep, ami elől ha akarna
sem tudna kitérni. A polgárhaború rémségei személyében is érintették, természetes, hogy
reménykedett egy megnyugtatóbb korban, de ez az emberi remény kozmikus távlatot
kapott, a személyes elem az általános üdvösséggel párosult, azt is sejtve, hogy ennek
eljövetelét nem látja meg, mert ehhez kései vénkorig kellene élnie. Akár azt is
mondhatnánk, történeti szükségszerűségetismert fel annak eljövetelében, akinek nevét
sem tudhatta, de akinek érkezésétőlaz új és boldog kor érkeztét várta.

Érdemes itt lélegzetvételnyi kítéröt tennünk. Horatius 16. epodosza a pusztulás
vigasztalan látomása: a vároSban dübörgő lópaták ügetnek át

s Romulusunk csontját, mtt szél és napsosem ért még
(átokhozó látvány!) kevély kéz sz6rja szét!

Távolban, a nagy Oceanus messzi zugában felrémlik egyboldog sziget,

ott a batár szántatlan is ad gabonát, ba a nyárjiJn
nyesetlen is virágba bajt a tIJke ott.

(Bede Anna fordítása)
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Emitt a vaskor, amiből a jámbornak meg kell találnia a kiutat. Komor ésvigasztalankép,
mégis azt kell mondanunk, a korhoz méltó, minden ízében realista költőméri fel benne a
lehetőségeket. Vergilius elé ugyanez a látvány tárul, de visszahúzódó természete, ingatag
egészsége ellenére sem a menekülésre gondol, mert szívében lakik a titokzatos és ihletett
remény, hogy küszöbön a történelem új szakasza. Horatiusnak vannak érvei a pusztulásra
és a menekülésre is, Vergiliusban azonban csaka bizonyosság él, s a bűnök is, melyekről
oly drámai erővel szól, ebben az új világban megszelídülnek, a múlt emlékeivé
halványodnak, mert nem is gondolhat másra az, aid átélte a megválthatóság élményét. A
kor az általános béke és nyugalom eljövetelében reménykedett, de ugyan melyik korban
nem élt ez a remény? A Iv. ekloga ennél tovább megy. Szerzője nem játssza a proféta
szerepét, az antik jósok teátnllis külsóségeire sincs szüksége, a közelgő világtörténelmi
eseményt egybekapcsolja a családi örömmel, a csecsemő születésével, Az öröm kétarcú:
Polliónak fia született, az ő consulsága alatt kezdődik az új világkorszak, a gyermeknek
tehát úgy kell majd viselkednie, hogy méltó legyen a nagyidőhöz.

Azt természetesen nem mondhatjuk, hogyJézus eljövetelét jövendölte meg Vergilius.
Inkább a történeti helyzetból érzett rá az indokolt reményre. Titkos sugallatra?
Bizonyosan.

Aközépkorböl több SZŰZMária-ábrázolást ismerünk, amelyekrőla hagyomanyazt tartja,
hogy nem emberi alkotások, angyalkéz festette őket. A pravoszláv egyház is számos ilyen
képről tud, ezt mondják a római Santa Maria Maggiore és a firenzei SS. Annunziata
Madonnájáról is, amelyről Michelangelo úgy vélekedett, hogy nem lehet emberi alkotás.
Aki megáll előttük, akár a moszkvai 'fretyakov képtárban is, mindenképp érzi az
átszellemültség sejtelmét, s most már oly közömbös, hogy a pietor ignotus valóban angyal
volt-e, vagyegyügyű halandó, akire a titok bízatott.

Bár nem irodalomtörténeti érv, de a Iv. ekloga Vergiliusa mégiscsak olyan látomást
fogalmazott meg, mint a középkor névtelen festői, akik ünnepi percükben az idő

függönyének résén átpillantva megláttak valamit az örökkévalöböl.
Már csupán egytörténeti adat kMnkozik ide. Az itjabbAsinius Pollio magaspályátfutott

be, de végül kegyvesztett lett, s Tiberius császár börtönében halt éhen, a források szerint
egyértelmúen 33-ban, körülbelül Jézus halálának esztendejében. A két esemény között
természetesen nincs összefüggés, arra azonban könnyelműséglenne gondolni, hogy csak
ennyit ért Vergilius jóslata Ő-is tudta:

Ámde nyomokban az 6s vétek még néhol el6tör
s úz 1beNs áradatát basogatni haj6n, vagy ővezni

fallal a városokat s a falajba bevágnt barázdát.
Lesz új 7fpbys is és kiszemelt daliákkal iraml6
második A'8'6, mt új háborúk is, tömegéve~
s küldik 1I'6jaalá ismét a hatalmas Achillést.

Svolt olyan is, akinek a császár börtönében kellett elpusztulnia.
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Történelem

Könyvek a francia forradalomról

Pierre Pierrard:
L'ÉgIise et la Révolution 1789-1889
A szerzö, akinek egyháZtörténeti kézikönyve
magyarul az Agape kiadásában jelent meg, az
elmúlt két évszázad francia egyháZtörténetének
egyik legkiemelkedőbb múvelője. Könyve száZ
ével fog át. Ezalatt az egyház először elszenvedte
a forradalom megrázkódtatását, majd az .alkot
manyos" egyháZtól a .konkordátumos· egyhá
zon át nagy utat tett meg a forradalom teljes
elutasításáig. Az 1789-es események a francia
egyházban elindítottak egy folyamatot, amely
nek egyes szakaszait sokféleképpen lehet
értékelni, de eredményeinek a mai egyház az
örököse. (Nouvelle Gté)

Marie·Paule Biron: Les messes
clandestines pendant la Révolution
A romantikus téma első monografikus és tudo
mányos földolgozása. A hagiográfiából már jól
ismert .titkos· misék körüli kérdésekre tekin
télyes levéltári anyag ismeretében, a nyomtatott
források csaknem teljes ismeretében válaszol a
történész, aki a történelem spirituális összete
vőire is rámutat. A .titkos· misék a katolikus hit
erőforrásának bizonyultak és a véres üldözésben
papi hivatásokat teremtek a következő évtizedek
sZámára. A végső tanulság: a forradalom által
sokszor hangoztatott emberi jogok nem létez
nek, ha előbb Isten jogait nem tartják tisztelet
ben. (NouvelJes Éditions Latines)

Paul Christophe:
1789, les pretres dans la Révolutioo
Aszerző, akimaga is pap, a papság, a szerzetesség
helyzetét, szerepét vizsgálja a forradalom évei
ben. A megosztott papság számos tagja részt vett
a politika alakításában, elindult a szekulari
zálódás útján, szembesült a döntéssel: Róma
mellett vagy ellen; hivatásával: maradjon vagy
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emigráljon; cölibátusban éljen vagy megnösül
jön? Az egyháziak rádöbbentek az összetartás
fontosságára, s megfogalmazódott, milyen refor
mokra van szükség a forradalom akarta erősza

kos, egyház- és vallásellenes reformokkal szem
ben. Az olvasó a szerző álláspontjának he
lyességét a közölt dokumentumok segítségével
ellenőrizheti. (Les Éditions Ouorieres)

Geoevieve Esquier: Uoe bistoire
cbrétienne de la Révolution Fran~
Egy évszázaddal ezelőtt Georges Clémenceau
azt állította, hogy .akár tetszik, akár nem, a
francia forradalom egy tömb, amiből semmit
nem lehet különválasztani, mert a történelmi
igazság ezt nem engedi meg". Néhány évtized
múltán ennek ellenkezőjemár elhangzott, de az
idei, kétszázadik évforduló számolt le végleg a
forradalom egységének mítoszával. Kiváló példa
erre G. Esquier könyve, mert a történész az
események elemzésénél mélyebb okokat keres
ve a keresztény szempontokat is figyelembe
veszi. 1789 előtt valóban Isten volt a francia
király uralkodója? 1789 után tényleg a nép lett a
különböző kormányok fölött a hatalom birtoko
sa? Maguk a tények vezetik az olvasót a forrada
lom mélyebb okainak föltárása során történe
lemfilozófiai megállapításokhoz. (Éditions de
l'Escalade)

Michel Vovelle: La Révolutioo conere
l'ÉgIise, de la Raison IIrEtte Supreme
1793 októbere és 1794 júniusa között Francia
országban általános támadást intéztek a keresz
ténység ellen. Az Ész istenasszonya győzött, a
templomok megnyíltak az antik istenasszonynak
öltözött színésznők előtt, miközben a .babo
naság és fanatizmus" kellékeit, a templomok
berendezéseit, mÚtárgyait, könyveit máglyákon
égették el. A francia forradalom legmeglepőbb,

leglátványosabb szakaszát a szerző nem kiraga
dott példák, hanem statisztikai fölmérések
alapján ábrázolja. A vallási élet az üldözés alatt
sem szűnt meg, sót a hívek egyre öntudatosab
ban vetették el a forradalom propagálta vallás
pótlékokat. (Éditions Complexe}

TőrőkJózse!



Irodalom

Balassa Péter:
A másik színháZ

Balassa Péter megjelenése 6ta nem lehet úgy
~lni a művészetekről, ahogy eddig tettük.
Attörte a szigoruan szakmai kereteket, ledöntöt
te a tabukat, s elindult egy ősi, tiszta állapot felé,
amelyben a művészet egy volt és oszthatatlan, s
akinek szeme volt a látasra, tiszta, rezzenéstelen
tekintettel különíthette el egynWit61 a jót és a
rosszat, az értékeset és az értéktelént. Az ő

világliban nincsen manípuláciö, amely pedig a
kritikának szinte természetes velejárója volt, s
hozzájárult hitelvesztéséhez. Felismerte annak
az egyszerű igazságnak minden következményét,
melyet Krisztus fogalmazott meg vakít6 egyér
telmtíséggel: mondjunk igent vagy nemet, a
többi mellébeszélés.

Ma már szinte egészen természetesnek véljük,
hogy a múvészetekről csak prekoncepci6
alapján lehet szólni. A művészek ugyanis tábo
rokba gyülekeztek, s követték őket csatl6saik is.
Egy időben veszélyes, sőt életveszélyes volt, ha
valaki nem tartozott valamelyik sereglethez. Ma
csak hálátlan. Mégis akadtak, akik vásárra vitték a
bőrüket, s a szabad mezöt választották. S6skát
ettek, mint Mészöly Mikl6s tette Orosziban, vagy
Sandt-kugl6fot, mint Mándy Iván a Népköztar
sasag útján, mindegy. Lőttek rájuk, innen is,
onnan is. sejtették ugyanis, hogy titkos tudás
birtokában vannak,s ez a tudás nagyon veszedel
mes. Hogyan közelírhet hozzá bárki is, azt nem
lehet egyértelmfien megmondani. Van, akinek
elég, ha bátyjának tudja Kosztolányit, mert meg
győződött rola, hogy a halkan szölö bátyértelme
sebbet és hasznosabbat mond nekünk, mint
bömbölő kortársai, akik abban a tévhitben le
ledztek, hogy az építéshez előbb pusztítani és
irtani kell. Van, aki a filoz6fusokkal társalkodik, s
megpr6bál rendszerben gondolkodni, holott a
rendszertelenség éli diadalát. Megint más az ég
madarait fogadja társaiul, mert csalódott az
emberekben, s megállás nélkül vívja a nagy
gombfocimeccseket, mert azon a pályán nincsen
megvesztegetés, csalás, ott még hitelesek az
eredmények.

Aztán kíváncsiak lettünk, mi is ennek a tudás
nak a természete. Néhányan azért beszéltek rola,
a legélesebben, legegyértelmfibben talán Pi-

tinszky. Kivételes szerencséje volt a magyar
irodalomnak, hogy épp ő próbalta kifejezni a
kifejezhetetlent. Különben irodalmunk történe
te máig jórészt pletykák és pofonok története
volna.

Néhányan - no, nem sokan, mert az övatosab
bak csak messzíröl figyeltek, készen az újabb
árulásra - kimerészkedtek a tágas mezökre,
Kíváncsiak voltak a titokra. A hiteles rnűvészet

titkára. Arra, hogyan mondhat igazat az írö,
holott tudja, amikor el akarja mondani azt, ami
volt, ahogy történt, abban a pillanatban már nem
is azt mondja (lásd Ottlik merengéseit az Iskola
a batáronban). Arra, miképp őrizhetimegvalaki
sértetlen önmagát, míközben ágyúkkallőnekrá,
mint nem is oly rég Esterházyra.

E merészek közül a legelsők egyike Ba1assa
Péter volt, aki födetlen mellel lépett elő, s
iszonyú merészséggel azt merte mondani, hogy
az érték lehet önérték, hogy az irodalmat antro
pológiai nézőpontból is körül kell járni, s hogy
mit sem érnek a nagyszavak, ha nincs etikai és
esztétikai fedezetük. Thdja j61, ho~ az igazi
művészek is színházat játszanak. Am ebbe a
színházba nem felülről küldík a vezetőket. Itt a
játékban ki-ki önmagát adja, s ezért lehet hiteles
a bizonytalan szö, a sokszor lejáratott mondat.
Ezena színpadon nem festett vér serken. Folyto
nosan újraélt és -értelmezett dráma pereg előt

tünk, olyan, amilyen Mozart Don Giooan
mjában.

Nem véletlen, hogy Balassa Péter új tanul
mánykötetének Mozart a főalakja. Saz sem, hogy
a VarázsjUvolában nemcsak a gyermeki princí
pium jelenlétére figyel, hanem az öregség
művészetének megfogalmazására is. Balassa
legbensőbb természetéből következik, hogy a
Parsifal szerinte "Istentől elhagyott színpadon
hangzik föl, a szenvedőkhöz val6 lehajlás
drámájaként". Hogy azt a karnevált, mely a mo
dem drámai színpadokon láthat6, mindenestől
"tragikusnak" éli át. Hogy "a látás elrablása"
címmel eszmélkedik újabb filmtörekvésekről.

Esszéiben egy Dosztojevszkij-hős inkamál6dik,
aki azonban makacs következetességgel tájéko
zódik a fény felé, mert tudja, hogy honnan jön a
megváltás.

Balassa Péter világának nagy mélységei és
beláthatatlan magaslatai vannak. A szenvedésre
hangolt ember önkifejezésének módjaira a
legérzékenyebb, szemernyit gyanakszik, ha ne
vetést hall. Nyilván alkati kérdés: én inkább a
derűs Mozartot kedvelem, aki a lehulló könny
cseppet is meg tudja aranyozni. De az utóbbi
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évtizedek fájdalmas tapasztalatai arra figyelmez
tetnek, hogy jogos az az alapérzés. mely a
történet végkifejletét abban látja, hogy a pusz
tulással szemközt egy rabruhás ember lépdel.

Nagyon szép, nagyon mély, nagyon felelős

könyv A másik színház. Eltökélt komolysággal

1Zene

Meghalt a király-

A királyok is halandók. Herbert von Karajan
1989. július 16-án fejezte be pályafutását.

Sohasem látogatott el Magyarországra, de bi
zonyos, hogy itthon is sokak szémása ő volt a
világ első számú kannestere. Jelképes alak volt,
számomra a nyugat-európai ember megteste
sítője annak minden erényével és hibájával. Szép
volt és ápolt, akaratos és sértődékeny. Vagyont
szerzett, de gazdagsága nem a maharadzsa
gyémántos, finom selymekbe burkolt, arannyal
áttört párnán ülő kéjenc elpuhultsága volt, ha
nem a technikai újdonságok megszerzésére
szolgált, száguldó sportautókat, motorokat, re
pülőgépeket jelentett. Karajan egész életében
igen egyszeruen öltözködött, korán kelt, keveset
evett, alkoholt nem ivott, és nem dohányzott.
Nyugati volt értelmének hűvös biztonsága, és a
világhoz való viszonya, amelyben egyéniségét
helyezte mindenek fölé. Individuuma tökéletes
érvényesítéséhez helyre volt szüksége, és hogy
ezt megszerezze, még szánalmas, szégyellnivaló
megalkuvásokra is képes volt. Ám ugyanebből

eredt magabiztossága is, az, hogy sohasem kétel
kedett szimfonikus ideálja helyességében. Me
sélík, hogy bármelyik zenekarral is foglalkozott,
az már a harmadik próbán pontosan úgy szölt,
mint Karajan saját orkesztrája, a Berlini Filhar
monikusok. És ugyanúgy, mint néhány nagyon
nagy színész, aki minden szerepében önmagát
alakítja, ő is ugyanazt a hangzást aIkaJmaZVa adta
elő az európai zenetörténetet. Ugyanúgy szólt
pálcáját követve Bartókés VlVllldí,Bach, Ravel és
Wagner. Ez a szinte mániákus egység, önmagával
azonosulás tette hitelessé Karajan interpretáció
it még ilyen tág stilisztikai skálán is, úgy tűnik, a
zenei előadóművészettörténetében utoliára. Ó
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élteti a reményt a müvészetek sosem lesznek
korszerűtlenek,nem temeti be őket az idő pora.

Feltéve, hogy az igazságot szolgálják. (Szépiro
dalmi)

Rónay László

még szölt - mert nem félt szólni -, hogy ,ez itt
az igazság, ez itt a hamisság'.

Herbert von Karajan karrierjét Wilhelm Furt
wangler árnyékában kezdte, akinek mély, de
viszonylag szabad, technikailagsokszor bizonytal
an előadásaival szemben Karajan inkább a Tosca
nini-irányvonalat képviselte: tempói gyorsak vol
tak, zenekari hangja csillogó és makulátlan. Élete
utolsó éveiben, amikor már szinte rokkantan állt
föl a karmesteri emelvényre, felfogása megválto
zott. Modorosságait elhagyta, kezeit - kénysze
rűségből - jóval kevesebbet, és szűkebb térben
mozgatta, szemét már nem hunyta le, hanem épp
ellenkezőleg, tekintetével uralta a zenekart. ln
terpretációi közelltettek Purtwangleréhez: tűnő
dőek, titokzatosak, de ugyanúgy bizonytalanab
bak lettek. Mégis, az utolsó évek hanglemezei
számomra sokkal többet jelentenek, mint a hatva
nas-hetvenes évek hideg szikrázása. Szebb avízen,
mind a földön járni.

Maestro Karajanszámára a külső életet kízárö
laga munka jelentette, pontosan úgy,ahogyanaz a
1bnio Krogeroen írva van: .Nem úgy dolgozott,
mint aki azért dolgozik, hogy éljen, hanem mint
aki nem akar mást, csak dolgozni, mert nem
becsüli magát élő embernek, csak mint alkotó
óhajt számításba jönni.' Mondják, az utolsó napon
is azt kiabálta ágy.1ban, hogydolgozni akar,folytat
ni a munkát. próba vagy előadás után teljesen
megváltozott. A makacs, sokszor goromba ember
hallgataggá, megközelíthetetlenné, sót félénkké
vált Vára belső udvaraibacsak keveseket engedett.

Szfikcsaládi körben, éjszaka temették el, abba
a sírba, amit már tizennyolc évvel elóbb megvá
sárolt magának, Hanglemez· és tévéfelvetelek
maradtak utána, fényképek, ahogyfurcsa, hajtóka
nélküli kabátjában a pulpitus korlátjának
támasztja beteg deteJCjt, és meglepl5en vilagos,
kék szína szemeve1 figyeli a zenekart, vagy
régebbről, fekete pulóverben, csuldójm a min
dig számlapjával befeJéfordított órával. Meghalt
a király, élt nyolcvanegy ével. Hol a királyfi?

Fáy Miklós



Művészettörténet

Magyar székesegyházak

A székesegyházak Európa-szerte legtöbbször a
középkort idézik, akár Frandaországra, akár
Angliára vagyéppen N'émetorsúgra gondolunk.
Közép-Európa a katedrilisok területén más ar
culatot mutat, különösen hazánk, a török hó
doltságkÖYetkeztében. A Tájak-Korok
Múzeumok sorozat, amely több száz kiadvá
nyával az elmúlt évrízed folyamán már komoly
szolgálatot tett azért, hogy nemzeti örökségünk
építészeti, képzőművészeti része ismertebbé s
ezáltal megbecsültebbév.Ujon, mostúj kiadvány
nyal jelentkezett. A tizenegy székesegyha2 tör
ténetét, művészettörténetileírását egy kötetbe
foglalva adta közre. fgy a székesegyházak olvas
mányos, de mindig magas színvonalú ismerte
téseit újra végigolvasva, s bizonyos összeha
sonlításokat megtéve az olvasó örömmel fedezi
föl, hogy az egyházmegyék első templomai, ahol
a püspök katedrája áll, s ahonnan az apostolutód
meghirdeti az evangéliumot, a történelem
pusztításai ellenére a magyar egyház ezeréves
történetét végigkísérik és folyamatosságát meg
jelenítik. Igaz, a középkorból kevesebb maradt
ránk, de a barokk újjáépítés lendülete igyekszik
kárpótolni avesztesegekért, s a katedrálist építő
bU7!l6ság a klasszicista koron át eljut századun
kig, hogy fölépítse a szegedi Dómot (aminek

Képzőművészet

Barta Lajos kiállítására·

A kistermetű szobrász megforgatta az állványt
hogy a szobrot minden oldalról alaposan szem
ügyre vehessük, álldogált maga is, hunyorgott,

• Elhangzott 1989. július 3-án Pécsett, a Művé

szetek Házában.

teret, s ezzel együtt az Eur6pa-hírfi építészeti
együttest büntetlenül teszi tönkre a megalo
mániás kultúrpolitika kövületeként a szabadtéri
színpad, s oda nem illó elóadásaival deszakra
lizálja az építészet alkotta harmóniát).

A székesegyházak sorozatát a hazai egyházme
gyék történetének rövid áttekintése vezeti be
ennek mellékleteként három SZÍDes térkép segí~
az eligazodásban (XIv. sz., XIX. sz., XX. sz.).
Az ismertetések különböző szakemberektől

szánnaznak, s így a téma megközelítése terü
letén kisebb különbségek vannak. De ez is
érdekesebbé teszi a kötetet. valamint szavatolja
azt, hogy az épületek és a művészi emlékek
legkiválóbb s ugyanakkor elkötelezett ismerői

adják tovább tudásukat, melyet évek, sőt évtize
dek kutatásai során halmoztak fel magukban.
Egy-egykatedralis a saját történetében tükrözi a
nagyobb közösség történetét, azét, amely áldo
zatot nem sajnálvafelépítette, magáénakvallotta,
s ha kellett, újjáépítette, hogy utódainak is
örökül hagyhassa.

A rendkívül tetszetős kivitelű kötet szamos
SZÍDes és fekete-fehér kép mellett az alaprajzokat
több színű kivitelben közli, a különbözö építési
korszakokat szemléletesen elkülöníti. Az egyes
részletek fotói arra figyelmeztetnek, hogy van
mít alaposabban megnézni a már jól ismert
katedrálisokban is, akár a képek, akár a szobrok
területén. A könyv bevezeti ezeket a katedralis
látogatásokat és segíti az emlékek felidézését,
megőrzését, a látottak elmélyítését.

A Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület ki
adóját és a kötet szerkesztőjét,Éri Istvánt méltán
illeti a köszönet e szép könyvért.

(L. L.j

aztán meg sem várva, hogy szóljunk valamit
kisie~ett ~konrhá!'a és egy lábas szilvás gombóc:
cal tert VISSZa. Két különbözö múfaj: szobor és
gombóc - a darabok azonban a saját művei

voltak, és ó mindkettővel elégedettnek látszott.
~ állványon forgó gipsz- vagy agyagformák
erdekesek voltak: kicsit gombóc-szerűek; prézli
volt bőven - így mí, a vendégek is elégedettnek
látszottunk.

Ekkoriban, 1959 táján Barta a Váci úton lakott
e ro~ és csikorg6 környék egyik núribb~
bérhazában, termetéhez illőenpiciny egyszobás
~c~6ban~ melynek minden lehetséges helyét
állvanyok es polcok töltötték be, rajtuk régi és új,
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kész és félkész művek. A látogatónak, ha be
tudott csusszanni azokon a réseken, amelyek az
állványok, művek és közönséges használati tár
gyak között itt-ott nyfitak, szóval, ha be tudott
férkőzni a szobácska belsejébe, az a benyomása
támadt, hogy - a menütöl függetlenül - gom
b6cok veszik körül. Nem véletlenül: Barta szob
rai többnyire kerek formáikkal, szerényen poro
sodó gipsz és agyag-tömegükkel inkább valami
fura gyermekhomokozó vagyboszorkánykonyha
"süteményeire" emlékeztettek, mint egy müte
rem alkotásaira. Csaknem tizenöt év múltán,
Párizsban láttam viszont e "süteményeket", tö
kéletesen pontos formáik, tisztán a térbe rajzoló
dó éleik, makulátlan felületük most már egyál
talán nem hasonlítottak a "Váci úti gombo
cokra", pedig ugyanazok a művek voltak: Barta
azonban 1%5-ös kivándorlása után, szeren
csésebb körűlmények között, bronzba tudta
öntetni itthoni gipsz- és agyagterveit - és egy
csapásra kiderült, ami annak idején inkább csak
sejthetővolt: különös, vonzó és szokatlan plaszti
kai világ született meg az ötvenes évek és a
zsúfolt zűrzavaregyszerre vérre menő és képte
len körülményei között,

Sokféle kaland, próbálkoZás és keresgélés után
- művészeti tanulmányok, kalaposüzlet, olasz
és francia utazások - a harmincas években talált
rá Barta előszörolyasmire, amit "saját hang"-nak
szoktunk nevezni: tenyeres-talpas házmes
ternék, masszív nöszemélyek, kalapjuk árnyéká
ban bámészkodó pocakos göbék, dagadó izom
zatú akrobaták népesítették be ezeket az éveket.

Nyájas irónia, szelídített harsányság, naiv fur
fang színezte át a hangot és groteszkre érzékeny
látásmód rajzolta át a formákat; a nagyvárosi
dzsungel, a peremvidékekgazdag szegénysége, a
külvárosi humor és a vagabund nyerseség öltött
alakot a terrakotta, a szürkés gipsz és a cement
szemcsés, érdes anyagában. Barta ezekben az
időkben közel jutott - bár nyilván csodálkozott
volna, ha megtudja - szobrászatunknak ahhoz
az expresszív vonulatához, melynek középpont
jában Bokros Birman, koncentrikusan táguló
köreiben Mészáros, Goldman, Szöllősi dolgo
zott. Közel jutott, igen, de szinte ugyanebben a
pillanatban el is szakadt tőle: a gomb6cok,
amelyek párizsi, aztán kölni mütermében már
olyan elegánsan piruettező kompozíciókként
sorakoztak, átlépték a magyar szobrászati ha-
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gyomány kereteit, és Barta magányos .határsér
töként" jutott át az absztrakt művészetvidékére.
Ismerve a szellemi terepet, a miífuj nehézkedési
törvényeit, a derék, becsületes konzervatívíz
must, amely a 20. századi magyar szobrászat
legjobb teljesítményei mélyén is megtalálható,
heroikus vállalkozásnak is láthatnánk a fordula
tot, mellyel Barta végérvényesen a nonfiguratív
szobrászat mellett döntött. A dolgok azonban
egyszerűbbentörténnek: bámész kíváncsiság, az
anyaggal babrálás és az alakítókészség ösztönös,
a meggondolások és fantázia elé futó ereje
vihette bele a szobrászt ebbe a kalandba, és aztán
- tudom, nagyon szemtelenül hangzik - más
nem jutott eszébe.
Életművénekjava azt mutatja, hogy első abszt

rakt műveivel mintegyhazaérkezett: az egyszerű,

tiszta, többnyire kerek formák (gombóc!) világ
ába, ahol nem a más dolgokra, tárgyakra való
hasonlítás, a mímetikus kifejezés szabja meg a
szobor létének, értékeinek koordinátáit, hanem
magaa puszta forma, a súly, amellyel az a térben
kijelöü és betölti a maga helyét, a körülrajzolt. de
üres tér, amely áthatja a fortnát, az egymásra
halmozott, vagyegymáshoz sorolt alakzatokper
gő ritmusaa, szórakoztató és szellemes szí
porkázása. Furcsa mödon, ezeket az elvont és a
való világ lényeire, tárgyaira nem (legfeljebb
alig) emlékeztetőplasztikákat ugyanaz a meleg
kedély, ugyanaz a naiv csodálkoZás és olykor
ugyanaz a szelíden groteszkhangjellemzi, mint a
harmincas évek figurális kompozícióit: Barta
életművét otthonos egységgé forrasztja ez az
ellenállhatatlanul működő,vitális energia.

Élete utolsó két évtizedében Barta személye
és művészete kifutott a nemzetközi vizekre: sok
nyelven beszélő, eleven társasági lényét Párizs
ban, Kölnben, Olaszországban szerették, régi
szobrait gyönyörű bronzba önthette, néhány
nagyméretű művét felállították Párizsban, az
NSZK városaiban; elismert mester volt. Nem
főzött többé szilvás gomböcot, művei azonban
továbbra is megőrizték azt a sajátos formavilágot,
azt a Váci úti absztrakciót, amelynek legtermé
szetesebb közege, szellemi hajléka a magyar
szobrászat áramlatai között jelölhetőki.

Barta Lajos az Európai Iskola egyik legjelentő

sebb szobraszegyénísége volt. 1986-ban hunyt el
Kölnben. Kiállításunkkal születésének 90. évfor
dulójára emlékezünk.

Kova/ovszky Márta



KulturáJJs krónika

Szerzetesek. A Prugg Verlag Puskely Mária által
összeállított könyvújdoDSaga időszerű olvas
mány. A magyarorszagi szerzetesrendek erősza

kos felosztása óta nemzedékek növekedtek fel,
amelyek taIm csak történelmi tanulmányaikból
meríthettek némi fogalmat a szerzetesi életről, s
arról, milyen erjesztőivoltak a vallásos életnek, a
kultúrának, de a társadalomnak is a folyvást
szaporodó rendek. Ezért is fogadják napjainkban
elég sokan némi tanácstaIansággal a szerzetesi
életközösségek visszaállításának lehetöségét. Ez
a korrekt, minden fontos adatot és törekvést
összegző munka alighanem segíteni fogja a
tájékozódást, s bár segítene abban is, hogy minél
többen válasszák ismét a szerzetesi hivatást.

A Szolgálat 83. száma ugyancsak időszerű témát
állított középpontjába: a közösséget.

Az elmúlt évtizedekben hosszú-hosszú ideig
ez a fogalom és életelv volt talán a legtöbbször
említett. Pontokba szedett lajstromokat tanítot
tak "a közösségí ember jellemvonásai" címszó
alatt, megtanulhattuk, milyen az "új típusú"
ember, aztán lassan kiderült, hogy éppen 'ez az
embertípus került a legmélyebb és legtartósabb
válságba, mert a SZép, látványos megfogalmazá
sok mögött nem rejlett kellő erkölcsi tartalom, s
egyre inkább hiányoztak azok az ideálok, me
lyekért érdemes volt áldozatokat hozni.

'Egyházunkon belül a hatvanas évektől kezdve
lehetünk tamii a közösségek új szemléleti alapon
történő szervezódésének (mint köztudott. e
szervezeteknek sok ellenérzést, olykor hivatalos
tiltást kellett leküzdeniük). A karizmatikus moz
galom, Thizé... csak egy-egy fontos jelzései e
folyamatnak.

A Szolgálat elméleti és gyakorlati tanulmányai
nagyon jó iiWet segítenek: Morel Gyula, Keresz
ty Rókus, orsy László, Lukács László, Németh
László és Fehér Gyula írásaiMl alkotó, egy
másért, az üdvösség ügyéért munkálkodó, fele
lős közösségí eszmény bontakozik ki, melynek
mozgatója a szeretet.

Nem kis érdeklődéssei olvastam a lapban az
élet a plébánián rovatban közölt két írást. Teleki
Béla a hitoktatás gyakorlatát elemzi, bizonyos
vonatkozásban kiváló vezérfonalat adva e nehéz
munka gyakran tanácstalan végzöínek, Baranyi
Imre Világiak a lelkipásztorkodásban címu jegy
zete pedig olyan kérdéseket vet fel, amelyek a
magyar katolikus egyházban egyre időszerűb

bek.

újLátóhatár1.989/3.Anyugati magyar irodalom
mtívelőiszámára egyre izgalmasabb az a kérdés:
vajon miképp alakul ennek az irodalomnak a
státusa a hazai viszonyok váltoZásával. Nyilván
távoli még az a kívánatos állapot, amikor a sokáig
tiltott írók egyszeriben megjelennek a hazai
könyvpiacon, alávetve magukat az olvasók és a
kritika ítéletének. Előbb-utóbb azonban sor ke
rül erre, hiszen a magát egyetemesnek nevező

magyar irodalom aligha juthat kellő és szilárd
önismeret birtokába, ha nem vállalja az egyete
mességgel együtt járó gyakorlati feladatok meg
valósítását.

Ebben a folyamatban lesznek írök, akiknek
nevét a legjelentősebbek között fogjuk emleget
ni, s lesznek, akik - Németh László szemléletes
kifejezését kölcsönözve - lemaradnak, anélkül,
hogy hiányuk fájdalmas volna.

Az Új Látóhatár mintha elébe menne ennek a
szellemi találkozásnak, új számában folytatja a
nyugati magyar irodalom míífujainak értékelését.
Sárközi Mátyás a líráról, Csiky Ágnes Mária 
akiről ugyanebben a számban Szakolczay Lajos
írt tanulmányt - a drámáról ad izgalmas és
hiteles képet.

Az elfogulatlan megméretterés még odébb
van. A folyamat azonban megindult, s ezzel a
magyar irodalom ügye sokat nyerhet.

Magyar sorskérdések. Bizonyos óvatossággal ol
vasom és hallom a "sorskérdések" szöt, Túl
sokan használják, túlságosan sokféle értelemben,
így ez a szép és nemes fogalom, mely olyan
fontos szellemi törekvések gyűjtőmedencéjele
hetett a harmincas években, amikor Illyés Gyula
vagy Németh László éltek vele, mára kicsit
megkopott.

Pedig a Korzenszky Richárd és Somorjai Ádám
előadásait tartalmazó, Rómában megjelent
könyv valóban megérdemli a méltányló figyel
met, mert a kultúra erkölcsének és a népesedés
nek olyan kérdéseivel foglalkoznak, amelyek
napjainkban is megosztják a magyar értelmi
séget, s amelyekről épp ezért nyíltan, kertelés
nélkül, elhítető erővel kell szölni, ahogy e két
szerző teszi. Korzenszky Richárd a magyariroda
lom és kultúra gyökereiig hatolva mutatja meg
azok bibliai megihletettségét, s nagyon figyelem
reméltó, időszerű eszményeket fogalmaz meg a
kultúra feladatáról. Somorjai Ádám pedig a népe
sedés kérdéskörével foglalkozik, amely nem
egyszerűen elvi, etikai kérdés, hanem a ma
gyarság jövőjének is kulcskérdése. Elkötelezett
komolysága és alapossága azt jelenti, hogy na-
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gyon is tudatában van az írástud6 felelősségének.

Bizony j6 volna, ha minél többen olvashatnak e
könyvet!

Ferencz Gy6z6: OmJásveszély. (Szépirodalmi)
A költő döbbenten ébred d, hogy egyreinkabb
magára marad, elfogynak mellőle társai. A mai
magyar lír.inak egyik legjellemzőbb alapérzését
fejezi ki kemény egyszerűséggelFerenezGyőző
is, aki e felismerés birtokában indul el önmaga
megmérettetésére, jóllehet tudja, hogy a ke
resztút még odébb van.

A van, a lehet és a volt a kulcsszavai lír.1j:1nak.
Valamennyi bizonytaIansagot és lehetőséget is
rejt. A gesztus mindenesetre azt sejteti, hogy
Ferencz Győző lírája épp konok következetes
sége révén érlelődik, s lesz egyre hitelesebb
lenyomata egy küzdő és elégedetlen ember
belső világának éppúgy, mint e nyugtalan,
eszményeit veszítő és kereső kornak. "Rosszul
vagyok az abroncsolt világban" - vallja meg
némi fájdalommal. De amint befelé fordul, s
önmagára figyel, egyrebiztonságosabban és ott
honosabban rajzolja meg lelke térképjeleit, ki-

fogyhatatlan bóségll témához, bejárni érdemes
költői út esélyéhez jutva.

1binszGéza:AzismétHJdésmisztikája. (Magyar
Könyvkiad6, Stockholm) Thinsz Géza a magyar
irodalom egyik~os mUJlkasa,aki azonban
nemcsak svéd fordfdsainak impozans sodval
segítette VWgirOdaImi h6ditásaink elég gyarl60
11U6 ügytt, de saját verseivel is gazdagította a mai
magyar irodalom térképét.

Új verseskönyve egyszerre ad képet lírája
VWgirOdaImi begyökérZéséról - ami a nyugati
magyar költő számára tennészetes - és folyto
nosan gazdagodó önszemléletécól, melynek
egyik legfontosabb eleme az az irónia, amelynek
nincs bővébena magyar költészet.

Szatirikus, szarkasztikus megjegyzései, képei
és kijelentései mögött azonban egy alapjában
véve nagyon érzékeny lírai alkat rejlik, aki tudja,
"drága dolog feltárni titkait - a magyarnyelv
nek", "a költészet meg - életet menthet", Ez a
szenvedve kiküzdött igazság lírájának egyikvisz
szatérő eleme, s részben ez teszi költészetét
igazi értékké. melyre mindig érdemes figyelni.

Rónay László

VIGILIA-EST

az"el6ttünk egy nemzetnek sorsa áll . . , "
mi hát az író dolga és az irodalmi lapoké címú sorozat keretében

az ANGELIKA eszpresszó sarokasztalánál1989. december 12-én, este ~8 órakor
(Budapest, Batthyány tér 7.)

A Vigilia szerkesztőségenevében válaszol

Lukács László főszerkesztő

Kalász Márton költő

Íróvendégeink

Mándy Iván és Rába györgy

közreműködik

Káldy Nóra és Erdélyi György színművész

szerkeszt6

Szentpál MónJka

Minden olvasónkat és érdekl6d6t szeretettel várunk!



1989
ANNÉELN. vigilia DÉCEMBRE

DEZEMBER-DECEMBER

Revue mensuelle - MonalSSchrift - Redacteur en chef - Chefredacteur: lÁSZLÓ LUKÁCS

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. - Abonnements pour un an - Abonnernent für das Jahr 25 USdollar

RÉSUMÉ

Nos rencontres avec la Sainte Écriture, c'est le titre de notre nouvelle série ou des personnalités de
renom, écrivains, artistes, théologues et penseurs méditent sur la Bible. Dans ce numéro nous
publions notamment les écrits de Mihály Czine, Ferenc Gál, Péter Balassa, Miklós Vásárhelyi, György
Rába, Emő Kulcsár Szabó, Béla Pomogáts et Mihály Komis. Dans la rubrique líttéraíre nous publions
cette fois les récíts de Marie Luíse Kaschnitz et de Tamás Kipke. Zsuzsanna Erdélyi a sélectionné des
prteres populaire de NoCLGyörgy Poszler a traité de la vie et de l'oeuvre de Áron Márton, éveque de
Transylvanie. I'étude du cardinal Paul Poupard porte le titre: .Liberté, combien de péchés ont été
commis en ton nom!" Erzsébet Szolnoky a esquissé le portrait et la carríere de Vilmos Apor, éveque
de Győr qui est mort martyr en 1945. László Dobszay commernore la mémoire du musicologue
Benjamin Raíeczky, décédé récemment. I'entretíen de Vigilia publie une interviev avec le
musicologue dísparu, Méditation d'aujourd'hui contient l'analyse de László Csányi qui s'occupe de la
prophétie de Virgile.

INHALT

ln unserer neuen, jetzt beginnenden Serie, betitelt Unsere Begegnungen mit der Heiligen Schrift,
sprechen namhafte Schriftsteller, Künstler, Theologen und Denker von der Bibel. In díeser Nummer
veröffentlíchen wir die Beítrage von Mihály Czíne, Ferenc Gál, Péter Balassa, Miklós Vásárhelyi,
György Rába, Emő Kulcsár Szabó, Béla Pomogáts und Mihály Komis. Im Literaturteil bringen wir je
eine Erzahlung von Luise Kaschnitz und Tamás Kípke. Zsuzsanna Erdélyi bietet eine kleine Auswahl
aus ihrer Sammlung völkischer Weihnachtsgebete. György Poszler schreibt über Leben und Werk
des grossen Bischofs aus Siebenbürgen Áron Márton. Wir veröffentlíchen ein Essay vom Kardinal
Paul Poupard, betitelt: Freiheit, wie viele Sünden in deinem Namen begangen wurde, Erzsébet
Szolnoky zeichnet Lebensiauf und Portrar des Martyrertod erlittenen ehemaligen Diözesanbischofs
von Győr, Vilmos Apor auf László Dobszay gedenkt des vor kurzem verewigten Musikwissenschaft
lers Benjamin Rajeczky. Als Vigilia-Gesprach bringen wir ein postumes Interview mit dem
verstorbenen Musikforscher. In der Spalte Heutíge Meditation schreíbt László Csányi von der
Wahrsagung Vergils.

CONTENTS

In a new series: "Ouc Encounters with the Bible" that we are beginning now, noted writers, artists,
theologists and thinkers give expression to their experiences. In this number, we are publishing the
writings of Mihály Czine, Ferenc Gál, Péter Balassa, Miklós Vásárhelyi, György Rába, Emő Kulcsár
Szabó, Béla Pomogáts and Mihály Komis. In our literary column, we publish short stories by Marie
Luise Kaschnitz and Tamás Kipke. Zsuzsanna Erdélyi has selected some Christmas folk prayers,
György Poszler writes about the life and oeuvre ofÁron Márton. a bishop of Transylvania. We also
publish a study by Cardinal Paul Poupard about the Freneh Revolution with the title: .Líberty, how
many crimes have been committed in your name." Erzsébet Szolnoky describes the life of Vilmos
Apor, bishop of Győr, who died a rnartir's death in 1945. ln article, László Dobszay commemorates
Benjamin Rajeczky, the musicologist, who died recently. Vigilia also publishes a posthumous
interview with the deceased musicologist. In our Meditation column, László Csányi writes about the
prophecy of Vergilius.
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