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KERESZTES SZENTJÁNos

A Lélek Éneke*
A Lélek és a Vőlegény párbeszéde
A belső borosházban
Vőlegényemnekitalából

ittam,
a nyájam nem találtam,
mikor kijöttem onnan,
most új mezöket járok szakadatlan.
Mellét fölfedte nékem,
így oktatott az édes tudományra,
övé lettem egészen,
ígértem, nemsokára
a hitvese leszek már valahára.
Lelkem hozzaszegődött.
övé lett minden, mi azelőtt enyém volt.
Nyájat többé nem örzök,
Nem függök más parancstól,
teszem, amit a szerelem parancsol.
Azt mondjátok ti rólam,
a legelőn mivel már nem találtok,
elvesztem, és valóban,
itt már sose láttok,
magamra leltem ott, ahol ma járok.
Mit megadott a hajnal,
a frissen nyílö virágot leszedjük,
füzért fonunk, smaragddal
közepét ékesítjük,
hajam egyetlen szálára kötözzük.
Hajam egy szála tette,
tekinteted nyakamról el se vetted,
néztél csak rámeredve,
a röpte foglyul ejtett,
és egy szememben magadat megsebezted.

Ne vess meg érte, kérlek,
böröm színét ha sötétnek találod,
szemed bőrömre téved,
szépséged rámsugárzod,
örökké rajtam marad ragyogásod.

Az én fehér galambom
ágat hozott, bárkánkra visszaszállt már,
a gerlét szölní hallom,
a folyópart fölött járt,
a zöld partokban megtalálta párját.
Magányban élt idáig,
és fészkét is magányban építette,
de társára talált itt,
szerelem megsebezte,
magánya társát hozzá elvezette.
Szépségedbe fogadj be!
Szerelmesem, örüljünk tiszta szíwel!
A dombra és a hegyre,
hol forrás vize tör fel,
a rengetegnek rejtekébe vígy el!
Kapaszkodjunk fel aztán
a titkos barlangok közt a magasba!
Pihenjünk meg a sziklán,
a gránátalma mustja
szomjunkat édes zamatával oltsa!
Mit lelkem vágyva vágyik,
amit igértél, megmutatod egy nap,
nem váratsz már sokáig,
te, aki életem vagy,
mit egykor adtál, megadod megint majd:
dalát a csalogánynak,
lélekzetét az édes levegőnek,
csöndjén az éjszakának
ligetet, üde zöldet
a lánggal, mely emészt, de nem gyötör meg.
Nem néztem másra többé.
Aminadab alakja semmivé lett,
az ostrom zaja csönddé,
Szemük a vízre tévedt,
s vették utuk a lovasok a mélynek.

• A XVII. század nagy misztikus költője versei köré-egységes filozófiai - teológiai rendszert épített.
E prózában írott Magyarázatokból közlünk szemelvényeket, és egészítjük ki ezzel a Helikonnál
1988-ban Takács Zsuzsa fordításában megjelent, teljes lírai életmúvet. Az első rész a Vigilia 1989/3-as
számában jelent meg.
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A

belső

borosbázban

Vőlegényemnek italából

ittam

Ahogyan az ital szétömlik és elárad a test minden tagjában és ereiben, ekképpen árad el
Isten közlése a lélekben, a lelket magát Istenné teszi, ennek az átváltozásnak köszönhető
en Istenét magába issza a lélek. "Az én lelkem megindult az ő beszédén." (Én 5,6) Értelme
bölcsességet és tudást iszik, akarata gyöngéd szeretetet, emlékezete újult erőt és
gyönyörűséget lel a felfrissülésben és a dicsőség érzetében. Ami az elsőt illeti, azaz, hogy a
lélek a lényegi örömből részesül, azt issza, arról ai Énekek Énekében így beszél: Anima
mea liquefacta est, ut sponsus locutus est, azaz: Az én lelkem megindult az ő beszédén.
(Én 5, 6). A beszéd itt azt jelenti, hogy a léleknek megnyilatkozott a Vőlegény.
Arról, hogy az értelem bölcsességet iszik, ugyanezeken a lapokon így szöl a menyaszszony, mikor az egyesülés csókjára vágyva Vőlegényét kérleli, mondván: Te oktatgatnál
engem - azaz: a szerelem tudományára tanítanál - én meg borral itatnálak, ffiszeressel,
- azaz: szerelmem a tiédet fúszerezné, a te szerelmeddé alakulna át.
Ami a harmadik állítást illeti, azt ugyanis, hogy az akarat issza a szerelmet, ugyancsak az
Énekek Énekében így szöl arról a menyasszony: Bevisz engem a borozó házba I és zászló
felettem a szerelme (2, 4), ami azt jelenti: szerelmébe emelt és szerelemmel itatott, még
világosabban: a szeretetet bennem elrendezte, mikor is szeretetét számomra felfoghatóvá
tette, nekem adta.

a nyájam nem találtam
tudnivaló, hogy amíg a lélek a tökéletességnek erre a fokára el nem jut, bármily
átszellemült is egyébként, mindig marad benne a vágyaknak, szeszélyeknek, apró
tökéletlenségeknek valamilyen kicsinyke nyája, melyet követ, jóllakatni igyekszik. Mert az
akaratot a tudás vágyának kis tökéletlenségei veszik körül ... saját tetszése, ízlése vezeti,
bizonyos dolgokat szívesen tart meg magának, egyikhez inkább ragaszkodik, mint a
másikhoz, munkál benne bizonyos becsvágy, azt nézi, mennyire becsüli a világ ...,
természetes sZükségleteiben, evésben, ivásban válogat, a jobbik falatot magának választja,
a lelkiek vonatkozásában maga akarja eldönteni, mi szolgál inkább tetszésére Istennek,
mindenféle módon megköti magát. Az emlékezetet számtalan felesleges dolog terheli és
láncolja ezáltal magához a lelket. A négy szenvedély reménnyel, örömmel, fájdalommal,
felesleges szorongással jár. A szenvedélyek kisebb-nagyobb nyájait követi a lélek
mindaddig, rníg a belső borosházban az italt megízlelve szem elől nem veszti őket, és
minden szeretetté válik ekkor, a szeretetben a tökéletlenségek a rozsdamarta fémnél
gyorsabban elégnek. S a lélek a gyermeteg kedvtelésektől, a kíváncsiSág vonzásától
megszabadulva mondhatja: Nyájam nem találtam, I mikor kijöttem onnan.

Megjegyzés a k6vetkező szakaszboz:
Isten e belső egyesü1éskor igazi szerelemmel adja át magát a léleknek, nincsen anya, ki
gyermekét ekkora gyöngédséggel dédelgetné, nincsen testvéri szeretet, baráti érzület, mely
hoZZáfogható lenne. Akkora az a gyöngédség, olyvalódi az a szeretet, mellyel a végtelenAtya
megajándékozza és fölmagasztalja a kicsiny és szerető lelket, hogy csodálatos mivolta
félelmet és bámulatot kelt bennünk egyszerre, hiszen valóSággal aláveti magát az Atya a
léleknek, akárha Ö volna a szolga és a lélek volna az úr. Alázatában és édességében ennyire
mély az Úr. Szeretetének e kinyilvánításában azt a szolgálatot teljesíti, melyben az
Evangélium szerint választottait résZesíti majd a mennyekben, mikor is "felövezvén magát,
leülteti azokat, és előjövén szolgál nekik" (Luk 12, 37) ...
Mit érez akkor hát e fenséges kegyekkel elhalmozott lélek? Mennyire megindul majd a
szeretettől! Isten kitárt keblén, e fenséges és nagy szeretet láttán micsoda hála fogja el! E
gyönyörűség közepette maga is neki adja magát, átadja keblét, azaz akaratát és érzéseit.
Lelkében úgy érez, akár az Énekek Énekének menyasszonya, mikor is Vőlegényéhez fordulva
így szól: Én az én szerelmesemé vagyok lés engem kíván ő./No, én szerelmesem menjünk ki
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a mezöre, /háljunk a falukban. /Fdkelvén menjünk a szőlőkbe, /lássuk meg, fakad-e a szőlő,/
ha kinyílott-é virágja/ha virágzanak-é a gránátalmafák: / ott közlöm az én szerelmemet veled.
(7, 10-12)

Mellét nyújtotta néeem
Ha valaki mellét a másiknak nyújtja, akkor szeretetét és barátságát adja, mint barátjának,
titkait fölfedi ...

így oktatott az édes tudományra
Az édes tudománya misztikus hittudomány, Isten titkos ismerete. A lélek emberei ezt
szemlélődésneknevezik. Édes, mert a szeretet útján elsajátított tudás, tanítója a szeretet s
ez édességével átjárja mindenestül.

övé lettem egészen
Amikor Istent ez isten-itallal lágyan magába issza a lélek, készséggel és boldogan átadja
magát neki, semmit, mi 'Iőle idegen, nem akar megtartani magának, mivel az Úr
egyesülésükkor véghezviszi benne a tisztaság és tökéletesség mGvét . .. magává hasonítja
és kiveszi belőle a Tőle idegent ...

ígértem nemsokára / a hitvese leszek
... nincs külön akarata, nincs más tudása, gondja, dolga, csak ami Istenhez hajlítja ... Azilyen
állapotban levő lelket értelme, akarata, emlékei, vágyai, első önkéntelen megnyilvánulásai is
már Istenhez mozdítják, irányítják, mivel Őbenne oltalmat és erőt talál. .. Ahogyan a méh
minden növényből a rnézet szívja ki, a virágot csak erre a célra hasznosítja, a lélek minden
dologban könnyűszerreltaláljameg a szeretet édességét, vagyis ami benne Isten szeretetét
kelti, legyen maga a dolog kellemes vagy kellemetlen akár. A lélek, mint mondtuk, csak
szeretni tud, amit ízlel, amit érint, az isteni szeretet gyönyön1ségében fogan.
Nem jűggök más parancstól
Sok felesleges tisztet lát el a lélek, míelött szerelmesének teljesen átadná magát.
Mindezekkel a maga és mások kedvét igyekszik keresni. Tökéletlenségében ahány rossz
szokása volt, mondhatní, annyi feladatot teljesített. Példának okáért: szokása és tiszte volt,
hogy felesleges dolgokat beszélt, gondolt és vitt véghez, és mindezeket nem önmaga
tökéletesítésére használta. Mások kedvében igyekezett járni, nagyzolt, bókolt, hízelgett,
tiszteletet mímelt, jó színben igyekezett föltűnni, dolgaiban tetszeni másoknak akart,
minden gondja, fáradozása erre irányult, egész mivoltát fektette ebbe.

Megjegyzések a következő versszakboz:
Számára minden dolog elveszett, csak a szeretetnek él a lélek, szellemét kizárólag arra
összpontosítja. Éppen ezért a tevékeny élet, annak minden külsődleges cselekvései
elvesztek számára, és ahogyan a Vőlegény mondotta: egyedül az Isten jelenlétében való
szeretet szüntelen gyakorlása maradt neki (Luk 10,42). Ő ugyanis annyira nagyra tartja,
annyira becsüli ezt, hogy megr6tta Mártát, amiért Máriát az Úr lábaitól el akarta hívni, hogy
serénykedve más módon szolgálja öt. Úgyvélte ugyanis, hogy ő végez minden munkát, míg
Mária csak ott ül és élvezi az Úr társaságát. (U. o. 41). A dolognak épp a fordítottja igaz,
ugyanis nincs a szeretetnél jobb és fontosabb cselekvés. Az Énekek Éneke épp így kel a
menyasszony védelmére, mikor az összes teremtményt (azazjeruzsálem leányait) felszólítja, hogy ne zavarják a menyasszony szerelmes, szellemi álmát, ne ébresszék föl, ne
kényszerítsék arra, hogy szemét más dolgokra nyissa, hacsak maga nem akarja. (3, 5)
Azt mondjátok ti rólam,
a lege16n mivel már nem találtok,
elvesztem, és valóban,
itt már sose láttok,

magamra leltem ott ahol majárok.
A lélek ismervén a Vőlegény evangélíumbéli szavait, mely szerint senkisem szolgálhatkét
úrnak (16, 13), azaz az egyiket el kell hagynia, azt mondja itt, hogy mivel az Urat nem
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hagyhatja el, elhagy minden egyebet, ami nem Isten, mindent, önmagát is elveszti e
szerelern miatt. Az, aki szeret, szerelmében lemond míndenröl, s ezáltal önmagát a
szeretett személyben elnyeri. Azt mondja, elveszítette magát, azaz önszántából veszett el,
önnön hasznát nem keresve többé. Ez kétféle módon ment végbe: önmagával nem
törődött többé, csak a Szerelmesével. .. és nem törődött más egyébbel, csak azzal, ami
ŐVele kapcsolatos.
Isten szerelmese nem nyereségre, nem jutalomra tör, arra, hogy veszítsen. önmagát
föloldja. . . erről szól Szent pál mondván: Mori lucrum, azaz nékem Krisztusért
meghalnom nyereség (Fill, 21).

Megjegyzés a következő versszakboz:
... a menyasszony esküvője napján nem gondol mással, csak az ünneppel és a szerelern
gyönyörűségével.Minden ékszerét előszedi, hogy azok ragyogásával a Vőlegény kedvében

járjon és elkápráztassa Ót. A Vőlegény se tesz mást, gazdagságát és előkelő mivoltát föltárja
s ezzel az ünnep és mulatság fényét emeli. A menyasszony, azaz a lélek erényei és
kegyelme, a Vőlegény, azaz Isten Fia nagysága és kegyelme így napnál fényesebben
megmutatkozik, s az esküvői szertartás során, mintegy tálcára kirakva, ragyog. Kincseiket
és javaikat a Szentlélekben, a szerelern fölséges borát ízlelve egymással megosztják.
Mit megadott a bajnal,

a frissen nyíló virágot leszedjük,
füzérifonunk, smaragddal
közepét ékesítjük,
hajam egyetlen szálára kötözzük.
füzéri fonunk ...
e szavakat kiválóan lehet alkalmazni Krisztusra és az Egyházra. Az Egyház, azaz. a
menyasszony szól jegyeséhez, s füzéren a szent lelkek összességét érti, kiket az egyház
Krisztus kegyelméből fogan. Az erények és adottságok virág;1ból késZÍtett füzér egy-egy
lélek, melyek Jézus, a Vőlegény fejét díszítik ... Az első ezek közt a szüzek szép, fehér
koszorúja. .. A második a szent egyháztudósok fényes vicágkoszorúiból késZül... A
harmadik a vértanúk bíbor szegtüit foglalja magába.
hajam egyetlen SZáJára ktJtözzük
E hajszál a menyasszonynak jegyese iránt érzett eltökélt szeretete, mely a virágfüzérben
mintegy zsinegül szolgál. A lélekben összdüzi, magába foglalja és megtartja az erényeket.
Szent pál a következőket mondja: a szeretet a tökéletességnek kötele (Kol 3, 4), és egy
szálról beszél, nem többről, hogy világossá tegye, hogy a szeretet az erények és
természetfölötti adományok megtartására igen SZükséges, mivel ha a lélek vétke folytán
elszakadna, a virágok a földre hullanának, mint ahogyan a vidgfüzér zsinórja szakadvan,
földre hullanak a víragok, Egyetlen hajszál, ugyanis akarata egyetlen dologra irányul,
minden egyéb vágytól idegen, különálló. .. Ebből következóen e szálnak nagyon erősnek
kell lennie, nagyon finomnak, hogy átjárja és összefogja az erényeket. A követkeZőkben e
szép hajszál tulajdonságait foglalja össze a lélek:
Hajam egy szála tette,
tekinteted nyakamrol el se vetted,
néztél csak rámeredve,
a röpte foglyul ejtett,
és egy szememben magadat megsebezted
Három dolgot akar elmondani e szakaszban a lélek Az első: csakaz erős szerétet képesez
erényeket összefogni és megtartani. A második: Istennek nagyon megtetszett e hajszál,
mert magában állónak és erősnek találta. A harmadik: Isten nagyon megszerette a lelket,
mert tisztának, hitében eltökéltnek látta.
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a ropte foglyul ejtett
Micsoda szívig hatoló, vidító gondolat: Istent egy hajszál rabul ejti! E becses fogság kiváltó
oka az, hogy mint ahogyan azt az előzőkben mondottuk, Isten nézése maga a szeretet,
ugyanis ha könyörületességében nem tekintett volna le ránk, nem szeretett volna már
előzőleg is minket, ahogyan azt Szent János mondja (1 Lev 4, 10), alacsony szerelmünk
hajszálának röpte nem ejtette volna rabul, hiszen nem röpült az olyan magasan, hogy a
magas egek isteni madarát elfogja (ugyanis leszállt, hogy ránk tekintsen!) és ezzel
szeretetünket a magasba ragadta.

és egy szememben magadat megsebezted
Szemen itt a hitet kell értenünk, és egy szemről szólunk, mert ha az Istenben való hit nem
volna egyetlen, hanem más iránti tisztelet és valami másnak való elkötelezettség
együttesen fordulna elő benne, nem tudná Istent szerelmével megsebezni. Egyetlen szem
sebez, egyetlen hajszál ejti rabul Istent.

Ne vess meg érte, kérlek,
bóröm színét ba sötétnek találod,
szemed bórömre téved,
szépséged rám sugárzod,
örökké rajtam marad ragyogásod.
A Vőlegénytől nyert ajándékok, értékek becsessé teszik a lélek számára önmagát, bár
önértéke eredetileg csekély volt és nem méltó figyelemre, fölbátorodik, Vőlegényéhez
fordul, arra kéri, hogy ezentúl ne vesse meg, ne becsülje le. Azelőtt ugyanis nem érdemelt
mást, bűneinek rútsága, természetének alacsony mivolta miatt, most azonban, mióta
rátekintett, dicsőségébe és szépségébe öltözött, rátekinthet másodszor és akárhányszor,
így növelvén benne a kegyelmet és szépséget, hiszen már bőségesen rászolgál, nem úgy,
mint először, amidőn nem érdemelte és nem számíthatott reá.
bóröm színét ba sötétnek találod
Mielőtt kegyelemmel rám tekintettél volna, bűneim és gyarlóságaim miatt csúfnak és
feketének találtál ...

szépséged rámsugárzod,
örökké rajtam marad ragyogásod.
Amit a lélek az előző két verssorban mond, azt mondja Szent János is az Evangéliumban,
azaz, hogy Isten a kegyelemért kegyelmet ad cserébe ( l, 16), ugyanis ha a lélek kedves az
Úr szemében, az megindul iránta és még több kegyelemmel halmozza el, hogy szemében
még szívesebben lakozzék. Thdván ezt Mózes még több kegyelmet kért Istentől azon
kegyelmek fejében, melyeket már előzőleg kapott, szólván az Úrhoz ekképpen: ... azt
mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt. Most azért
ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te utadat, hogy ismerjelek meg
téged, hogy kedvet találhassak előtted (II. 33, 12-13) ... Ugyanezt mondja a menyaszszony a többi léleknek az Énekek Énekében megszólítván őket ekképpen: Fekete vagyok,
de szép, Jeruzsálem leányai / Azért szeretett meg engem a Király, és bevezetett az ő
ágyasházába ( l, 4). Ami azt jelenti: lelkek, akik nem tudtok, nem ismertek kegyeket, ne
csodálkozzatok, hogy az égi Király oly nagy kegyre talált méltónak, hogy szerelme
belsejébe vezetett engem. Én természetem szerint fekete vagyok, de amikor először
rámtekintett, szemét rajtam felejtette mégis, és nem elégedett meg ennyivel, hanem
szerelme belső ágyasházába vitt.

Megjegyzés a következ6 szakaszboz
Míg az előző szakaszban a menyasszony szüntelen becsmérelte magát, hogy csúnya és
fekete, Vőlegényét szépnek és kedvesnek mondván fölmagasztalta, mert puszta tekintetével az őt is széppé és kedvessé tette, ugyanis természete szerint fölmagasztalja Isten azt,
aki önmagát előtte megalázza, a következő szakaszban a lélek dicséri a menyasszonyt, nem

325

nevezi feketének, ahogyan azt előzőleg a lélek önmagáról állította, hanem fehér
galambnak hívja és azt mondja, hogy a galamb és a gerle jótulajdonságai megvannak benne.
Az én fehér galambom
ágat hozott, bárkánkra visszaszálit már,

a gerlét szólni hallom,
a folyópart fölött járt,
a zöldpartokban megtaJáltapárját.
Kis, fehér galambnak nevezi a lelket, a benne Isten által adott fehérség és tisztaság
kegyelme miatt. Galamb, mivel az Énekek Énekében (2, 10) ezt 'cl nevet nyeri
egyszerűsége és szelíd természete miatt. A galamb ugyanis nemcsak szelíd és jámbor,
mivel epéje nincsen, hanem szemei is tiszták, szeretettel teljesek. Az Istenre tekintót
galambszeműneklátja a Vőlegény.

Ágat hozott, bárkánkra visszaszállt már
A Vőlegény a lelket Noé bárkájának galambjához hasonlítja. Olyan az, mint a bárkából
kirepült és oda visszaszálló galamb, mely a vízözön habjain lábának nyughelyet nem talált.
Később csőrében olajággal, Isten irgalmának jelével; hogy a víz elapadt a földről (Gen. 8,
8-11), visszatért. A teremtett lélek így száll el Isten mindenhatóságának bárkájáról, így
bolyong a bűnök és tökéletlenségek vízözönén, és nem talál vágyának nyughelyet. Röpköd
a szeretetvágy légörvényeiben, a Teremtő mellének bárkája körül, de visszaszállni végleg
nem szállhat vissza rá, csak ha majd az Úr gyarlóságának vizeit a lélek földjéről
visszaparancsolja. Visszatér akkor majd a lélek az Isten bölcsességébőlés kegyelméből a
földi dolgokon aratott győzelem jelével, az olajággal. A Vőlegény keblére történő boldog
és végleges visszatérés nemcsak az ellenségen aratott győzelemjele, hanem az érdemeiért
járó jutalom is. E kettőt jelenti az olajág. A lélek galambja nemcsak - ahogyan az Úr
megteremtette - fehéren és tisztán tér vissza, hanem az olajággal gazdagabban is, azaz az
önmagán aratott győzelem, a béke jelével, jutalmával is.

Megjegyzés a következ(J szakaszhoz:
A továbbiakban a vőlegény azon örvendezik, hogy menyasszonya, a magányban, melyben
annak előtte élt, megtalálta a béke biztonságát és a változatlanság nyugalmát. Amikor
ugyanis a lélek megnyugszik az egyetlenben, a Vőlegény magányos szerelmét elnyeri.
Megtelepszik édesen Istenben, és Isten őbenne lakik, nincs szüksége közvetítőkre,
tanítókra, hogy hozzá elvezessék. Vezetője és világossága: Isten. Ahogyan Hóseás
mondotta: elviszem őt a pusztába és a szívére beszélek (2,13). Ezzel azt akarja mondani,
hogy a puszta magányban szöl és egyesül vele. Ugyanis a 'szívvel beszélni' annyit jelent,
hogy kielégíteni a szívet, és azt csak Istennel lehet. Eszerint szöl a Vőlegény mondván:

Magányban élt idái&
ésfészkét is magányban építette,
de társára talált itt,
szerelem megsebezte,
magánya társát hozzá elvezette.
Mivel a lélek távol tartotta magát a teremtmények adta minden örömtől, vigasztól és
támasztöl, hogy szerelmesének társaságábajutva vele egyesilljön, rászolgált arra, hogy benne
elnyerje a magány békességét, és ne háborgassa, ne közelítse semmi, ami megzavarná.

szerelem megsebezte
tudniillik a menyasszony iránti szerelem. Ugyanis nemcsak hogy szereti a lelket
magányosságáért a Vőlegény, meg is sebesül attól a szerelemtől, amit a lélek őiránta érez,
mikor is lemond minden más dologról. Nem akarja hát magára hagyni, az érette vállalt
magánytól sebzetten, s látván, hogy nem éri be mással a lélek, csak vele, vezeti, vonzza,
megmeríti magában. Ez nem történhetne meg, ha a lélek nem a szellemi magány
állapotában volna.
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Megjegyzés a következ6 szakaszboz:
szeretőkre jellemző,
gyönyörűségüket. Mert

hogy mindentől, mindenkitől távol inkább lelik egymásban
az idegen jelenléte, ha mégoly nyugodtan szélhatnak is előtte,
akárha ott se volna, egyetlen szóval, egyetlen jellel jelenlétének jeIét nem adja, megfosztja
őket együttlétük édességétől.A szerelem, a kettőjüket összefűző kapocs, egyedüllétükben
akarja összefűzni őket. A lélek a tökéletességnek és az Istenben való szabadságnak ezen a
fokán, miután az érzékiség utálatosságain és zaklatásain már átesett, csak a Vőlegénnyel
való bensőséges szerelem megértésének és gyakorlásának szenteli magát. Szent Tóbiás
könyvében (14, 4) azt mondja, hogy miután a szegénység és a kísértések gyötrelmein
átesett már, és Isten megvilágosította, élete hátralévő idejét örömben töltötte. Így van
ezzel az a lélek is, melyről itt szólunk, mely kincseire tekintve hatalmas örömet és
gyönyörűséget érez. Erről szól Ésaiás is, mikor a lelkiéletnek erre a fokára a tökéletességre
vezető gyakorlatok során eljutó lélekről beszél: ... feltámad a sötétségben világosságod,
és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti
lelkedet nagy sZárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a
megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megszépítik fiaid a
régi romokat, és emberöltők alapzatait fölrakod, és neveztetel a romlás építőjének,
ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és
nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörúségnek hívod, az Úr
szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást nem
találván, hamis beszédet nem szólván, akkor gyönyörűségedlesz az Úrban; és én hordozlak
a föld magaslatain, és azt múvelem, hogyJákobnak, Atyádnak örökségével élj (58, 10-14)
- így szólnak Ésaiás szavai, aki midőn Jákob örökségérőlszöl, magáról az Úristenról szöl.
fgyvan ez a lélekkel is már ekkor, nem tesz mást, e táplálékban szüntelen gyönyörűséggel
él. Ebben, s az ezt követő szakaszokban Vőlegényétől e táplálékért, azaz Isten színről
színre való látásáért könyörög:
A

Szépségedbefogadj be!
Szerelmesem, vigadjunk tiszta szívvel!
A dombra és a hegyre,
boiforrás vize tőr fel,
a rengetegnek rejtekébe vígy el!
(Befejez6 részét következ6 számunkban közöljük)
Takács Zsuzsa fordítása

KÁNTOR ZSOLT

Sziluett függő
Körmöd alatt

ro.

Tavirózsák között futnak a vérerek.
Több agy az est.
Szakadt csipke a rémület.
Részegek vesztik elj6kedvüket.
Mennyi ablak és mennyi magány.
Fájabiány.
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SZÖGI IÁSZLÓ

Katolikus egyetemalapítási törekvések
Magyarországon
A katolikus egyetemi mozgalom Európában és Amerikában
A 19. század második felében, az erőteljes ipari és technikai fejlődés időszakában
felértékelődött a tudomány szerepe és minden országban egyre nagyobb támogatásban
részesültek az állami univerzitások. Sok újonnan született közép- és dél-európai államban,
de Európán kívül is ekkor építették ki a modern egyetemeket, amelyeken természetesen
az állam által képviselt és elismert szellemben folyt az oktatás. A liberalizmus egyetempolitikájának alappillére a tanszabadság eszméje volt, azaz a szabad tanítás és tanulás elve,
amellyel természetesen együtt járt az egyetem állami jellegének, s így felekezetektől való
teljes függetlenségének követelménye. Az állam újonnan alapított egyetemein ezeket az
elveket következetesen érvényesíthette, vita inkább a már évszázadok óta létező korábbi
univerzitások jellege körül alakulhatott ki. A liberalizmusból következően a felekezetek
jogosultak voltak önerejükból főiskolákat fenntartani, vagy felállítani. A legkorábbi
egyetemalapítás 1834-ben Belgiumban történt. A Malines-ban (Mechelen) megalapított
katolikus egyetem 1835-ben az ősi egyetemi városba Leuven(Löwen)-be került ésma is
ott működík.!
A löweni egyetem nem kis harc után elérte, hogy diplomáit az állami egyetemekével
egyenjogúnak ismerjék el, s később az összes alapítás közül a legéletképesebbnek és
legerősebbnek bizonyult. Franciaországban nagy küzdelem zajlott le a katolikus egyetemek ügyében. 1875-ben a francia kormány engedélyt adott katolikus univerzitások
alapítására, azzal a feltétellel, hogy teológián kívül még legalább három karral kell
rendelkezniük. Ezután jöttek létre 1876-ban a párizsi és liUe-i,majd 1877·bcn az angers-i,
lyoni és toulouse-i katolikus egyetemek. A kultúrharc során 1880-ban megvonták ezen
intézményektől az államvizsgáztatás jogát, így ettől kezdve érthetően csökkent a
hallgatóság száma, s bár fennmaradt a párizsi és toulouse-i Institut Catholique, befolyásuk
igen csekély maradt a francia felsőoktatásra. A franciaországinál jelentősebb kísérlet
történt Svájcban, ahol Freiburg (Fribourg) kanton közpénzből nemzetközi katolikus
egyetemet alapított 1889-ben. Itt kezdetben jogi és bölcsészkarműködött, majd teológia,
amelyet a domonkos rendre bíztak. Az egyetem fejlődését azonban a századforduló idején
itt is több tényező akadályozta, így a német-francia nemzetiségi ellentétek és a
domonkos rendi vezetés, valamint a világi tanárok közöttí feszültségek. 2 Ugyanebben a
tanévben nyílt meg Washingtonban 1889. november B-án az első amerikai katolikus
egyetem három fakultással. 3 Dél-Amerikában is alakultak később katolikus egyetemek, így
például 1910-ben Argentínában, Buenos Airesben.
A magyar felsőoktatás és a hazai egyetemi kérdés szempontjából azonban sokkal
fontosabb, hogy miként alakult e problémakör a közép-európai térségben, elsősorban a
magyar fejlődésre döntő hatást gyakorló német területeken és az örökös tartományokban.
A 48-as forradalmak Közép-Europa nagy részén, így a német nyelvterületen is lezárták az
úgynevezett "államegyház" korszakát és általában nagyobb mozgásszabadságot biztosítottak: a különböző felekezetek, így a katolikus egyház számára is. 1848 októberében
rendezték meg az első német katolikus napot Mainzban, és már a másodikon 1849-ben
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Breslauban felvetették egy német katolikus egyetem alapításának gondolatát. E célból
előkészítő bizottságot alakítottak, s Luxemburg városa ajánlkozott is az egyetem
elhelyezésére. A porosz kultúrharc kiéleződéseután az önálló német katolikus univerzitás
létesítése egyre kevésbé látszott megvalósíthatónak, s így a törekvés 1882 után végleg
lekerült a katolikus nagygyűlések napirendjéről.' Bismarck távozása után a kilencvenes
években fokozatosan konszolidálódott a német katolikus egyház helyzete, de ekkor már a
katolikusok egyetempolitikai törekvésének fő célja a katolikus pozíciók erősítése lett a
meglévő állami egyetemeken. Ezt aktív tudományos ösztöndíjpolitikával és többek között
az egyesületi élet fejlesztésével kívánták elérni, s a századfordulóra több egyetemen már
jelentős befolyásra tettek szert.
A katolikus többségű Ausztriát később érte el az egyház hagyományos pozícióit
megrendítő európai válság. Az el Rómától mozgalom itt éppen a századforduló éveiben
tetözött,' s tömeges elpártolást eredményezett. A katolikus pozíciók meglehetősen
erősek voltak a bécsi és az innsbrucki egyetemeken az ottani teológiai fakultások révén.
Ennek ellenére az osztrák katolikusok már 1881-ben megalakították a salzburgi kacolíkus
egyetem megszervezésére hivatott bizottságot, amelynele- célja az 1850 óta csak egy
karból, a bencések vezette katolikus hittudományi fakultásból álló intézmény igazi
egyetemmé fejlesztése lett volna.s Erre azonban az első világháború előtt nem kerülhetett sor.
Érdemes még megemlíteni, hogy 1918-ban állították fel az újjászületett független
Lengyelország első, s máig is múködő katolikus egyetemét Lublínban.? Természetesen a
felsoroltakon kívül még több intézményt is megemlíthetnénk, így például az írországi
Dublin katolikus egyetemét, de ezek az univerzitások az egykori magyar egyetemalapítási
tervekben nem szerepeltek példaként.

A magyarországi egyetemek jellege a századforduló elött
A dualizmus időszakában a magyarországi katolikus felsőoktatási intézmények az
egyházmegyei szemináriumokból és legfelsőbb fokon a budapesti egyetem Hittudományi
Karából álltak. Katolikus kézben volt még az egri érseki és a pécsi püspöki joglíceum, a
tanítóképző intézetekről nem is szólva. Természetesen a katolikus egyház befolyása ennél
sokkal nagyobb volt, de e befolyás már csak áttételesen, s nem közvetlen intézményesült
formákban érvényesülhetett. Ebben az időszakban is sok kispap és teológus tanult tovább
a már említett külföldi katolikus tanintézetekben, illetve azokon kívül a bécsi Pazmaneumban és a különbözö római egyetemeken. Az ottani törekvéseket megismerve, sok
teológusunk vélte úgy, hogy Magyarországon is időszerű az egyházpolitika megváltoztatása, életbevágó kérdés a papképzés korszerűsítése s az értelmiség megnyerése.
A kiegyezésig Magyarországon mindössze a budapesti univerzitás létezett, Mária
Terézia óta állami, pontosabban: királyi magyar tudományegyetemként. Az egyetem
azonban a 17. században Pázmány Péter személyes alapítványából alakult, és fejlődéséhez
is nagyban járultakhozzá a későbbi esztergomi érsekek. Mindez vitathatatlanná tette, hogy
az egyetemi alap egy része katolikus egyházi vagyon, amint ezt Deák Ferenc 1868.
november 13-i beszédében is megállapította. A vagyonjogi problémákon túl politikai
okokból sem volt könnyű tisztázni a pesti egyetem jellegér. A liberális politikusok
többsége, így EötvösJózsef is elvileg azt tartotta volna célszerűnek, ha a teológia kiválik az
egyetem szervezetéből, azzal érvelve, hogy a hitelvek dogmái a tanszabadság eszméjével
össze nem egyeztethetők. Az állami befolyásolás érdekében ugyanakkor az látszott
célszerűnek, ha inkább minden felekezet papi elitjét az állami egyetemen, az általa
kívánatos szellemben nevelik, s ezért három, katolikus, protestáns és görögkeleti teológiai
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fakultást állítanak fel. E javaslat persze egyetlen érdekelt félnek sem tetszett, hiszen
mindegyik féltette meglévő vagy vélt hatalmi pozícióját, így minden maradt a régiben.
A pesti egyetem jellegéről folytatott disputák az országgyűlés költségvetési vitáin újból
és újból előkerültekés az egyetemi kérdés fokozatosan egyik gyújtópontja lett a liberális és
konzervatív politikai csoportosulások közötti küzdelemnek. Az e témakörben 1888-ban
folyt sajtóvita hangja már mindkét fél részéről keményebb, de végeredményben mindkét
fél - persze más-más okból - arra a következtetésre jut, hogy önálló katolikus egyetemet
kell felállítani. 8 A Hittudományi Kar legnagyobb problémája egyébként az oktatás alacsony
színvonala volt. A négyéves képzés a soknemzetiségű karon még a századfordulón is
zömében latinul folyt. Az ultramontanizmus vádjával sokszor indokolatlanul illették a
hagyományosan nemzeti szellemű tanári kart és hallgatóságot."
1882-ben a püspöki kar a középiskolai törvény országgyűlési vitája kapcsán komoly formában foglalkozott a katolikus felsőoktatás kérdésével. 1882 februárjában hat püspök
sürgette a hercegprímást, hogy foglaljon állást egy katolikus tanárképző intézetnek Budapesten való felállítása ügyében. A tanárképző ügye később lekerült a napirendről, de ez év őszén
már valódi egyetemalapítási terv ötlete merült fel. 1882. szeptember 3-án gróf Esterházy
István pozsonyi föispán látogatta meg Esztergomban Simor János érseket és tárgyalásaikon
Esterházy vetette fel egy katolikus tudományegyetemnek Pozsonyban való felállítását. Simor
úgy látta, hogy az egyetemalapítás Magyarországon is keresztülvihető, de nehézségekkel kell
számolni. Éppen ezért az ügyben tanácskozást csakaz általános alapelvek kidolgozása céljából
tartott szükségesnek, hiszen a tervek megvalósításához országos összefogásra lenne szükség,
Simor saját levelét megküldte a püspöki kar minden tagjának, azok állásfoglalását kérve. Annak
okát, hogy a nyolcvanas években mégsem került sor az ügy komolyabb tárgyalásáril, éppen
Simor álláspontjában találhatjuk: meg, aki az elvi helyeslés mellett így nyilatkozott: "kénytelen
vagyok egyúttal újólag ama kétségbevonhatatlan igazságot is. .. nyomatékosan hangoztatni ... , hogy meggyőződésem szerint van Magyarországnak egyeteme, mely eredetileg
egésZen katholikus volt és ha az újabb korban történt toldásoktól eltekintünk, még most is
túlnyomóan az - s ez a budapesti Thdományegyetem. "10
A katolikus tanárképzés dolgában a tanítörendek szükségszerűengyorsabban reagáltak
és.sorra hoztákIetre rendi székhelyeiken, vagy később Budapesten az egyetem mellett
saját rendi föiskoláikat. A bencések föiskolája változatlanul Pannonhalmán működött, de
jelentőségüketmutatja, hogy Budapest és Kolozsvár mellett itt volt a harmadik, méghozzá
az állam által is elismert Középiskolai Tanárképző Intézet. A ciszterci rend föiskoláját, a
Bernardinumot eredetileg Zircen alapították, de 1889-ben Budapestre költöztették. A
premontreiek 1894-ben állították fel budapesti rendházukat, majd 1902-ben a Norbertinumot, ahol a rend tanári és tudósi utánpótlását biztosította szintén a Thdományegyetem
segítségével. A számában legjelentősebb piarista tanítórend 1894-ben két föiskolát
alapított a két egyetemi városban, 1916-ban azonban ezek egyesültek és a budapesti
Kalazantinum lett az egyetlen és legtöbb oktatási központ. E rendi föiskolák azonban
távolról sem helyettesíthettek egy esetlegesen létesítendőkatolikus egyetemet. Hogy ez a
terv mennyire erősen foglalkoztatta a kor közvéleményét, azt Csáky Albin vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1893-as nyilatkozata igazolja, aki ekkor ígéretet tett a katolikus
egyházi alapítványok kiadására egy majdani katolikus egyetem céljaira.

A katolikus egyetemért inditott orsZágos akdók
A miniszteri ígéret természetesen nem sokat jelentett, hiszen ilyen fontos kérdésben úgyis
az országgyűlésnek kellett volna döntenie. Az állami hatóságokhoz azonban sohasem
érkezett ilyen jellegű megkeresés, jóllehet évtizedeken át változó intenzitással ugyan, de
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állandóan napirenden volt e kérdés a nagy átalakulását élő magyar katolikus egyházban és
a katolikus közvéleményben.
Az esztergomi fóegyházmegye papsága 1894 tavaszán nyomtatott felhívást tett közzé,
amelyben anyagi és erkölcsi támogatást kért a leendő katolikus egyetem számára.!'
A felhívást nyilván a prímás beleegyezésével tették közzé, de bizonyos, hogy a
kérdésben még nem alakult ki a prímás és a püspöki kar végleges álláspontja. A terv az
1900-tól megrendezett Országos Katolikus Nagygyűlésen került előtérbe. Ettől kezdve a
katolikus egyetemi mozgalom vezetője, irányítója és a részletes tervek kidolgozója
Mihályfi Ákos ciszterci szerzetes tanár lett, aki 1906-ban kapott katedrát a pesti Teológiai
Karon, majd 1916j17-ben az egyetem rektora is volt. Mihályfi korábban meglátogatta
Nyugat-Európa katolikus és más egyetemeit, s így konkrét tapasztalatok alapján életképes
és célszerű tevékenységet folytató katolikus egyetem tervét fogalmazta meg.P "A
katolicizmus hazánkban eleddig nagyon keveset törődött az intelligens osztályokkal,
ezeket hagyta kisiklani kezei közül" - állapítja meg önkritikusan, és az egyetem céljaként
a katolikus tudomány védelmét, s egyben fejlesztését jelöli meg. Az új katolikus
egyetemnek magas tudományos színvonalával, újszeru egyetemi szervezetével, a diákokkal való törődés korszeru formáival kell példát mutatnia és azzal erjesztőleg hatnia.
Mihályfi szerint a leendő egyetem alapkérdése a tanárok kiválasztása, akik nem lehetnek
középszerüek, s nem lehet elegendő náluk a katolikus buzgalom, "igazi tudósoknak kell
lenniük". Az eszmény itt az angol mintájú egyetem, a campus rendszerben a nagyvároson
kívül felépült egyetemi város, ahol az igazi egyetemi élet kialakítáSára lehetőség van. A kor
egyetemi életének erre az időre már Budapesten is jellemzőjévé vált a diáknyomor.
Mihályfi erre is kitér és internátusok rendszerének létesítését veszi fel tervébé:-A leendő
egyetem szerkezetét sem a hagyományos formában képzeli el, hanem olyan régóta
hiányzó fakultások szervezésére - például mezógazdaságira - tesz javaslatot, amely
teljesebbé tenné az új egyetemet.
A Mihályfi által kidolgozott koncepció egy korszeru, a hazai egyetemektől eltérő
szerkezetű, magas nívójú tudományos intézmény képét rajzolják elénk. Kérdés azonban,
hogy ennek megvalósítása mennyire volt reális. Mihályfi mindenkinél jobban óvott egy
alacsony színvonalú katolikus egyetem elsietett létesítésétől.Mivel egyelőre - írta 1903ban - az igazi tudós-tanári kar kinevezéséhez nincsenek meg a személyi feltételek,
egyelőre a német példát kell követni. Ösztöndíjakkal, alapítványokkal biztosítani kell
katolikus ifjak külföldi tanulmányait, s minél több tehetséges szakembert támogatni kell
abban, hogy az állami egyetemeken magántanárságot szerezzenek. Tervezetében nem
helyeselte azt, hogy kikérve az egyetemi alap katolikus részét, az egyház kivonuljon a
budapesti Thdomáilyegyetemről,hiszen azzal ott meglévó befolyását teljesen elveszítené.
Nézzük, milyen erőforrások álltak egyáltalán rendelkezésre a terv megvai6sításához. A
századforduló előtt a csanádi, a váci, a kassai püspök, majd a kalocsai tOkáptalan tett nagy
0SSZegÚ alapítványt a katolikus egyetem javára. Hetyey Sámuel pécsi püspök szintén e célra
gondolva gyarapította a líceumalaptókéjét Az egyéb felajánlásokkal együtt Mihályfi számítása
szerint 1900-ban kb. egymillió koronára már számíthattak az egyetem szervezöí, Ez
kétségtelenül j6val kevesebb volt, mint amennyi egy életképes egyetemhez kellett volna, de
mindez még nagyobb országos akció nélkül jött ÖSSZe, így a nagygyúlések résztvevői úgy
gondoltak, hogyha a pOSpöki kar támogatja a szándékot és országos mozgalmat Indít a
katolikus egyetem létesítéséért, akkor anyagi szempontból sem reménytelen az ügy. Az l és ll.
Országos Katolikus Nagygyúlés ilyen értelmű határozatot fogadott el, és kérte a pOSpöki kart
egy országos katolikus egyetemi bizottság kiküldésére. A kérés azonban hiába került a
pOSpöki kar elé, és 1903. április 23-án az esztergomi nagyprépost is hiába kérle az ügy
tárgyalását, még az említett egyetemi bizottság kiküldésére sem került sor, pedig ezekben az
években az ország egyre több részéből érkeztek újabb és újabb tervekről hírek.
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1903-ban jelent meg Hanuy Ferenc pécsi teológia tanár alapos tanulmánya, amely már
címében jelezte sZándékát: Katolikus egyetem Pécsett.v» A tervezet szerint a meglévő
pécsi teológiai íntézetböl, a jogi-líceumból és a ciszterci gimnáZiumból rövid úton, s
minden államí hozzájárulás nélkül létre lehetne hozni a háromkarú katolikus egyetemet. E
tervezetet Mihályfikemény bírálatban részesítette a Katolikus Szemle hasábjain, 14 hiszen
legtöbb pontjában ellentmondott mindannak, amit korábbi javaslataiban követelményként állított egy leendő egyetem elé, s így alighanem csak egy provinciális, alacsony
nívójú intézmény lehetett volna.
Ugyancsak 1903-ban érkezett a hír egy erdélyi kezdeményezésről. Fogarasy Mihály az
1882-ben elhunyt erdélyi püspök tett még alapítványt Gyulafehérvárott egy leendő
katolikus egyetem céljára. Az "Erdélyi római katolikus státus igazgatótanácsa" 1903.
október 23-án határozatot fogadott el arról, hogy a püspöki székhelyen fokozatosan
megnyit egy teológiai, bölcsészeti és jogi karokból álló katolikus egyetemet. IS Az okok
közé tartozott, hogy a századforduló körül katolikus részről bírálatok érték a kolozsvári
egyetemet, ahol "protestáns és szaadkőmúves többségű" tanári kar kialakulásától
tartottak.w Az erdélyiek tervezetéről ugyancsak Mihályfi mondott nyilvános bírálatot. A
tervezetet jobbnak értékelte, mint a pécsit, de országos jellegű katolikus egyetem
felállítására Gyulafehérvárt alkalmatlannak tartotta. Éppen ezért célszerűbbnek látta
csupán egy bölcseleti-líceum és kapcsolódó tanárképző intézet felállítására fordítani a
Fogarasy-féle alapítványt.J7 A javaslatokat a püspöki kar érdemben nem tárgyalta, bár
kétségtelen, amint ez Mihályfi bírálataiból is kitűnik, egyik sem ütötte meg azt a
színvonalat, amelyet az országos közvélemény elé lehetett volna bocsátani. A későbbiek
ben a katolikus egyetemalapítás ügye egyre inkább háttérbe szorult. 1907-ben még
gyűjtést rendeztek e célra a szécsényi kerületben.w majd 1911-ben a XI. Országos
Nagygyűlésen újra határozatot fogadtak el, ismét Mihályfi indítványára, egy katolikus
egyetemi bizottság kikilldésére vonatkozó kérelemről. de ezek már a mozgalom
utórezgései voltak
A mozgalom sikertelenségének. okai

A katolikus egyetem tervének papíron maradásában több tényező is közrejátszott.
Belpolitikai okként elsősorban az autonómia-tárgyalások megfeneklését nevezhetjük
meg, hiszen a katolikus iskolaügy ennek szerves részét képezte, s a püspöki kar láthatólag
nem óhajtotta különválasztani az egyetem kérdését a többi problémától. A külföldí példák
közül a francia katolikus egyetemek helyzete inkább riasztólag hatott, a belga és svájci
intézetbe ugyan küldtek növendékeket, de nem tekintették mintának. A Magyarországon
sokkal inkább követendőnek tartott német és osztrák példa pedig azt sugallta az egyházi
vezetőknek, hogy célszerűbb a katolikus befolyást erősíteni a meglévő egyetemeken. A
püspöki karban is nyilváfl ez a vélemény jutott többségre, hiszen az említett 1911-es
nagygyűlés határozatát éppen Várady Lipót Árpád győri püspök egészítette ki azzal, hogy
"a bizottság gondoskodjék arról is, hogy a katolíkus érdekek az egyetemeken kellőképpen
megövassanak"." A sikertelenségben kétségtelen szerepe volt a liberális és protestáns
politikai és tudományos vezető személyiségek ellenérzésének is, de aligha utolsósorban
annak, hogy a püspöki kar többsége visszariadt az egyetemalapítással járó nem jelentéktelen anyagi áldozatoktól.
A felekezeti egyetem megvalósítása pedig nem volt a korabeli Magyarországon
lehetetlen gondolat, hiszen az 1912. évi 36. tc-kel felállított új pozsonyi és debreceni
egyetemek közül a debreceni, minden állami jellege ellenére, határozott református
karakterrel (s természetesen református Hittudományi Karral) bírt, tegyük hozzá éppen a
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református egyház altat a korábbi évtizedekben hozott jelentős fejlesztések és anyagi
áldozatok következményeképpen. 20 Mint említettük, az ideológiai, politikai küzdelmek
egyik kemény csatakat hozó színtere éppen a budapesti egyetem lett. Apolitikai küzdelem
élesedése lehetetlenné tette, hogy a szabadelvúnek hirdetett rendszerben a másik fél
pozitív vonásait is figyelembe vevő csoportok jussanak vezető szerephez. Mindez a
tanárok kiválasztásában a csoportérdekeket helyezte a tisztán tudományos szempontok
elé, vagy egyes diákkörök és mozgalmak vezetésében a szélsőséges csoportoknak juttatott
vezető szerepet. így a korábbi, politikai szempontból még érdektelen diákegyesületeket
új, polítízalö, világnézetileg egymással szemben álló diákkörök és szervezetekYáltották fel.
Az egyetemi befolyás erősítése érdekében az ifjúság körében a Pesten megtelepült
jezsuita szerzetesek fejtettek ki élénk agitációs tevékenységet. A rend az ifjúságot a Szent
Imre Egylet keretében szervezte, amely később a polgári radikálisok elleni harc egyik
bázisa lett. A jezsuita Tomcsányi Lajos 1896/97-ben hívta életre a budapesti egyetemi
Mária Kongregációt. A századforuló után a Regnum Marianum egyesület az egyetemi ,
hallgatók hozzá csatlakozó tagjait és a végzetteket is a Regnumi Egyetemiek Szövetségébe
tömörítette.u Katolikus jellegű önképző és segélyező egyesilletként működött az 1888ban alakult, majd 19Q4-ben megújított Szent Imre Kör, amely széles hallgatói rétegre
terjesztette ki befoly.1sát. 1895 után, amikor a nők előtt is megnyiltak egyes fakultások,
Farkas Edit szervezte meg az Egyetemi Hallgatónők SZent Margit Körét, a SZent Imre Kör
női megfelelőjét.

Mihályfi tervéból bizonyos részletek Budapesten is megvalósultak. Ilyen például a
hallgatói intemátusok ügye, melyek létesítését a püspöki kar és különösen Vaszary Kolos
hercegprímás is támogatta 1902-ben nyílt meg az első SZent Imre Kollégium, és az első
világháborúig felépült mind budai, mind pedig pesti önálló kollégiumi épületük. E
mozgalom segítésére és az építések Urnogatásá.ra alakult meg 1901-ben a Katolikus
Főiskolai Internátus Egyesület, amely alapszabályai szerint a raszorulö egyetemi hallgatóknak kedvezményes vagy alW' ingyenes ellát:ast is biztosíthatott. 22 Fontos vá1tozis volt a
katolikus befolyás növelésében az "egyetemi hitszónoki" állas visszaállításának elérése,
amelyre 1908-ban került sor a hitszónoklati rendkívüli tanszék feWlítasával. E tanszékre
Glattfelder Gyulát, a SZent Imre Kollégium megszervezőjét és első ~óját nevezték
ki, aki 1909 szeptemberében mar e tisztségében szólt a hallgat6sághoz az egyetemi
templom sz6székéról. csak érintőlegesen említem, hogy a Hittudományi Kar oktatási
rendjének - melyről korábban Mihályfi Ákos is komoly bírálatot mondott - reformjára
is ebben az időszakban került sor, igaz 1913-ig elhúzódva, amikor is a tanulmányi időt öt
évre emelték fel.
Ezek a vá1toZások is azt mutatják, hogy az 1910-es évek elejére az egyházi vezetés végleg
letett az önálló katolikus egyetem alapításának gondolatáról, s megfelelóbbnek látta a
katolikus egyetemi pozíciók erősítését.
Az első világháború utáni vá1tozisok jelentős mértékben érintették a hazai egyeteme:
ket, így a teológiai képzést is. A Magyar Thnácsköztár'saság idején a Közoktatásügyi
NépbiztOSIlága budapesti Hittudományi Kart 1919. június 17-i rendeletével megszüntette
és a rendelet végreltajtas4t szeptember elejére tervezte. Egyben tervbe vették egy
"hittudományi kutatóintézet" létesítését. 23 A Kar tanárai közül Hanuy Ferenc fogalmazott
egy úgynevezett "jogfenntartó nyilatkozatot", amelyben kérte az egyetemi alapból a
katolikus rész kiada§t és külföldi példákra hivatkozva a katolikus egyetemek pozitív
szerepét is hangsúlyozta. 24
Miután a pozsonyi egyetem csehszloWk irinyítás alá került, tanárainak egy része
Budapestre menekült és Wneneti pesti tartózkodás után 1923-ban Pécsett nyitották meg
az Erzsébet Thdományegyetemet. A csehszloWk a.llam Pozsonyban katolikus Hittudományi Kart akart nyitni, de ezt Csemoch prímás ekkor megakadályozta. Ugyanígy Pécsett sem
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helyeselte teológiai kar létesítését, de azt is kikötötte, hogy az 1920-ban már megalakult
Evangélikus Hittudományi Kar székhelye ne Pécs, hanem Sopron legyen.25 Az Erzsébet
Thdományegyetem azután 1923 és 1950 között valóban ebben a sajátos formában, kettős
székhellyel működött.
Ugyancsak a háború befejezése után vetette fel Vass József vallás- és közoktatásügyi
miniszter azt az ötletet, hogy "a pannonhalmi tanárképzőt egyetemi rangra emelve,
megvesse alapját a csonka katolikus egyetemnek",» A terv szerint egyelőre csupán egy
bölcsészeti kar szervezéséröl lett volna szó, s a püspöki kar 1921 őszén, bár csak elvileg, de
pártfogoita a gondolatot. A nyilvánvalóan irreális elképzelés később már nem került szóba.
A két világháború között, az úgynevezett "keresztény kurzus" időszakában az oktatásügy
szervezeti kereteivel az egyház lényegében elégedett volt, így változtatásokra nem is
késZült.
Az 1920-as évek legvégén ismét újabb helyszínnel kapcsolatban vetődött fel egy
katolikus vagy inkább katolikus jellegű egyetem kifejlesztésének gondolata. Glattfelder
Gyula szeged-csanádi püspök tudósításából értesülhetünk arról, hogy Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki a szegedi egyetem egyik nagy pártfogója is volt,
1928 végén azzal a tervvel foglalkozott, hogy a szegedi egyetemen teológiai kart hoz létre.
A miniszter és az őt támogató Glattfelder terve az volt, hogy e karon az oktatást a jezsuita
rendre bízzák. 27 A csanádi püspök úgy vélte, hogy a szegedi egyetemnek "még Erdélyból
magával hozott erősen protestáns tanári összetétele az új kar által lényegesen javulna
katolikus irányban, s így az Alföldön "egy katolikus kultúr-központ létesülne", melynek
súlyát a jezsuita rend "tudományos és lelki téren egyaránt biztosítaná". A rend a szegedi
teológiai kar létrehoZását hosszú távú feladatként képzelte el, amelyet csak évek során
lehet megvalósítani. Serédi attól tartott, hogy esetleg Szegeden összpontosulna ateolögíaí
képzés, s akkor a budapesti "egyetemek katolikus jellegének úgyszólván egyetlen emléke
is ... eltünnek". Éppen ezért egyelőre legfeljebb egy szeminárium nyitását ajánlotta, s azt,
hogy egy esetleges határkiigazítás után új helyzetben térjenek vissza a kérdésre. A
püspökkari konferencia 1930. március 3-4-i ülésén tárgyalta az ügyet, s a püspökök
többsége nem osztotta Serédi ismételten hangoztatott aggodalmait. Szrnrecsányi Lajos
egri érsek üdvözölte, hogy a fakultás a jezsuiták vezetése alatt állna, és mellette szólt Rott
Nándor veszprémi püspök is. A határozat ennek ellenére a javaslatnál jóvalóvatosabb volt,
s végül úgy került kiadásra, hogy "a püspöki kar jelenlévő tagjainak többsége nem emel
kifogást a szegedi teológiai fakultás létesítése ellen".28
A gazdasági válság következtében a harmincas évek elején a kultusztárca beruházási
lehetőségel is megcsappantak. Klebelsberg 1931-es leköszönése után a szegedi teológiai
kar. ügye gyakorlatilag lekerült a napirendről.
Az egri katolikus egyetem terve 1945 után
1945 után az egyetemeken is egyre nagyobb politikai harc bontakozott ki. A sokáig
konzervatív tudományegyetemekre nagy számban kerültek baloldali tudósok, értelmiségiek s hasonló gondolkodású diákok A kor politikai viszonyai között azonban szó sem
lehetett az eszmék és elgondolások tudományos vitájár6l, békés összevetéséről. A
tudományos vitát a politikai harc helyettesítette, és a kizáróiagosságra törekvő baloldal
egyre keményebben, sokszor kíméletlenül szorította ki az egyetemekről a vele egyetérteni nem akarókat. Érdekes jelensége a kornak a katolikus és protestáns oldalról egyaránt
igen megerősödő egyetemi lelkészségek intézménye, amelyek 1945 -1948 közöttí
történetének megírása még számos tanulsággal szolgálhatna.
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A húszas évek 6ta a magyar katolikus egyháZ felügyelete alatt - a tanítóképző
intézeteket leszámítva - míndössze egyvilági főiskola maradt: az egri érseki jogakadémia.
A többi a tudományegyetemekbe olvadt be. Az egyháZ vezetése érthetőenragaszkodott az
egri taníntézethez, s amikor 1946 tavasZán már komoly formában került szöba a
jogakadémiák megszüntetése, olyan megoldást kerestek, amely hosszú távra biztosíthatta
volna egy katolikus felsőfokú tanintézet fennmaradását. A püspöki kar 1946. március 14-i
tanácskozásánvetette fel először Czapik Gyula egri érsek azt a javaslatát, hogy amennyiben
az egri jogakadémia megszüntetését állami vonalon kezdeményeznék, úgy "a püspöki kar
követelje katolikus egyetem felállítását". 29 Kezdetben a terv nem szolgált egyéb célt, mint
az akadémia megmentését, s az önáll6 egyetem terve ekkor még nem került kidolgoZásra.
Czapik javaslatára a püspöki kar 1946. július 20-án az egri tanintézetet "Magyar Katolikus
Jogakadémiá"-vá nyilvánította, országos jelleggel. Az intézet a kor politikai harcaiban
precedenssé vált, amellyel az egYháZ dokumentálhatta, hogy "mindenneműiskolát" joga
van fenntartani. Vliági vonalon ezzel párhuzamosan szervezték meg a "Katolikus Egyetem
Baráti Körét", amely már ekkor célként tűzte ki egy ilyen főiskola propagálását. A püspöki
kar akci6ja eredeti célját elérte. 1946 nyarán sikeres tárgyalásokat folytattak a minisztériummal, és elnyerték a jogakadémiafenntartásához szükséges államsegélyt. 'Aminiszter
- Keresztury Dezső - csupán azt kérte, hogy az egyház egyelőre csak a Katolikus
Főiskola elnevezést használja a nyilvánosság előtt. A terv előrehaladtátmutatja, hogy 1946.
szeptemberében már felmerült egy közgazdasági fakultás létesítésének gondolata, a
pannonhalmi főapát pedig felvetette annak Iehetöségét, hogy "a pannonhalmi fílozöfíaí
főiskolát át lehetne telepíteni Egerbe".30 1947 elején azután Czapik érsek úgy vélte, hogy
teljes erővel meg lehet indítani a katolikus egyetemért folytatott mozgalmat. Az 1947
februári püspökkari értekezlet elé már olyan javaslattal állt, hogy egyelőre elvben mondja
ki a konferencia, hogy "az Egerben már múködő katolikus jog- és államtudományi karnak
egyelőre közgazdaságtudományi, valamint bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karral
val6 kiegészítésével Szent István Thdományegyetem néven, átmenetileg három fakultásos
magyar katolikus egyetemet" létesít. Czapik szerint az 1947j48-as tanévben a jogi és a
közgazdasági karokat lehetett volna megnyitni. A határozat elvi kimondása azt jelentette,
hogy csak a megfelelő pillanatban akartak ezzel a nyilvánosság elé lépni." A javaslatot a
prímás is lelkesen támogatta, és hamarosan országos akci6 kezdődöttaz ogy támogatására.
Az Új Ember ugyan csak május 25-én hozta nyilvánosságra a terv részleteít,v de Egerben
már e hónap közepén katolikus egyetemi napokat rendeztek.
Az ügy fontos fejleménye volt, hogy 1947. szeptember 25-én az esztergomi egyházközségek központi tanácsa a Szent István Thdományegyetem szerkezetének kibővítéséretett
javaslatot. Eszerint Esztergomban az egyetemnek kihelyezett orvosi fakultását szerették
volna felállítani, amelyhez a város vezetőségének támogatását is megnyerték 33 A
mozgalom, amely sokkal inkább lelkesedésen, mintsem a reális helyzet felméréséri
alapult, az egyetem kijelölt kancellárjának, Czapik Gyulának elvi egyetértésével találkozott, bár ő is kijelentette, hogy az orvosi kar létesítése 6riási nehézségekkel járna. Az egri
érsek az évvégén úgy vélte, hogy elóbb persze az univerZitás egészének a gondolatát kell a
hazai közvéleménnyel elfogadtatni, és kérle az esztergomiakat, hogy az egyetemes
katolikus érdekeket legalább ideiglenesen helyezzék a helyi érdekek elé. A leendő
egyetemen a bölcsészeti kar helyzetét látta a legkedvezóbbnek A jogi kar jövőjét nem látta
kedvezőnek, s helyette a közgazdasági oktatás fejlesztését tanácsolta. 34 Ebben az időben
már létezett mintegy 26 taggal a Szent István Thdományegyetem Szervező Bizottsága is,
vagyis azt mondhatjuk, 1947-48 fordul6ján már meglehetősenelőrehaladott stádiumban volt egy három, illetve négy karú magyar katolikus egyetem tervezése. A részletes
tervek persze még nem készültek el, s teológiai fakultás létesítéséről - ismereteim
szerint - nem volt sz6, hiszen a budapesti teológiai kar fenntartásához az egyháZ vezetése
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változatlanul ragaszkodott, és a pesti egyetem tanári kara részére ilyen irányban tett
megnyugtató nyilatkozatot. Annyit megállapíthatunk, hogy az egyház a bölcsészeti és
közgazdasági kar megnyitásához és a jogi kar fenntartásához rendelkezett megfelelő
szakemberekkel, más kérdés, hogy az egyetem működtetésének anyagi alapjait miként
tudta volna biztosítani. A fő kérdés valójában az a társadalmi, politikai fejlődés volt,
amelynek logikájába 1948·ban már nyilvánvalóan nem fért bele egy ilyen egyházi
befolyású hazai egyetem létezése. Az egyházi iskolák államosítása során azután az egri
érseki jogakadémia is állami kezelésbe került, majd megszúnt.
Az 1948 utáni egyházellenes akciók kezdetben még nem érintették a budapesti
Hittudományi Kart. Az 1949/50-es tanévben a kar az ekkor még változatlanul Pázmány
Péter nevét viselő Thdományegyetem öt fakultásának egyikeként működött. A kar
felsZámolása része volt az állam és az egyház közötti, kényszerhelyzetben létrejött
megállapodásnak, és ennek megfelelően az 1950. évi 23. tc. függetlenítette a teológiai
fakultást az egyetem szervezetétől. Bánk József dékán ezt a kari tanácsülésen jelentette
be,35 s a kar ezzel kapcsolatban egy memorandumot fogalmazott meg, melyben elfogadta a
kényszeríntézkedést, de jogainak elvi fenntartására is utalást tett. A minisztérium 1950.
augusztus 23-án azonnali hatállyal felmentette a kar valamennyi tanárát, s ezzel az egyetem
egyik alapító fakultása megszúnt működni.36
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A liturgikus reform még el sem kezdődött
A modem egyháztörténelem talán legreménytelibb mozgalma a XIX. század végén
kezdődött, az 1920-as, 30-as években már gazdagon gyümölcsöző liturgikus apostolság
volt. A közelmúltban az a hamis benyomás alakult ki az emberekben, hogy ez a liturgikus
mozgalom a II. Vatikáni zsinat konstitúciójában és a zsinat utáni rendeletekben. a
"liturgikus reformban" célhoz ért. Most, hogy ismét többet olvasom a mozgalom
klasszikus irodalmát, az a meggyőződés erősödött meg bennem, hogy a liturgikus
megújulás ügye tévútra került.
Ha a liturgikus reformmozgalom gazdag, sokfelé ágazó gondolatrendszerének és gyakorlati
munkájának magvát, vagyisa részleteket megvilágító alapeszmét keressük, két tételhez jutunk.
Egyik a liturgia mivoltát érinti, másik pedig az egyház életében betöltött szerepét.
l. A liturgiának szarnos áldásos hatása van az egyénre és a közösségekre, de ezeket nem
szabad összetéveszteni a liturgia lényégével. A liturgia: mindenekelőtt és mindenekfölött
kultusz-misztérium, tehát benne ténylegesen, objektíve megjelenik Krisztus és az ő
üdvösségrnúve. nA keresztény liturgia Krisztusnak az egyházban és az egyház által
rituálisan megvalósuló megváltás-múve, vagyis az Isten üdvözítő cselekedete a jelek
fátyola alatt" (Odo Casel OSB). Minden olyan törekvés, felfogás, melyezt elhomályosítja,
kicseréli vagy gyengíti, minden olyan beállítás, mely a liturgia kateketikus, buzdító,
moralizáló, közösségi, élményszerző, stb. mozzanatát elébe helyezi az objektív isteni
műnek, az egyházi életet éppen legfontosabb összetevőjében hamisítja meg.
Ez más szöval azt jelenti, hogy a liturgia objektív esemény, melyben nem mi vagyunk a
főszereplők. hanem Isten. Az olyan törekvés, mely a személyességet, a látszólag(!)
emberszabásút erőlteti, mely túlhangsúlyozza az akarat, az alkotás, a rendezés, a fantázia
pszichologikumát, az összetéveszti a liturgiát valami mással.
Ez továbbá azt jelenti, hogy a liturgia meghatározott tartalom, mely hozzá illő
formában ( megfelelő "jelek fátyola alatt") jelenik meg. A mise, a szentség-kiszolgáltatás, a
zsolozsma nem puszta keret, mely tetszőleges tartalommal megtöltve válna hitelessé.
A liturgia közösségijellege elsősorban annak objektív tartalmát, illetve a közösségnek az
objektív tartalomra irányulását jelenti. Az egyéni (individuális) szubjektivizmusnál nem
csekélyebb elfajzás a közösségí szubjektivizmus. Aprivát szubjektivizmus gyógyszere nem
a közösségí szubjektivizmus, hanem az isteni objektivitás.
Továbbá mindez azt jelenti, hogy ha a liturgia a jelek - tehát a konkrét szavak,szövegek,
mozdulatok, szímbölurnok - fátyola alatt rejtező objektív isteni tartalom, akkor a papság, a
hívek, a hitoktatás, a közösség azzal teheti a legtöbbet a liturgiába való bekapcsolódás
érdekében, hogy befogadja, asszimilálja,megérti a jeleket és a jelek mögött rejlő tartalmakat.
Aminek részesévé lettünk személyünkben, öneröíeszítésünk nélkül, Isten ajándékozó
jóvoltából, azt kell megpróbálnunk most már saját cröíeszítésünkkel felfogni, feldolgozni:
" ... ut quae sollemni celebramus officio, purificatae mentis intelligentia consequamur". Ezt
a megértést szolgálta valaha a liturgikus mozgalom teológiai-nyelvészeti-történeti
irodalma (magasabb szinten) és gazdag mödszertára (pasztorális szinten).
Nos, a liturgikus mozgalom első céljának megvalósításától a II. Vatikáni zsinat után
távolabb vagyunk, mint 50 éve. A liturgiát a mai közgyakorlat és közgondolkozás sok
mindennek tekinti, de legkevésbé kultusz-misztériumnak. Valaha a liturgia lényegének
hiányos ismeretére panaszkodtak. Ma ennek félreismeréséről beszéhetünk, s ez még
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súlyosabb következményekkel jár. A liturgia pasztorális eszközzé degradálva, egyéb célok
( oktatás, térítés, közösségí élmény, legjobb esetben: kegyelemforrás) szolgálatába állítva,
hatékonyságát eszerint mérve a misztériumot evilági szintre szál!ítjuk le, antropomorfizáljuk. Ha az engedelmesség sokakat meg is óv attól, hogy az egyház liturgikus törvényeit
elhagyják, ez még nem pótolja a liturgia helyes felfogásának erejét. A liturgia objektív
elemeinek elsajátítása, azok tartalmába való behatolás, tiszteletteljes elmélyülés, az egyes
szavak, szövegek és más jelek megismerése - amint tudom - abbamaradt mind a
magasabb (teológia), mind a gyakorlati (papképzésí) és még gyarkolatibb (pasztorális)
szinten. Ha liturgikus tanítás egyáltalán még létezik, az többnyire önkényes belemagyarazásokat, a liturgia ürügyén egyébről-beszéléstjelent. A liturgikus reform még meg sem
kezdödön.
1. A liturgikus mozgalom másik célja az volt, hogy a fentiek értelmében felfogott kultusz
újra az egyház tevékenységének középpontjába kerüljön. A második évezredben, de
különösen az utolsó 2- 300 évben az egyház élettevékenysége nagymértékben
szétforgácsolódott, s az önmagukban helyes elemek tartalmilag is, fonnailag is egyre
távolabb kerültek egymástól. A részterületek, az áramlatok, az eltérő hangsúlyok és
irányok külön-külön mind méltánylandók, szerves összetartozás híján azonban pasztorális
"vesszóparipák" kuszaságába torkolltak. A legnagyobb tisztelettel, de érzékeltetés gyanánt
mégis álljon itt egy kis szógyűjtemény: kongregációk, hittánóra, cserkészet, Máriajelenések, karácsonyi misztériumjáték, lelkigyakorlat, Neue Theologie, rózsafüzér társulat, KAlOT, kereszténydemokrácia, búcsújárás, népszerű egyházi emberek kultusza,
ökumenikus ájtatosságok, katolikus szabadegyetem, bázisközösségi összejövetel ... A
szótár heterogén, de az is akar lenni, mert a mögötte álló valóság is az. Nincs a felsorolt
dolgok közt egy sem, mely önmagában ne lenne fontos, de nem érezzük-e a szétparcellázódás veszélyét; azt a veszélyt, hogy adott esetben csak a lényeg veszik el? Hogy
aránytalanságok keletkeznek? Hogy nincs egy központi gondolat és központi gyakorlat,
mely mindent a "helyére tenne"?
A zsinat világosan kimondta, hogy az egyház életében a líturgía ca csúcs és a forrás". Aki
keresztény, annak nem lehet fontosabb dolog, mint a megváltás műve, márpedig az a
liturgiában valósul meg és kerül kiosztásra napról napra (" ... quoties ... celebratur, opus
nostrae redemptioniS exserítur"), S még a hittanításban is: a liturgia tárja fel a legteljesebben, a legarányosabban, ugyanakkor életszerű fonnában a keresztény hit lényegér. A
liturgikus apostolság célja tehát az volt, hogy minden ember és minden közösség közös és
legfontosabb vallási tapasztalatát a liturgiából merítse, méghozzá minél bőségesebben.Ha a
megváltás művének állandó gyakorlatában szentségileg is, értelmével, vallási kultúrájával is
megkapaszkodik, akkor nyugodtan fordíthatja figyelmét a speciális értékek, élmények vagy
szolgálatok felé, azok szerves kapcsolatban fognak maradni a központi értékekkel.
E feladat gyakorlati megvalósítása két dolgot kíván. Az egyik: "operi Dei nihil
praeponetur" - vagyis az istentisztelet ügyének semmit elébe tenni nem szabad. A
papság, a szolgálattévők, az egész közösség számára az első és lelkiismereti súlyú
kötelesség: a liturgia minél gazdagabb, méltóbb, felkészültebb, s az egész közösséget
magába foglaló bemutatása. Erre kell buzdítania a hittanításnak. A figyelmet és időt nem
szabad sajnálni a szertartások gondos elökészítésétöl, A külső, mondhatni technikai
felkésZülés éppoly fontos, mint a belső, szellemi. A templom tisztasága, ékessége, az
éneknek és asszisztenciának méltó rendje nem pótolja, hanem serkenti a belső részvételt.
- A másik terület: a liturgikus pedagógia, helyesebben, a keresztény pedagógia
alapvetően liturgikus (misztagogikus) jellege. Nem is elsősorban elvek fejtegetésével,
hanem a liturgikus szövegek megtanításával, a liturgikus fogalomkincs átadásával, a
szertartásokon való részvételre neveléssel. Nem a liturgiát lehúzva a "mai ember"
színtjére, hanem a "mai embert" felemelve a liturgia szintjére.
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Nos, a liturgikus mozgalom második céljának megvalósításától a II. Vatikáni zsinat után
távolabb vagyunk, mint 50 éve. Az egyházi élet és a pasztorációs gyakorlat szétforgácsolödásafokozódott. Az egy-egy ember figyelmében főhelyre került részcélok szinte mániákká
terebélyesedtek. Az egyházi életterületek, pasztorációs .mödszerek", közösségí programok tartalmilag egyre távolabbra kerültek a liturgiától is, egymástól is. A liturgikus
szövegek, a liturgia által közvetített tartalmak normatív jellege fel sem merül a napi
gyakorlatban, ezért maga a keresztény tanítás is szervetlen, aránytalan, heterogén, sőt nem
egyszer heterodox. A hitoktatási, hithirdetési gyakorlatban még inkább visszaszorult a
liturgia által közvetített őskeresztény szellemiség, melyről Casel helyesen azt írja: "Az
őskereszténység az igazi kereszténység próbaköve ... nem puszta történeti jelenség,
hanem teológiailag nézve az a forma, amelyben lsten kinyilatkoztatása Krisztusban a
világba lépett, s ezért az egyház isteni modellie". - A liturgiára fordított figyelem, idő,
energia a "maradvány" -elv áldozata. Jó, ha a karácsonyi misztériumjáték többhetes
betanítása mellett marad néhány perc a karácsonyi nagymise előkészítésére ... hogyan is
gondolhatnánk még karácsonyi zsolozsmára, vagy a rníseszövegek előzetes átelmélkedésére? És ha mindez egy·egy helyen, egyesek buzgósága által meg is valósulna, ez kivétel, s
nem az egyház normális gyakorlata.
A dolgok bizonyára sok külső ok miatt is így alakultak. Nem feladatunk azokat
elősorolni. De úgy vélem, egy nagy csalódásnak is áldozatai lettünk: azt hittük, a liturgikus
reform lényege néhány külső változás és főleg az anyanyelvre való áttérés. Ha így lenne,
nagyon könnyű volna! De ha a gondolatot nem értjük, akkor magyarul sem értjök.
Könnyebb persze valamit a gondolat helyébe dugni, mint annak megértésén fáradozni. 50
évvel ezelőtt még világos volt - talán éppen azért, mert a latin kemény héját fel kellett
törni -, hogy a liturgikus megújulásért fáradozni kell, hogy a liturgikus mozgalom
"apostolságot" kíván. A zsinati "változások" lefegyverezték a mozgalmat.
A liturgikus mozgalom tetszhalott. A liturgikus reform még el sem kezdödön.

NAGY GÁSPÁR

Seattle-i kis "elégia"
A San Juan Airlines félelmes mmigépén
búcsúcsókok a gyönyörű félvér lánynak
és búcsúimák a mögöttünk ülő négy apácának
mormolom ám: billeg ez bizony
nagyon és azon ft"elül
billeg a kép tengelye
alig navigál aki belül
mig kIegyenesül a félkör
lépcsőkönjövünk alá
az öblőt nap fakitja de kék így is
és gyönyörű innen Seattle
ba már lent: Seattle-i elégiákat írok!
még egy utolsó csípődobás
aztán égszürke beton
mondja a félvér lány hogy vértelen
fehér vagyok
(1988. szeptember)
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ANDORKA RUDOLF

A társadalmi válság
Sokat hallunk és olvasunk ma arról, hogya magyargazdaság válságos helyzetben van. Kevés
társadalomtudós - közöttük elsősorbanHankissElemér' - próbálkozott az ezek mögött
meghúzódó társadalmi válság természetének, okainak és orvoslási lehetőségeinek
feltárásával.
Ennek egyik oka az elmúlt évtizedekben az a - nemcsak Magyarországon - elterjedt
illúzió, hogy a gazdasági fejlődés, a gazdasági bajok megoldása automatikusan magával
hozza a társadalmi problémák enyhülését, például a gazdasági növekedésból adódó
általános életszínvonal-emelkedés magától megszünteti a szegénységet. Az utolsó kéthárom évben azután viharos gyorsasággal elterjedt az a meggyőződés, hogy a politikai
rendszer gyökeres reformja nélkül nem lehet a gazdaságot megreformálni. Ez azonban egy
újabb illúzióhoz vezethet, nevezetesen, hogy a demokratikus intézmények megteremtése
minden társadalmi problémát megold.
Egyáltalán nem akarom megkérdőjelezni a gazdasági és politikai reformok szükségességét. Nélkülük valószínűleg lehetetlen a társadalmi válság orvoslása, mert okait
részben vagy teljesen a gazdasági és politikai rendszer rossz működésében, súlyos
hibáiban kell keresnünk. A gazdasági és politikai reformoktól azonban automatikusan
nem várhatjuk a társadalmi vál.ságból való kiemelkedést, ezért jelenségeivel alaposan
foglalkoznunk kell. A társadalom válságjelenségei ugyanis a legtökéletesebb gazdasági és
politikai reformokat is zátonyra futtathatják.
A gazdasági válságokat viszonylag könnyen le lehet küzdeni. Gondoljunk arra, hogy
Észak-Amerika és Nyugat-Európa milyen sikeresen tudott az 1930-as évek nagy, és akkor
összeomlással fenyegető gazdasági válságából kiemelkedni. Nagyon súlyos politikai
megpróbáltatások után is képesek voltak társadalmak egészségesen talpra állni. Gondoljunk a lengyel társadalomra, mely több mint egy évszázados idegen uralom és elnyomás
után 1919-ben egésZségesen született újjá. A történelemből azonban ismerünk példákat
(például a bizánci társadalmat vagyaz azték birodalom társadalmat), amikor társadalmak
olyan súlyos válsághelyzetekbe kerültek, hogy szétestek, felbomlottak, eltűntek.
A szociológia nem tud egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy mi szükséges a
társadalom egészséges működéséhez, illetve miben áll a társadalmi válság fogalmának
lényege.
Az egyes emberek oldaláról néZve közelitették meg ezt a kérdést azok a szociológusok,
akik megelégedettséget, pontosabban az életkörülmények egyes elemeivel való megelégedettséget, némelykor pedig az általános elégedettséget- vagy boldogságot vizsgálták. 3
Tovább ment ezen az úton Erik Allardt finn szocíolögus- az emberi szükségleteknek
azzal az elméleti sémájával, amelyet a négy skandináv országra kiterjedő összehasonlító
jólétvizsgálathoz dolgozott .ki. Abram Maslow amerikai pszichológusnak az 1940-es
években megfogalmazott emberi szükséglet és motiváció elméletére támaszkodva az
alapvető emberi szükségleteknek három kategóriáját különböztette meg. Ezek: l. az
anyagi (élelmiszer, ruházkodás, lakás, munkahely, egészség) szükségletek, amelyeket a
"birtoklás" (having) kifejezéssel jelölt meg, 2. a társaság, szolidaritás, meleg emberi
kapcsolatok szükségletei, amelyeket a "szeretet" (loving) szóval jelölt meg, végül 3. az a
szükséglet, hogy az ember úgy érezze: fontos tennivalói vannak a társadalomban,
megbecsülik, fontosnak tartják őt és a tevékenységét, és hatni tud társadalmi környeze-
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tére. Ezeket Allardt az "emberi lét" (being) SZükséglet kategóriájának nevezte. Használta
az önmegvalósítás kifejezést is, de nem úgy érti, hogy az egyén önmagának a mértéke,
hanem közösségi és magasabb erkölcsi értékek megvalósításaként definiálja. A társadalmat így a "szeretet" és az "emberi lét" dimenzióban is vizsgálnunk kell. Ha a "szeretet" és
"lét" SZükségleteit csak hiányosan lehet kielégíteni, akkor a társadalomban alapvető bajok
vannak.
Ha nem az egyének, hanem a társadalomban érvényesülö értékek oldaláról közelítjük
meg a kérdést, akkor a francia forradalom hánnas jelszava, a "szabadság, egyenlőség,
testvériség" megvalósulasa alapján értékelhetjük a társadalmakat. A szabadság értékét
különösen a liberális irányzatok és gondolatrendszerek hangsúlyozták. Ma nem szükséges
bizonyítanunk, hogy a szabadság megsértése milyen súlyos károkat okoz a társadalomban,
hiszen az elmúlt évtizedek bajainak fő oka a szabadság hiánya volt. Hangsúlyozandó
ugyanakkor az egyenlőség értéke, amely nem kevésbé fontos a társadalom jó működé
séhez. A szélsőséges egyenlőtlenségeket mutató társadalmak - különösen a fejlettség
bizonyos szintje fölött - emiatt elóbb-utóbb súlyos válságba kerülnek. Gyakorlatiasabban
fogalmazva, nem jó, ha a társadalom többsége elfogadja, hogy egy része a súlyos
szegénység körülményei közt él vagy elszegényedik. El lehet fogadni]. Rawíss amerikai
filozófusnak azon tételét, miszerint egy gazdasági vagy társadalmi politika értékelésének
az az alapvető kritériuma, hogy középtávon javítja-e a társadalom legszegényebb,
leghátrányosabb helyzetű részének helyzetét.
A három érték közül ma a testvériséget, vagy - a mai szóhasználat szerint - a
szolidaritást szokták a legritkábban említeni. Ezt hétköznapibban úgy foga1mazhatjuk
meg, hogy a társadalom tagjai egymást egy közösség tagjainak tekintik, ezért egymást
szükség esetén segítik. Nem nagyon dívik ma a szolidaritás fontosságának hangsúlyozása,
mert nemcsak az elterjedt individualizmussal, hanem a liberális táradalomfilozófiával is
együtt jár az a felfogás, hogy a gazdaság és a társadalom működése szempontjából a
legjobb, ha mindenki önérdekét követi, mert egy "láthatlan kéz" az önérdeküket
érvényesítő egyének tevékenységéból a társadalmi optimumot hozza ki.
Az ezzel a tétellel kapcsolatos fenntartásokat kezdjük azzal, hogy a közgazdaságtan
szerint a közjavak előállításában és fogyasztásában az önérdekek korlátlan érvényesülése
nem vezet társadalmi optimumhoz. Közjószágnak nevezik azokat a javakat és szolgáltatásokat, amelyeket közösen állítanak elő vagy közösen fogyasztanak el. Közjavak például a
parkerdőkvagya Balaton vize, mert fogyasztásukból senkit sem lehet kizárni. Ha mindenki
önérdekét követi, akkor ezeket úgy fogyasztja, használja, hogy nem törődik az erdők és a
víz tisztaságának fenntartásával, szennyezi azokat. Nyilvánvaló, hogy szükséges valamilyen
közmegegyezés vagy azon alapuló szabályozás. Ezzel foglalkozik a közjavak vagy a
közösségí választás (public choice) új közgazdasági irányzata. 7 A közjavak fogalmát a fenti
példában említetteknél jóval tágabbra terjeszthetjük. Közjószágnak tekinthetjük például a
gyermekeket (mert felnőttkorukbana szüleik nemzedékének minden tagjarészesedni fog
öregkorában abból a nemzeti jövedelemból, amelyet majd elóállítanak), a közbiztonságot
és a magánvagyonbiztonságot (mert minden egyes személy akkor jár el önérdeke
szempontjából ésszerűen, ha lop, és arra számít, hogy a többiek nem lopnak, ha azonban
mindenki lop, akkor a társadalmi együttműködésellehetetlenül), Ha nem jön létre vagy
felbomlik a közmegegyezés, akkor mindenki rosszul jár.
A közjavak elméletéhez közelálló "racionális választás" szociológiai irányzatának egyik
tétele szerint a fejlett gazdaságok és társadalmak egyre inkább függenek a társadalom
tagjai közötti legalább "gyenge szolidaritástól", vagyis bizonyos viselkedési .szabályok
megtartására sZámítani lehet. Ezekben a társadalmakban ugyanis nagy szerepe van az
együttműködésnek, és egy kis csoport az együttműködés megtagadásával nagy kárt
okozhat a társadalomnak. 8 Még közérthetőbben fogalmazott Fred Hirsch: "a gazdaság
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hatékonysága egyre inkább függ a morá1is és konvencionális standardoktöl'". Ezeken az
igazság, a becsület, a fizikai önuralom és a törvénytisztelet standardjait érti. Ha a piaci
gazdaság a hozzá kapcsolódó individualizmuson keresztül meggyengíti ezen morális
alapelvek követését, akkor önmaga alatt vágja a fát.
Végül az individualizmus és a közösségí érzés, a szabadság és a szolidaritás dilemmajának megvilágításához idézzük M. Walzert, a "kommunitarianizmus" új irányzatának
jellegzetes amerikai képviselőjét,aki magát szocialistaként és demokrataként definiálja: "a
teljes felszabadítás bizarr, de nem logikátlan példái sötét jövőképet sugallnak. Elképzelek
egy emberi lényt, aki mindentől megvált, megszabadult a szülőktől, a házastársától, a
gyermekeitől, amint pornográfmutatványokat figyel egy sötét színházban, tagja egyik vagy
másik furcsa kultusznak ( ez talán egyetlen tagsága), amelyet egy vagykét hónapon belül
valószínűlegelhagy, hogy egy még furcsább kultuszhoz csatlakozzék. Valóban szabad ez az
ember?" 10 Walzer szerint nem. Ezért mondja, hogy az individuális szabadságnak csak akkor
van értelme, ha valamilyen közösségí értékek keretei között érvényesül.
Erre gondolhatott Bibó István is, amikor a "leendő társadalom víziójának" megfogalmaZásakor a szabadság és egyenlőség mellett arról is beszélt, hogy "az egész társadalmat
kölcsönös szolgáltatások és szolgálatok rendszerévé alakítjuk át", és amikor ugyanebben a
tanulmányban kiemelte, hogy a "keresztény válasz az erőszak, a félelem és gyűlölködés
görcsére az aktív szeretet központba helyezése. "II
Fordítsuk meg ezek után a kérdést és nézzük meg, mit mond a szocíolögía a társadalom
"rossz működésének" a lényegéről.
Durkheim az öngyilkosságtól írott munkájában fejtette ki anömia-elrnéletét.PEszerint
az öngyilkossági arányszám megnövekedésének okát a társadalom anómiás állapotában
kell keresni. Definíciója szerint az anómia a társadalom viselkedési normáinak meggyengülése. Ez többek közt lehet gyors társadalmi változások következménye. Ekkor a
hagyományos normák és értékek megrendülnek, és még nem léptek a helyükre újak. Ez a
bizonytalanság olyan feszültségeket okoz egyes emberekben, hogy öngyilkosságba
menekülnek. A durkheimi anómia-fogalommal kapcsolatban különféle fenntaitásokat
lehet megfogalmazni. Mindenekelőtt kétséges, hogy feltétlenül kívánatos-e a társadalom
számára az, hogy tagjai minden helyzetben a hagyományos normákkal teljesen egyezően
viselkedjenek. Az ilyen társadalom ugyanis megmerevedik, fejlódésképtelenné válik. Ha
azonban egy tágabb anómia-fogalmat használunk, akkor annak alapján azt az indokoltnak
látszó következtetést vonhatjuk le, hogy a magas öngyilkossági arányszámok okát a
társadalom értékeinek és normáinak valamilyen zavaraiban kell keresniink.
W. I. Thomas amerikai és F. Znainiecki lengyel szocíolögus'> a Lengyelországban élő és
az Amerikába kivándorolt lengyel parasztok összehasonlító vizsgálatát végezték el. A
viselkedési normák szabályozó erejének meggyengülését társadalmi dezorganizációnak
nevezték el, és azzal hozták összefüggésbe, hogy a falusi társadalmi közösségböl kiszakadt
emberek viselkedését már nem szabályoZZák a hagyományos paraszti értékek és normák, a
helyükre pedig még nem léptek újak. Némileg illuzórikus az a feltevésük, hogy a
hagyományos paraszti közösségekben harmonikusan éltek az emberek, de indokoltnak
látszik az a következtetésük, hogy az új társadalmi körülmények között új értékek és
normák, társadalmi "reorganizáció" sZükséges.
R K. Merton amerikai szociol6gus első változatban 1938-ban megjelent munkájában 14
az anómiát - Durkheimtől némileg eltérően - úgy definiálta, mint a társadalmilag
elfogadott célok és eszközök közötti ellentmondást, vagyis azt a társadalmi helyzetet,
amelyben a társadalom tagjai tömegesen képtelenek megvalósítani a társadalomban
kívánatosnak, sót szinte kötelezőnektartott célokat a megengedett eszközökkel. Amerikában például nem képesek meggazdagodni, karriert csinálni a tanulás, munka és
takarékoskodás útján. Merton szerint ebben a helyzetben az egyén válaszolhat azzal, hogy

342

meg nem engedett eszközöket választ (vagyon elleni bűnözés) vagy azzal, hogy elutasítja
mind a célokat, mind az eszközöket (alkoholizmus, kábítószerfogyasztás, mentális
betegségek, a legsúlyosabb esetben öngyilkosság). Joggal feltételezhetjük, hogy hasonló
ellentmondás van a magyar társadalomban, sót még élesebbé teszi az, hogy a szocialista
egyenlőség eszmény elvben mindenki számára megnyitja, sót szinte kötelezővé teszi a
legmagasabb honi életszínvonal elérését. Ez azonban közismerten nagyon nehéz, sőt
sokak számára lehetetlen, ami számos kudarc-élménnyel járhat.
Az anómia fogalmának mintegy "versenytársa" a szociológiában az elidegenedés
fogalma. Az elidegenedés fogalma a jelenségek szélesebb körét öleli fel, lényegesen
társadalomkritikusabb éle van, viszont sokkal homályosabb, mint az anómia viszonylag jól
definiált fogalma. u Filozófiai szinten az elidegenedést az ideális társadalmi viszonyok
ellentéteként lehet definiálni, ideálisnak tekintve azt a társadalmat, amely mentes a külső
uralomtól, és amelyben az önmaguk sorsát meghatározni képes egyének működnek
együtt. 16 Az elidegenedés empirikus szocíolögíai vizsgálataiban annak hat kézzelfogható,
mérhetö dimenzióját szokták megkülönböztetni, ezek: 1. a hatalomnélküliség, vagyis a
hatalomnak való kiszolgáltatottság; 2. az élet értelmetlenségének érzése; 3. a társadalmi
normák hiánya, elutasítása; 4. a társadalmi értékek elutasítása, 5. az egyénnek önmagától
való elidegenedése; 6. a társadalom többi tagjaitól való elszigetelődés, elmaganyosodas.!"
Végül találhatunk a szociológiai irodalomban olyan megközelítéseket is, amelyek
egyszerúen abból indulnak ki, hogy a feszültségek magas szintje a társadalom működése
szempontjából káros. A feszültségek szintjét olyan mutatókkal mérik, mint: a gazdasági
csődök, a váIások, a művi abortuszok, a csecsemőhalandóság, az iskolai lemorzsolódás, a
szegénység aránya. Ezek hatását pedig a bűnözés, a balesetek, az alkoholizmus, a súlyos
dohányzás, az öngyilkosság, a halandóság mutatóin mérik. 18
Az életkörülmények, az életpálya és az életminőség egyes elemeivel való megelégedettségre vonatkozóan kérdéseket tettünk fel egy 1982. évi országos adatfelvétel során 15
éves és idősebb személyeknek. Az életszínvonallal és az elért iskolai végzettséggel
elégedetlenek aránya volt a legmagasabb. Ezzel szemben a házassággal, családdal,
barátokkal és szomszédokkal elégedetlenek aránya viszonylag csekély volt. Ez arra enged
következtetni, hogy a magyar társadalom tagjai elsősorban a maguk elé kitűzött anyagi
élétcélok és karriercélok, valamint az elért eredmény közöttí eltérés miatt elégedetlenek,
az emberi kapcsolatok vonatkozásában kisebb az elégedetlenség.
A megkérdezettek 24 százaléka aI1ította, hogy nagyon sok gondja van, 34 százalék sok
gondot említett, 28 százalék kevés gondot és 14 mondta, hogy nincsenek gondjai. A
gondok okai között a legtöbben az anyagi (nem közvétlenül létfenntartási, hanem például
lakás) gondokat (39%), az egészséggel kapcsolatos gondokat (36%) és a túlságosan nagy
munkaterhelést (24%) említett&. Súlyos figyelmeztetés az is, hogy 15 százalék említett
mindennapi létfenntartási gondokat. Azt, hogy a gondok nemcsak a jövedelemmel
kapcsolatosak, jelzi az, hogy 28 százalék adott igen választ arra a kérdésre, hogy ~ este
későn kell hazajönnie, lakasa környékén az utcán fél attól, hogy bánt6dás éri".
Az életminőség "szeretet" és "emberi létezés" dimenzióira vonatkozó adatokat olyan
módon próbáltunk gyűjteni, hogy néhány állitással való egyetértést tudakoltuk háromfokozatú skálán (igaz - részben igaz - nem igaz). Az "emberi lét" dimenziójában
egyértelmúen elég sötét képet kapunk, a "szeretet" dimenzióban viszont csak a
mindennapos emberi kapcsolatok terén látszanak nagy hiányok, és a nagy többség
biztosan számít arra, hogy súlyos személyi problémák eseten az embertársainak (talán
leginkább a családnak és tágabb rokonságnak) szolidaritása megsegíti:
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Igaz

Részben igaz

Nem igaz

a megkérdezettré vonatkozóan
saját döntésemtől függ,
hogyan alakul az életem

33%

53%

14%

Elérhetern az életben,
amit szerétnék

33%

50%

17%

Sok lehetőségem van arra,
hogy olyan emberekkel
találkozzam, akikkel szfvesen
vagyok együtt
.

37%

47%

16%

72%

25%

3%

Ha bajban lennék, biztosan

segítenének rajtam

Az ilyen "puha" kérdésekre adott válaszoknál mindig felmerülhet az a probléma, hogy
vajon mennyire súlyosnak kell ítélni valamilyen eredményt. Ezért érdemes még idézni a
következő "középkemény" adatokat: az elmúlt év folyamán gyakran szenvedett fejfájástól
47, kimerültségtől 37, alvászavar miatt 34, feszültség miatt 30 és depresszió, szomorúság
miatt 19 százalék, továbbá rendszeresen szedett (legalább havonta többször) nyugtató,
altató és fejfájás elleni orvosságot 33 százalék
A mindennapi élet ezen feszültségterhessége magyarazza a hivatalos statisztika igen
kedvezőtlen tendenciáit. Ezek között a legfeltűnőbb és a legközismertebb a magas, és
1955-tőI19S4-ig folyamatosan emelkedő öngyilkossági arányszám. Az 1980-as években
hazánkban több mint másfélszer annyi volt az öngyilkos, mint az utánunk következő
legnagyobb öngyilkossági gyakoriságú országokban. 1984-ben minden 26. haláleset oka
öngyilkosság volt.
Talán ennél is súlyosabb probléma az alkoholizmus. Bár nem tudjuk olyan pontosan
mérni, mint az öngyilkosságot, mindkét közvetett mutatója - az egy főre jutó
szeszesitalfogyasztás és a májzsugorodás okozta halálesetek arányszáma - az 1950-es
évek közepe óta folyamatosan nőtt. Az ezeken alapuló becslési módszerek szerint az
1950-es évek közepen körülbelül 40-50 ezer, az 1980-as években 400-500 ezer
alkoholista lehetett Magyarországon. Bár a "világranglista" 7 -8. helyén állunk, a jelenlegi
helyzet fennmaradása esetén arra lehet számítani, hogy minden hatodik-hetedik férfi és
minden 25-ik nő élete folyamán alkoholistává válik.
Nincsenek megbízható adataink a neurózis és a pszichiátriai betegségek előfordulá
sának időbeli alakulásáról, egy 1983-ban végzett felmérés szerint azonban a 20 éves és
idősebb népességnek 23 százalékát, ezen belül a nők 32 és a férfiak 15 százalékát
tekintették a neurózis által veszélyeztetettnek vagy neurotikusnak 19
Az a tény, hogy az 1960-as évek közepe óta a halandóság növekedett, az egyéb adatoknál
nyilvánvalóbban jelzi, hogy a magyar társadalomban alapvető és mélyen gyökerező
gondok vannak 20 Thdjuk, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődésnek szinte szükségszerű
velejárója a halandóság javulása. Azt lehet mondani, hogy a fejlettség legjobb és
legérzékenyebb mutatója a születéskor várható átlagos élettartam. A várható élettartam a
nálunk fejlettebb nyugat-európai és észak-amerikai országokban lassan, de folyamatosan
javul. Ezzel szemben Magyarországon, továbbá a Szovjetunióban, Lengyelországban és
Csehszlovákiában a férfiak halandósága az 1960-as évek közepe óta romlott, a nők
halandóságának javulása pedig nagyon lelassult, sót a Szovjetunióban .romlott is. Hazánkban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama az 1966. évi 68, l évről 1985-re 65, l
évre csökkent. Ugyanebben.az időszakban a nők sZületéskor várható átlagos élettartama
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72,8 évről 73,1 évre emelkedett. A férfiak esetében a 25 éves életkortól fölfelé minden
korcsoportban, a nők esetében a 30 és 64 éves életkor között nőtt az elbaJálozás
valószínűsége. Mindkét nemnél a szív- és agyérbetegségek (infarktus és agyvérzés), a
tüdő- és bélrák, a májzsugorodás, az öngyilkosság és a balesetek okozta halandóság
növekedett. Ki lehet mutatni, hogy az ezen betegségek okozta halandóság növekedése az
1950-es évek közepére nyúlik vissza, de az 1960-as évek közepéíg a fertőző betegségek
okozta halandóság javulása még elfedte, illetve ellensúlyozta ezt a romlást.
Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen okok vezettek a a halandóság váratlan
megnövekedéséhez, de joggal feltételezhetjük, hogy a mindennapi élet feszültségterhes
volta egyike a lényeges okoknak. A feszültségek okozhatnak - a magas vérnyomás
közvetítésével - infarktust, agyvérzést, ösztönözhetnek a nagy mennyiségű szeszesitalfogyasztásra (amely a májzsugorodás leggyakoribb oka) és dohányzásra (amely a tüdőrák
főoka), végül közvetlen szerepet játszhatnak a baleseteknél és az öngyilkosságnál.
Mind az előbbi kérdőíves vizsgálati eredmények, mind az utóbbi statisztikai adatok arra
engednek következtetni, hogy hátterükben súlyos társadalmi válságjelenségek húzódnak
meg. A tanulmány nem teszi lehetövé annak a kérdésnek a tisztázását, hogy a válságot a
dezorganizáció, az anómia, az elidegenedés vagyvalamely más fogalom segítségévellehete a legjobban leírni, megérteni. Azt azonban legalább hipotézisként megfogalmazhatjuk,
hogy a problémák gyökerét nem csak és talán nem is elsősorban a "birtoklás"
dimenziójában, hanem a "szeretet", és talán még inkább az "emberi lét" dimenziójában
kell keresnünk. Ha ez a hipotézis megfelel a valóságnak, akkor egyrészt nyilvánvalóan
nehezebb lesz a válságb61 való kiemelkedés, mert anyagi problémákat még mindig
könnyebb megoldani, mint a társadalmi normák, értékek, tudat változását előmozdítani.
Másrészt az utóbbiak kedvező változását nemcsak konkrét politikai lépésektől várhatjuk
(bár nagyon fontos például a társadalmi szolidaritást kifejezésre juttató állami szociálpolitika, vagy a társadalmi közösségek öntevékenységének kereteit megteremtő politika is),
hanem spontán társadalmi mozgásoktól is, feltéve ha vannak még a magyar társadalomnak
erőtartalékai. Az elmúlt évtizedek és a közelmúlt egy-két év történéseí azt hiszem,
feljogosítanak arra, hogy az ilyen erőtartalékok meglétében reménykedjünk, Ezeknek csak
egyik példája a családok rendkívüli összetartó és egymást segítő ereje, amely például a
mezőgazdasági kistermelés, a magánerőből történő lakásépítés, az idős rokonoknak
nyújtott gondozás-segítés terén megnyilvánul.
Az utolsó másfél-két évben a magyar gazdaságban, társadalomban, a politikában
kétségkívül gyökeres változások kezdődtek meg. Azt azonban aligha állítaná valaki, hogy a
magyar állampolgárok nagy többségének élete ettől könnyebb lett. Az életszínvonal
inkább csökkent, mint nőtt, a munkával való megterhelés feltehetően növekedett.
Lényegesen csökkentek viszont az egyes emberek és kiscsoportok, közösségek szabad
tevékenységének korlátai. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a "birtoklási" szükségletek
kielégítésének foka nem javult, sót kissé romlott, viszont az "emberi lét" és talán a
"szeretet" szükségletek kielégítésének lehetőségei javultak.
Azt mindenesetre biztosan tudjuk, hogy 1988-ban teljesen váratlanul lecsökkent az
öngyilkosságok sZáma (1987-ben még 4782, 1988-ban 4377), visszaesett a szeszesítalfogyasztás (1986-ban még 11,4 liter abszolút alkoholnak megfelelő mennyiség fejenként,
1988-ban 10,5 liter), megállt a májzsugorodás okozta halálesetek számának növekedése,
továbbá 1985-höz képest egy évvel nőtt mind a férfiak (66,2 év), mind a nők (74,0 év)
születéskor várható átlagos élettartama. Egy-két év adatai alapján természetesen nem
lehet messzemenőkövetkeztetéseket levonni, de nagyon óvatosan azt mondhatjuk, hogy
az utolsó egy-két év változásai megállították a társadalmi válság mélyülésének több
évtizedes folyamatát és remélhetően felszabadítottak olyan társadalmi erőket, amelyek
hozzásegíthetnek a válságból való kiemelkedéshez.
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Ebből természetesen nem az következik, hogymost már ölbe tett kézzel várhatjuk, hogy
ezek a spontán társadalmi erők kivezessenek a válságból. Állami szociálpolitikával és a
kisebb közösségekben végzett szociális gondoskodással kellene megakadályozni azt, hogy
a várható gazdasági változások a magyar társadalom egy részének anyagi helyzetét
súlyosan lerontsák, a szegénységbe sodorják. Tovább kell erősíteni az egyének és kis
közösségek szabadságának jogi biztosítékait. Végül, de nem utolsósorban olyan társadalmi
intézményeket kellene kiépíteni, és olyan értékeket és erkölcsi normákat kellene
általánosan elfogadottá tenni és a mindennapi életben érvényesíteni, amelyek elősegítik,
hogy a magyar társadalom tagjai a "szeretet" és az "emberi létezés" dimenzióban minél
kevésbé szenvedjenek hiányokat. Az utóbbi nyilvánvalóan nem állami feladat. Az államtól
elsősorban azt várhatjuk, hogy bontsa le az akadályokat ezeknek a szükségleteknek
kielégítése előtt, hogy az egyes emberek, családok, kisebb és nagyobb közösségek,
közöttük az egyházi közösségek, vagy a ma divatos kifejezéssel a "civil társadalom"
elvégezhessék építőmunkájukat.
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KÁNTOR ZSOLT

Töredék
területek vannak nem anyagok, a kudarc nagy kiterjedésa
a kudarc mint az álarc beleragad az arcba, kVatY: és hegedű
nagy piros papírlapra csorog az éjszakából a méz, a neved
méze.
k6zben a meggyantázott vonószá!ak k(jzüJ egy leszakad és lóg
mintha a bajadból húzódott volna ki egy 6szebb szál
kis korpusz ez a dal mintha almák gutUlnának és neki
·üt6dnének a Lélek lelakkozott hegedúborltásának
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LÖRINSZKY ILDIKÓ

Az Études a francia flatalokról
Az Études 1989. szeptemberi sZámában két egymást követő írás - más-más szempontból
- ugyanazt a kérdést járja körül: milyen a fiatalok helyzete a mai Franciaországban. Hogy
látják önmagukat a tizenévesek és hogy látja őket az a felnőtt generáció, mely későbbi
önálló életük vezetéséhez mintát adhat? Milyen lesz az ezredforduló francia társadalma,
melyet a ma felnövő gyerekeknek kell majd megteremteniük? Egyértelmű feleletek
helyett inkább csak feltevések, egymást előhívó kérdések sorakoznak. A válaszkísérletek
mögött rejlő bizonytalanság elsődlegesen nem a jövő, hanem a jelen felnőtt-tarsadalmáröl
szóló ítélet.
Gyermekkorok ma címmel jelent megAgnés Auschitzka írása. Az újságíró nő kérdésére
- .Szerínted mit jelent gyereknek lenni?" - a 12 éVesCatherine ígyválaszol: ~or élni
tanítanak." A kislány tudatában éppúgy, ahogy a humán tudományok elemzéseiben, a
gyerek- és a felnőttkor ideje egymással dinamikus viszonyba lépve kapcsolódik össze.
Thdjuk, hogy a gyerekkor egyikünk sZámára sem egyszeruen jó vagy rossz emlék, hanem
olyan időszak, mely kitörölhetetlenül beivódott személyiségünkbe. A pszichoanalízis
felnőttkori viselkedésünkben gyakran az élet első éVeinek nyomát tárja fel. Catherine
számára a gyennekkor tanulási folyamat, mely szavai szerint nemcsak a "has vagy a fej",
hanem az "élet dolgait" fogja át. Nemcsak a közvetlen szükségletek kielégítésérőlbeszél,
hanem mindarról, ami az emberben vágyat ébreszt, s ami létének értelmet ad. Kiktől várja,
hogy vezessék az élet meghódításának útján? Azoktól, akik - feltehetően - az áhított
tudás birtokában vannak: elsősorban szüleítöl és tanáraitól. Csak az a kérdés, hogy ők
mennyire vannak tudatában és hogy tudnak megfelelni a rájuk rótt szerepeknek.
Elképzelhető-e, hogy sikerül megteremteni egy félrecsúszások és törések nélküli
gyerekkor feltételeit azok számára, akik 2000-ben lesznek húszéVesek? A mai felnőttge
neráció képes-e valóban felnőttkéntvállalni azokat a feladatokat, melyeket a gyerekek - a
jövő társadalmának - felnevelése jelent? Ki taníthatja meg őket "élni"? Egyáltalán: mit
jelent ma egy gyerek a társadalom számára?
nEgy értelem után kutató társadalom paradoxonai"

Furcsa társadalom az, mely megengedi, hogy a gyerek felváltva legyen áhított és elhagyott,
dédelgetett és kitaszított, jól és rosszul szeretett, védett és fenyegetett. Ugyanabban az
újságban, ahol a legújabb tudományos eredményekről olvashatunk, melyek szinte
csodával határos módon segítenek világra egy gyermeket, hírt kapunk egy bíróság
Itéletéről. mely a fogyatékos gyennekét megölő apának kegyelmet ad. "Kívánjuk a gyerek
jöttét, harcolunk jogaiért, aggódunk eltéVelyedése miatt. .. üldözzük a szadistákat, akik
kislányokat erőszakolnak meg. Ugyanakkor az épületekhez tartozó füves területeket a
kutyák, az utcákat az autók számára foglaljuk le, és képtelenek vagyunk meggátolni egy
oktatási rendszer torzító hatásait. A mai gyerek egy olyan társadalom egzisztenciális
körvonalazatlanságában él, mely nem tudja megvonni szabad és tilos, lehetséges és
veszélyes korlátait." A gyerek már nem tudja sem azt, hogy hol, sem azt, hogyan kaphatja
meg a felnövekedéséhez szükséges segítséget. A felnőtt, akihez fordulhat, egy értelmét és
mindenfajta etikai mércét vesztett társadalom tagja, melyet a fogyasztás, az azonnali
kielégülés élvezete éltet, s melyet a munkanélküliség tesz sebezhetövé.
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"SZámitunk rád a holnapért. Számolj velem ma'"
Az öregedő társadalmakban - és ilyen a mai Franciaország helyzete - a józan ész azt
kívánja, hogy a kormány politikája segítse elő a születések számának emelkedését. A még
meg sem született gyermekre súlyos felelősség Vár: "legyetek elegen ahhoz, hogy
biztosíthassátok öregségünket és fenntarthassátok a nemzet életerejét!"
nA gyerek a jövő." Mivel magyarázhat6 mégis a szülők ellenállása? A harmadik gyerek
után járó kedvezmény, a családi pótlék, a lakáshoz és oktatáshoz val6 hozzájárulás mind
nem elég ahhoz, hogy nőjön a sokgyermekes családok száma. Bár a szülést sokan szinte
állampolgári kötelességnek tartják, a szülők megértették, hogy a gyerek önmagában nem
jótétemény. Élete szamos kockázatnak van kitéve. J6t és rosszat egyaránt képes előidézni
önmaga és a társadalom számára (s ebben különösen hasonlít a felnőtthöz). Mielőtt a
szülök öreg napjainak támaSZa lehetne, biztosítani kell - most - agyerekkorát.

"Amikor a családi élet 4ta1aku1"
Egy mai gyerek családi körülményei hasonlóak ahhoz, amilyen a szüleié volt ennyi idős
korban. Mégis figyelemre mélt6ak a különbségek: a rokonság általában sokkal kisebb, az
anya dolgozik, a nagyszülők sokszor Franciaország másik végében élnek. Ha a szülők
elváltak, a gyerek kettős életet él, hétköznapjait és a hétvégeket megosztva anyja és apja, új
feleség (férj) ésféltestvérek között, Aránytalanul sok teher hárul arra a gyerekre, akit anyja
vgy apja egyedül nevel. A szülő részéről akkor is sok a mulasztás, ha mindent megpr6bál,
hogy szigorú időbeosztásáb61 valamennyit kiszakítva a gyerekkel is együtt lehessen.
Bizonytalan helyzetben a nagyszülők, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik távolléte
megakadályozza, hogy a család a hozzá közelállöktől kapjon anyagi vagy erkölcsi
támogatást. A magára marad6 gyerek köré halotti csend épül.

"Új feladatok"
"Igaz, hogy a gyerek - függőségi helyzetéból következően - szigorú értelemben véve
nem követelheti jogait. A felnőttnek azonban, aki élvezi ezeket a jogokat, kötelességei
vannakvele szemben. Ha a gyerek ma nem kapja meg a testi-lelki egészségéhez szükséges
gondoskodást, soha nem lesz képes eleget tenni a minden civilizált embert megillető
jogoknak és kötelességeknek, ha majd rá kerül a sor. Bárhogy alakulnak is a családok
életkörülményei, szokásai, erkölcse, egy nemzet politikai vezetésének - intézményein
keresztül - felelősséget kell vállalnia a gyermekekért." Vajon képes lesz-e betölteni az
állam a ráruházott védnöki funkci6t? Társadalmi értékrendszerünkben megkapja-e
megfelelő helyét a szolidaritás?

"A tan4r és a diák mögött - egy felnőtt és egy gyerek"
Catherine megfogalmazása azt jelenti, hogy csak tanulás útján válhatunk felnőtté. nAZ
iskolának ebben a feladatban óriási szerepe van. Nemcsak azért, mert a gyerek hosszú
órákat tölt az iskola falai közt, hanem azért is, mert jövője a társadalomban nagyrészt attöl
függ, amit ott elsajátít. ElVárhat6-e az iskolát61, hogy egyformán előtérbe helyezze a
gyerek tudásának, szakmai hozzáértésének és erkölcsi tulajdonságainak fejlesztését?"
Biztos, hogy rendkívül nehéz és összetett feladat - éppúgy, mint a család számára. De
megállhatunk-e itt és elfogadhatjuk-e, hogy az iskolának csak a tudásanyag átadásával kell
foglalkoznia, hogy csak azokhoz sz6lhat, akikben - genetikai, szociológiai vagypszichológiai adottságok folytán - ösztönösen megvan az ismeret utáni vágy?
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A közoktatás felelősei tisztában vannak azzal, hogy ez kétszeres kockázat vállalását
jelentené. Egy olyan, más jellegű tudás átadása szűnne meg, mely nélkül a felnőtt nem tud
mit kezdeni szabadságával és felelősségével. És olyanokat fosztana meg egy nélkülözhetetlen tanulási folyamattöl, akik - tőlük független körülmények folytán - eleve hátránnyal
indulnak, pedig az oktatásnak mindenkivel - így velük is számolnia kell.
"Amikor a felnőtt cinkos lesz a hazugságban .•."

"Az évnyitó napján a jónevű középiskolában a szülökhöz szölö igazgatói beszéd - a
retorika virágait nem sZámítva - mindössze ebből áll: Kedves Szülők, nagyon örülünk ...
stb. Fontosnak tartom felhívni a figyelmüket, hogy mostantól kezdve gyermekük sikeres
eredménye 50%-ban az Önök segítségén múlik. Kérem, hogy esténként ismételjék át vele
az aznapi anyagot ..." Az igazgató beszéde tovább növeli a bizonytalanságot a gyermekük
jövőjéért aggódó sZülőkben.A 2. félévtől kezdve - a hagyományos tantervű osztályokban
- a tanulök fele magánórákra jár. A többiek nem szorulnak rá, vagy nem tudják
megfizetni?
Az iskola általában elutasítja a gyakran elhangzó szülöí vádat, mely a gyerek sikertelenségéért a tanár, vagy az oktatási rendszer alkalmatlanságát okolja. Ha viszont a gyerekre
akár meggyőződésünk ellenére rákényszeritjük az iskolában róla kialakított képet,
akaratlanul is a tökéletes intézmény és a tökéletes felnőtt illúziójával hitegetjök. Az így
nevelt gyerek végül önállóságra képtelen megadással veti alá magát mások akaratának és
ítéletének, s esetleges iskolai kudarca eseten ( rossz tanuló = rossz gyerek) - értéktelen,
semmirekellő embemek érzi magát. ~ modem társadalmakban a fiatalkorúak öngyilkosságának számadata gondolkodásra késztet. Az iskolai bukás - mint első társadalmi
bukás - katasztrofális lehet a lelkileg törékeny gyerek számára." A gyerekben, aki hiába
kér segítséget, mert nem felel meg az iskola elvárásainak, s csalódást okoz a szülőknek,
elkerülhetetlenül nő az ellenérzés azzal a társadalommal szemben, mely eltaszítja
magától, mielőtt még helyet találhatott volna benne.

"A gyereknek joga van az igazsághoz"
"Ugyanúgy, ahogy meg kell szüntetnünk a vádakat, melyek a gyereket ért minden rosszért
az iskolát okolják, szakítanunk kell azzal a hamisgondolkodásmóddal is, amely senkit sem
akar felelőssé tenni." Miért kellene a gyerek szemében hazug mödon fenntartani a
tökéletes intézmény, a tökéletes tanár látszatát? Ö - aki nap mint nap alávan vetve tanárai
ítéletének - miért ne formálhatna maga is önállóan véleményt? ~oz, hogy felnőjön,
minden gyereknek igaz beszédre van szüksége a valóságról, mely az övé, beleértve az
iskolát is. A kimondott igazság még nem menti fel az alól, hogy maga is megtapasztalja ezt a
valóságot. csak annyit jelent, hogy tiszteljük és megtanítjuk azt, amiben az ember nagysága
rejlik: hogy képes irányítani életét és tiszteletben tartani a másokét." Vajon a segítség,
melyet egy maj gyerek kaphat a felnőttektől, több, vagy kevesebb annál, amit a szüleí
kaptak ennyi idős korokban? Nehezebb-e ma gyereknek lenni? Szinte lehetetlen válaszolni
erre a kérdésre. "Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy csak azok a gyerekek adhatnak jövőt a
2000. év társadalmának, akik mögött ma igazi és nem illuzórikus felnőttek állnak."
]ean-Louis Schlegel az összegyűjtött szociológiai felmérések nemegyszer egymásnak
ellentmondó eredményei alapján próbál megközelítőleg pontos képet rajzolni a mai
francia iskoláskorúak politikai nézeteiről, kultúrájáról, erkölcsi felfogásáról. Megítélésükben az elemzők véleménye rendkívül eltérő: a statisztikákban tükröződő változások
alapján egyesek az értékek visszatéréséról, a kevésbé optimisták groteszk torzu1ásukról
beszélnek Minden felmérés csak tendenciákat jelezhet - elkeliilhetetlenül általánosít,
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elmossa az árnyalatokat. Az egyértelmű jelenségek közül rögtön
mai gimnazisták és egyetemisták elfordulása a politikától. A válaszadók
kora általában 14-24 év: a korosztály képéhez korábban egyértelműen bizonyos
baloldali értékek igenlése kapcsolódott. 1988-ban a legtöbben egy mérsékelt szocialista-centrista kormány mellett foglaltak állást, s egyfajta jobbra tolódás is kimutatható. Néhány politikai vezető továbbra is szerepel az ideálok listáján (Mitterrand 36%,
Lang 32%, Chírac 23%), de a pártok és politikusaik presztízse könnyen csökken, ill. nő
(nem függetlenül attól, mennyire vállalnak a népszerűségért némi demagógiát ). A
megkérdezettek mindössze 6%-a lépne be valamelyik pártba, s a "politika" szö egyértelműen negatív minősítést kapott.
A sztárlistákon a politikusokat messze megelőzik a könnyűzene, a film és a sport
síkeremberel. Igaz, nehezen minősíthetőértékrendet tükröz az a névsor, melyen hasonló
szavazati arányt kap Yves Montand és Harlem Désir, Cocteau, Pirot, Jean-Jacques
Goldman, Sting és II.János Pál. A kultúrára vonatkozó adatok könnyen megtévesztenek a százalékos arány ugyan azt mutatja, hogy a fiatalok jóval gyakrabban járnak moziba, mint
szüleik, a "többet is olvasnak" kijelentés viszont általában csak annyit jelent, hogy a
megkérdezettek a képregényáradat lelkes fogyasztói.
A pozitív minősítésú szavak között mindenhol az első helyeken szerepel a környezetvédelem, az egyenlőség, a társadalmi összefogás. Közvetlenül utánuk a liberalizmus (kérdés,
mit értenek ez alatt) és az erkölcs. A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest kevesebben ítélik el
a fajgyúlöletet, a halálbüntetést vagy például a fogamzásgátIást, többen tartják viszont
károsnak a kábítószert, a pornográfiát, a homoszexualitást, a házasságtörést és a pénzt( !). Az
ideál a szakmai siker és a kiegyensúlyozott családi élet összhangja, s a legnépszerűbb
foglalkoZás a vállalatvezetóé (megelőzve a tudományos kutatót és a tévé-sztárt is). Az
egyértelmű értékek között kiemeit helyen szerepelnek olyan fogalmak, mint nagylelkűség,
jótékonyság, igazságosság. A fiatalok általában nem látnak ellentmondást a versenyszellem,
az üzleti siker, az érvényesülés és az erkölcsös élet elvárásai között, Aképet azonban ámyalni
kell, hiszen ezeket az értékeket viszonylagossá teszi, hogy mai társadalmunkban a
jótékonyságnak piaca van, együttérzésünket a médiákon keresztül gyakoroljuk, s még
segítőkészségünk is személytelenül jut el a tőlünk elérhetetlen távolságokra lévökhöz,
közvetlen szomszédunknak pedig sokszor a nevét sem ismerjük,
Ugyanilyen ellentmondásokat rejt a család szerepenek megítélése. A válság egyáltalán
nem szűnt meg - ez legjobban a válások számával érzékeltethető - továbbra is eszmény
azonban a boldog családi élet megteremtése. Az adatok egyébként (látszólag) egy új
fellendülés jelei: a 15-19 évesek 92%-a és a 20-24 évesek 40%-a szüleivel él, s a szülők
93%-a minél tovább szeretné nyújtani az együttélés idejét. A szociológus szerint azonban ez
az utóbbi években egyre erősödő tendencia nem ad okot az optimizmusra: háttere ugyanis
nem az ideális szülő-gyerek kapcsolat, hanem az egyre hosszabbra nyúló tanulási idő és
főleg a munkanélküliség. Apályakezdés nehézségei miatt egyre későbbre - 30 éves kor fölé
- tolódik az a határ, ahol a családból kiváló fiatal megkezdheti valóban önálló életét. Más
statisztikák adatai is a felszínen talán megnyugtató helyzet ellen szólnak: a fiatalkorúak 70%-a
nem természetes halállal veszti életét ( ez az adat az össznépességnek csak 1O%-a), s a közúti
balesetek rendkívül magasaránya után a második helyen az öngyilkosság áll.
Van, aki a szülőkkel való egyre hosszabb együttélésben különös veszélyt lát. TonyAnarella
arról ír, hogy ez a folyamat akadályozza azt a szakítást és identifikációt, mely egy személyiség
teljes kiépüléséhez nélkülözhetetlen. Nem kevés gúnnyal "véget nem érő ifjúság"-röl beszél,
melyben szülők és gyerekek kapcsolatát kölcsönösen rosszul értelmezett pártfogás és
narcizmus jellemzi. A 12-30 éves, felnőni nem tudó "gyerekekhez" a szülők, mint
választott modellhez próbálnak idomulni, s a különböző generációk együtt sikeresen
megteremtik kamaszosan éretlen társadalmunkat.
és

szükségszerűen

szembetűnik a
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Szabó Lajos, a közép-európai gondolkodó
Szabó Lajos Budapesten sZületett 1902-ben. Középískolai tanulmányait nem fejezhette be,
mert diákként rokonszenvezett a Tanácsköztársasággal. A húszas évek középén Kassák
Lajos Munka-köre teremtett számára fejlődési lehetőséget, de a Schmitt Jenő Henrik
nyomdokaiban járó - és akkoriban Kepes Ferenc által vezetett - gnosztikus kör
találkozóin is részt vett. A Munka-körben kritikus magatartást tanúsított, a gnosztikusokkal szemben határozott fenntartásokat fogalmazott meg. A húszas évek végén alapvetóen
befolyásolta Karl Korseh gondolkodása, aki a marxizmus teoretikusának nézőpontjából
elsőként látta végzetesnek a Szovjetunióban végbemenő negatív fejleményeket, s aki
döntő szerepet játszott a frankfurti iskola létrejöttében. Vele és Max Horkheimerrel - az
iskola egyik legfontosabb képviselőjével Szabó Lajos Frankfurtban személyes
kapcsolatba is lépett. Justus pállal és Partos pállal a magyarországi illegális munkásmozgaimon belül kialakuló, de ennek keretén hamarosan túlnövó oppozíció egyik szellemi
vezetője lett. A harmincas évek elejére azonban vallás és forradalom belső kapcsolatát
már oly mértékben ellentétesnek látta a marxista felfogással, hogy részvétele a mozgalomban még kü!önállóként is lehetetlenné vált.
Ezeket az előzményeket rendkívül intenzív munka követte a harmincas évek első
felében, amely egyrészt a huszadik század legjellemzőbb szellemi mozga1mainak
értékelésére, másrészt a zsidó és a keresztény misztika egyes forrásainak (például Meister
Eckehartnak,Jakob Böhmének, a Kabbala gondolatainak) feltárására és a keleti vallások ( a
buddhizmus és a hinduizmus) összehasonlító elemzésére irányult. E periódust a Vádirat
a szellem ellen (1936) címü munka zárta le, Szabó Lajos és Tábor Béla közös mfive. A
Vádirat a szociológia, a marxizmus, a fasizmus, a pozitivizmus és a pszichoanalízis
kritikáját fejtette ki, majd - bizonyos fenntartásokkal - az "egzisztenciális gondolkodók"
mellett foglalt állást; "akik Comte, Marx, Darwin, Hegel, Spencer és Mach 19. századával
szemben Novalis, Hamann, Baader, Kierkegaard, Dosztojevszkij és Nietzsche 19. századát
próbálták leszámítolni". Az "egzisztenciális gondolkodök't-röl szólva a Vádirat sokkal
inkább gondolt a dialogikus gondolkodás legkiemelkedőbb alakjaira - Ferdinand
Ebnerre és Franz Rosenzweigre -, mint az ötvenes évek Nyugat-Európájának szellemi
életét meghatározó egzisztencialista gondolkodók, Heidegger, Jaspers és Sartre korai
munkáira.
A VádiratotA bitlogikája - 'R!ocentrlkus logika ( 1937) címü írás követte, amelyben a
szaktudományi logika modern fejlődésének problémáit vetette egybe a hit kulcsfontosságú logikai kérdéseivel.
A nácizmus magyarorsZági hatásának erősödésével Szabó Lajos távozott a tudományos
közéletból, s íróasztalának dolgozott. 1944-ben Auschwitzba deportálták.
Hazatérése után vette kezdetét szoros együttmfiködése Hamvas Bélával. Ezt a Hamvas
Bélával foglalkozó szakirodalom "csütörtöki beszélgetések" néven tartja számon, Szabó
Lajos először Bfblia és romantika címü kéziratát vitatta meg Hamvas Bélával és Tábor
Bélával, majd körülbelül két évig intenzív eszmecserét folytattak. Hamvas Bélán kívül
Szabó Lajost Fülep Lajoshoz ffizte még szorosabb szellemi kapcsolat. Mezei Árpád
kezdeményezésére 1946 nyarán Szabó Lajos az Európai Iskolában "Mfivészet és vallás"
címmel tartott nagy hatású előadást. Mottójául Novalis aforizmáját választotta: "A
mfivészet templomszolgálat vagytemplomrablás!"
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1946 öszén fiataloknak szeminárium jellegű, vitákkal záruló előadássorozatot indított,
amely szintén mintegy két évig tartott. A körülbelül száz elódásban (amelyek esetenként
összefonódtak a "csütörtöki beszélgetések"-kel) fejtette ki a legátfogóbban gondolatait.
Szabó Lajos 1947-ben nem tartotta lehetetlennek, hogy a modem logikai paradoxonokhoz kapcsolódó kérdéskört nyilvánosság előtt is ki lehessen fejteni. Az ország szellemi
életének rohamos deformálódása miatt azonban erről hamarosan kénytelen volt letenni.
A modem nonfiguratív képzőművészethez személyes szálak is fűzték: a harmincas évek
elején VajdaLajossaltöltött egy évet Párizsban. Harmincas évekbeli élményei és az ötvenes
évek fojtogató szellemi klírnájának hatására 1954-ben művészi tevékenységbe fogott:
kalligráfiáit "spekulatív grafíkának", gondolkodói léte kiegészítő vetületének tekintette.
Az 1956-os politikai és szellemi események új reménységgel töltötték el, a novemberi
fordulat után azonban emigrációba vonult: előbb Bécsben, Brüsszelben, majd Düsseldorfban élt 1967-bcn bekövetkezett haláláig.
Kalligráfiái nagy elismerést váltottak ki Nyugaton, több kiállítására is sor került
Brüsszelben, Párizsban és néhány nyugatnémet nagyvárosban, s szarnos műve került
jelentős müzeumokba, Mint gondolkodó, újból fölvette a kapcsolatot Horkheimerrel, s új
ismerősökre is szert tett, közülük elsősorban Pascual Jordan, Hans Sedlmayr és Friedrich
Heer említhető meg. Az emigrációban sokat foglalkozott az esztétikai, a logikai és az etikai
értékek egységének követelményével, amit a szakralitás kritériumának tartott, s "prizmatikának" nevezett. Az értékelméleti egység gondolata különösen közel vitte Hans Urs von
Balthasar teológiai trilógiájához. Erősen foglalkoztatta az asztrofizika és az űrkutatás
fejlódése, s ezzel összefüggésben az asztropolitika kialakulása, amit a huszadik század
meghatározó fejleményének. az "asztropolitikai egzisztencia" hajnalának tartott.
A Biblia és romantika egyik fontos gondolata szerint az emberiség szellemi sorsában
döntő szerepet kap a "szélesen értelmezett Közép-Euröpa", s e Közép-Euröpa "magyar
centruma". Szabó Lajosszerint a szellemi földrajz más tájaival szemben "itt talált produktív
visszhangra minden kísérlet, melyben az élet kutató-pionírjai visszakeresték önnön
életüket a szellem, az alkotás és a zsenialitás problémáinak centrumba helyezésével".
Szabo Lajos ennek a "szélesen értelmezett közép-euröpai" és "magyar centrumü"
küldetésnek kiemelkedő szószólója volt: jelentőségét csak a következő évek, évtizedek
fogják megmutatni.

Szemelvények Szabó Lajos írásaiból
( 1937-1947)
A kutatás - keresés. A kutatás: mozdulat, emberi, alapvető életmozdulat. Kút-ásás és
tájékozódás. Mélység és kör, Az örvény szédülete az alapja és oltalma rnínden emberi
rugalmasságnak és szilárdságnak. A kutatás az élő identitás, kezdet és elv. Az élő egység és
elsőség előre és felfelé törő relativitása!
Prófécia és művészetek a kutatás élő dokumentumai. Élő müvek, melyekben a kutatás
önmagára talál, befejeződik, szerves egésszé zárul. Hatványozott kutatás, Olyan kutatás,
ahol a kutató nem marad meg útjának céljánál, hanem visszakeresi az utat önnön alkotóján
keresztül társaihoz. Igazi céljához itt ér, itt záródik le, itt és így válik folytathatóvá.
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Baader: a lelküsmeret a szellem alapfunkciója. A lelküsmeret az önismeret, az
emberismeret, az élet és az egész teremtett világ ismeretének szerve, forrása, a prioríja. Az
ember végső alakító és teremtő ereje. A lelküsmeretben még nyilvánvalóan egy: személy
és szó! A lelküsmeret a személy legszemélyesebb pontja, pillanata, örökkévalósága. A
lelkíísmerettöl válik a személy személlyé. Az emberi szubjektivitás legszubjektívabb
pontja - és abszolút pont. Végső mérték. A lelküsmeret szö is? Nem, csak a szö forrása és
mértéke. Hogyan? így! "A megszóIíthatóság a másikban!" Ebner!
A lelküsmeret - önértékelés. Minden emberi értékelés gyújtópontja. Amennyiben az
érték szö önmaga szabta határainak tudatában maradunk, azt mondhatjuk, hogy a
legfelsőbb érték és minden értékelés mértéke a személyiség. A személy értékeli önmagát?
Hogyan? A személy személyhez méri magát. Én-Te-hozzád!
A lelküsmeret az eredete minden emberi cselekvésnek, szemlélődésnekés alkotásnak,
ezért aki a lelküsmerethez szöl, az a fejhez szól! És evvel a szólásával a legnagyobbat
cselekszi, amit ember cselekedhet - mindig emlékezetünkben tartva, hogy a moralizálás,
sőt még a tiszta erkölcsi értékelés is más és kevesebb, mint lelküsmerethez szölás, mert
lelküsmereten mi tényleg a léleknek azt a valóságos ismeretét értjük, amelyik rendet és
szabadságot felszabadító tettekben, nagy alkotásokban és új egyéni és közösségi
életformákban nyilvánul meg, bontakozik ki és váltódik aprópénzre.
A megerősödö, megújuIó és mélyebb érzékenységű lelküsmeret az a lelküsmeret,
amelyik úgy hódít új tárnákat és magasfennsíkokat az emberi felelősségérzésmegnyilatkozása számára, mint a spanyol hódítók és más píonírok kultúrákat és világrészeket
hódítottak.
A lelküsmeret a centruma az önismeretnek, az élet, az ember, a világ ismeretének, de
önmagam, az élet, az emberek s a világ alakításának is!
A lelküsmeretem szabja meg felelősségem körét a másik élettel szemben, de a
magaméval szemben is. Lelküsmeretemben azonosítom magamat cselekedeteimmel,
mulasztásaimmal, hibáimmal, vétkeimmel, bűneimmel, hajIamaimmal, képességeimmel,
félelmeimmel, életem történetével. A fontos, a döntő az, hogy ez az azonosítás
önmagammal a valóságnak és önmagamnak milyen szintjén történik? Itt sokfelé, itt
mindenfelé elválnak az utak! Egyéniségek, életek, sorsok boszorkánykonyhája van itt.
Nemcsak hogy az én, az egyéniség titka rnegleshetö, de forrongó kialakulásuk sem kell,
hogy titok maradjon előtted! A misztérium azért itt is sérthetetlen. Amit megtudtál,
senkinek el nem mondhatod, bármilyen ésszerű, tudásodat senkivel nem közölhetedi
Mindenki elutasítja józanságodat és reaIizmusodat. Ezer indok van erre és ezer sZiiletik
újjá, ha még egyszer és még egyszer megpróbálod áttörni a kordont! Nem megy, s te hamar
rájöhetsz, ha akarsz, hogy nem is mehet!! - Mégsem hiábavaló ez a tudásod. Élhetsz,
segíthetsz fokozott erejével. Magadon, másokon. - Közölni csak részesekkel. beavatottakkal közöíhetedl Beavatottságuk mértéke szerint. Ez csodálatos szövetségbe hoz velük
és ez a szövetség a közösség ismétlődő újjászületésének pillanata.
A mérlegkarakter általában a legmagasabb axiomatikának a tulajdonsága. .. Esztétika,
etika és logikának eredendő egysége a legfinomabb rezdülesre is lengő analitikai mérleg, s
ugyanakkor az egészre mozduló meríeg,A mérlegnyelvrezgése, kilengése a centrális pont
körül az önismeret egzakt képlete, amelyik az ön-leértékelés és túlértékelés élő centrum
körül és felé csillapodó mozgása, rezgese.

Mi a kép és mi a forma? Arány és funkció.
Minden jel, ami nem végcél, hanem tovább mutat.
A jel a mozgás és értelem funkcionális közvetítóállomása.
Ha azt mondjuk egy tervrajzra. jel; többes számban kell mondanunk: jelorganizmus.
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A nyelv hasonlatokkal dolgozik: minden hangrezdülés hasonlat.
Ha azt követelem: "ne beszéljünk hasonlatokban", akkor azt követelem, ne beszéljünk
kontrollá1atlan hasonlatokban.
A jelet, képet, hasonlatot, arányt, funkciót csak akkor tudom használni, ha a szubjektív,
közvetlen tapasztalásból, az érzékenységből való kikristályosodásuk pillanatában tudom
őket megragadni.
A jel mindig differenciákat mutat, az érzékenység szempontjából öröm és szenvedés!
Öröm: hasonlóság; szenvedés: különbözés, ellenkezés. A közvetlen tapasztalásban adott
irány: az öröm terjedékeny, mert eredetileg egyetemes, az evidencia-élmény születik az
örömből. A közösség örömének egymást fokozó interferenciája.
A perverzió korlátozza magát, az öröm nem bírja ki, hogy korlátoZZák. A patologikus,
narkotikus tendenciálisan korlátozza az örömöt.
A jel a megoldásra mutat, az egészre, a létezőre, az értelemre.
Jel: differencia: egész: létező: értelem.
Nem lehet hozzáfogni az állítások és állításrendszerek sorrendesítéséhez, amíg nem
tudom ugrásosan végigjárni az egész kört.
Rendszerezni annyit jelent, mint forrásaira visszavezetni.
Egy szö közösre szerkesztésénél az egész mindenséget kell áttekintenünk.
Az elnevezések különböző tapasztalati alapokból pattannak ki: zsellérek, tudósok,
vidékiek stb. egy nyelven nem értik egymást! Nagyon is megfogható ez a nem-megértés.
A hasonlat a névadásnál születik. Az új, a született megnevezése eredetérőlés a tőle való
megkülönböztetéssel.
A hasonlatnak lényegében egzaktnak kell lennie.
Az egzaktság-követelmény: aránykövetelmény, aránymeghatározás.
A differenciálszámítás analíziséből: pontos az az eredmény, amelyik a nekem szükséges
értékhatárok között van.
A hasonlóság az arányok azonossága. Az azonosság tökéletes hasonlóság. Az azonosság
arányegyenlőség.

Egzaktság: céljaimhoz arányosság.
Arány és hasonlóság viszonya megfelel identitás és egyenlőség viszonyának.
Romboló pontosságigény: a végső atom keresése, a teljes összefüggéstelenaégre és
elhatárolásra irányuló vágy.
Az összes arányt keressük, mert ez a tagolható pontosság, a tagolható eljárás. Az arányok
metszéspontja!
Novalis: Az ember metafora.
Létezik, ez annyit jelent, hogy hasonló és különböző. Az elem, létmozzanat, gondolati
konstrukció.
Az, hogy mennyiben hasonló és mennyiben különböző, egyenértékűazzal, hogy elem,
létmozzanat. Ha elhanyagolom a létezésnek a létezéssel egyenértékű szerkezetét
(hasonlóság-különbözés), minden mérhetetlenné válik. - Abszolút tér!
Kopernikusz detronizálta az embert. Az ember a semmiben létezik.
Robbanó karakteru, masszív ellentmondásokat konstruálok a különbözés és hasonlóság
elhanyagolásával.
Minthogy gondolati szférában lejátszódó mozzanatról (megalapoZásról ) van szö, tehát
a hasonlöság-különbözésnél nem lényegtelenebbről, az "egzisztencia" kérdéséről van
egyben szö,

354

A dinamikus középmegoldás a gondolkoZás és tapasztalás egysége: minden kérdést tovább
lehet kérdezni!
Definíciók, légvonalas megoldások sikertelenek, mert kördefiníciókkal kell körüljárnunk legalább egyszer az egész intellektuális glóbuszt.
Abban a pillanatban, amikor egy generáció körüljárja ezt az utat s emlékezetében
megőrizte, akkor lehet továbbmenni.
Mikor körüljárta, marad-e kérdése, ez a döntő?! (A gyerek körülkérdezi a világot,
rasztert kap róla s ha marad további kérdése, akkor lökésszerűen fejlődik.) Kristálytan:
lökésszerű kristályosodás.
A fogalom az absztrakt, nem-jelző jel. A fogalom fogalma a jel nélküli jelzés, a jelentés

nélküli jel. Függetleníti a jelet a jelzéstől.
Egy változat: "A szö csak jelöli a fogalmat."
A logisztika törekvése az, hogy kikapcsolja az emberi nyelvet. De minden közlés jelekkel
dolgozik. Tehát a kérdést csak odébbtolta, de semmit nem oldott meg. Elbagatellizálják,
hogy a jelek értelmét, jelentését egyszer egy nyelven le kell írni.
A szö feltételezi a másikat. Ha rossz a fülem, akkor megfelelően rossz a hangsúlyom. Az
egyén nem magányosság. Ahhoz, hogy azt mondjam, amit én akarok, nem tudom leírni
magam másképpen, mint ennek a belső közösségnek egy centrumát.
művészetet művészetté a szellemi ábrázolás szándéka, képessége, akarata és az ebből
adódó egész dialektikus problémakör teszi!
Mit érthetünk szellemi ábrázolás alatt? Minden igaz művészet egyetlen témáját: az
ember, a karakter bukását vagy helytállását a rázúduló kérdésekkel, feladatokkal és
eseményekkel szemben.
Arc-, alak- és csoportjelenségeknek ezért kell megmaradniok centrális témáknak
minden művészetben.
Karakterek és sorsok dialógusai ábrázolódnak mindig a művészetben. Ezek a
karakterek és sorsprofilok azok, amelyek a szellemi ábrázolás feladatát teszik. Karakterek
és általában szellemi realitások ábrázolása az a pont, ahol az "utánzás", a követés
masodlagos, tanuló, alázatos mozzanata egybeesik az ember alkotó ( emlékező, újat hozó)
tevékenységével.

A

Dolgokról és dologról legkülönbözőbb alkalmakkor beszélünk, amikor azt akarjuk
kifejezni, hogy különböz6 és önmagukban önálló valóságokra kívánjuk a figyelmet
felhívni. Az élő nyelv általában nem azt akarja a "dolog" fogalommal kifejezni, hogy
abszolút önálló, abszolút különálló és független szigetvalóság az, amiről szö van; hanem a
kifejezés intenciója az, hogy a "dolog" a többé vagy kevésbé önállóbb, invariánsabb
valóság-mozzanatok közé tartozik, a kevésbé invariáns és erősebben függvényszerű,
függőváltozó valóságrnozzanatokkal szemben! Ezt a leegyszerűsítő szóhasználatot a nyelv
nem nélkülözheti, és semmi sZükség sincs arra, hogy nélkülözze. De a "dolgoknak" ez a
léte és ez az érvénye nem akadályozza és nem teszi fölöslegessé a tudományos múnyelv
világának megtisztítását az eredetileg mindent61 független "dnlgok': " tárgyak " és
"részek" fixa ideáitólI Csak figyelmeztetni kell magunkat rá, csak meg kell szigoritani
ellenőrzésünket és már rájöttünk arra, hogy sem a logikában, sem pedig a legszélesebb
értelemben vett tapasztalásban soha nem tapasztaltunk önmagában álló, mástól nem
függő valóságrnozzanatokat, illetve "dolgokat". Ezek a "dolgok" mindennapi életünkben,
tudományunkban és nyelvünkben egy széthullott élet, egy széthullott világfelfogás
maradványai, emlékei és küldöttei. - A valóság egy, szerves, élő, drámai létezés.
D'Alembert: "A világ egy tény és egy igazság!"
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A teocentrikus logika egy új mélységi rétegzódésig hozza közös nevez6re a világmindenség
létező gazdag'lágát és ezzel a szemléletnek és alakításnak új alapjait rakja le. A világmindenség létező gazdagsíga, a valóság: a testi-lelki-szellemi létezés hármas egysége! A
teocentrikus logikának ez a közös nevezője persze több szervesen összefüggöközös nevező,
norma, mérték, alaptöt"Vény, stroktúra, képlet rugalmas egysége: köz6ssége! Ideiglenes
nevén.vagy neveírn "Alétközösség mödszertana," .Közösségi empirizmus." Stb.
Nyelvünk alap és kulcsszava: Lét; rá kell visszavonatkoztatnunk minden tapasztalatunkat,
kontrollálni minden lehetséges tévedésünket! A létezés tudata, tehát 6ntudatí funkció ez!
( Ontológia) önmagára eszmélés, amelyik éppen ezért a legmé1yebb,legszolidabb,legrafináltabb akadályrendszerrel találja szemben magát. Mint mindig: az élet és a rnammon harca.
Hazugság, hazugság, hazugság, ezzel kell kezdeni, ezzel az egyetemes ébresztővel, és
önmagunkat kijózanító emlékeztetővel, mert nem lehetünk kellő mértékig tudatában a
bennünk és körülöttünk uralkodó butaság és hazugság szélsőséges intenzitásának és
gazdagságánakl Hazugság, hazugság, hazugság!

NAGYGÁSPÁR

Az az út
Figyelte 6t
már akkor kiszemelte
mikor iJJan és vakon
a kövez6k tubáit ügyelte
az elvakultat Ó majd
fényével elvakítja
nem tud mégakkor semmit
nem tudja mi a titka
ennek a fénynek btJnek
ha fáj6n szemébe mar
dobbanó szíve
meg lába érzi
iránya új lesz:

menne hamar!
deahangok

méga magasból
mint megk6vezettre
most
hullnak
alá
zubog zubog

a kábult megtér6re
a szózat fénye:
szavanként
nyilaz

reá
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ESTERHÁZY PÉTER

Hrabal könyve
- részletAkor bát bazamebetsz. A janówi rabbinak tartozol
köszönettel. Ö talált valami homályos utalástMa/mom
Mózesnél, ami meuettea szól. "

O, B. Singer: A bolond Gimpel)

Ober allen Gimpel ist Ruh'. Csönd honol az ütódöttek felett. A mennyország fent van, a

felhők fölött. Csönd honolt. Édesanyja a karosszékben szendergett, ölébe ejtett könyvvel;
óvatosan levette az orráról a szemüveget. és betakarta a már odakészített takaróval. Aludj,

anyácskám. Lent az emberiség aludt, most eltekintve attól, hogy a föld gömbölyű.
Nagyon fájt a szeme, aligha szél nem lesz. A Balatonnál viharjelzés volt érvényben, a tó
vizének hófoka Siófoknál húsz fok. Húsz fok, vonzó, de zavaros nézet. Eszébe jutott, hogy
egyszer jo Jones a Count Basie zenekarból, Parkerhez vágta a cintányérját, annyira nem
értette a zenéjét, Parker sírva kiszaladt. Fölhozatta az ócska bakelit szaxofont ametroülés
alól, "nem egy Selmer, Bruno, de b ..., én fújtam be". Egy bizonyos Mizera úr, az osztravai
Hotel Imperiál chefkóchja 3 perc alatt 10 korsóval húzott le, ez most a világrekord.
Folytonos fürkészés, engedte Szent Thmásnak mondani; nyava1ygós kedvében volt. Enni is
elfelejtett. Megvárta, amíg Hrabal megeteti ezeket a macskáit, és megszólitotta.

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZÚR:

HRABAL:

AZÚR:
HRABAL:

AZúR:

Pane doktore, s Várni to dlouho nepotrvá, hogy már nem húzza soká, doktor

m

•

Já jsem ten, ktery platí, hogy ó az, aki fizet. Arcán reální hruza, valódi rémület.
Eltévesztettük aszöveget. Hrabaljiramnak kéne mondania, hogy én már nem
sokáig húzom, mire én reální hruza, és fizetek!
Dobré mínéno, hogy ó jót akart.
ti ne tak docela právdu, hogy nem egészen, de ezt nem egészen értem.
Jen strach o Vás ..., hogy istenfélelem.
Hallgat.
Ani jedine slovo, které by nebylo velrni dobte uvazeno, hogy állítólag nem
volna egyetlen olyan szó se, melyet ne rágott volna meg alaposan.
Hallgat.
Jo me rozbole, hogy ez ót sérti.
Skatule, ~tule, hejbejte se, ez a Komámasszony hol az cllöt-ra hasonlító
gyerekjáték.
Tak?
jste 2id?, hogy zsidó-e.
Nechápu, hogy nem érti.
Ano rms pravdu, mam ho rada, hogy igen, igaza van, szereti ót, de hogy kit, az
nem derül ki, s föleg az nem világos, mi köze mindennek a zsidókhoz; Egy
micve nem csinál nyarat. (Egy pökhendi megjegyzés szerint az Ur is
egyharmad zsidó, talán erre vonatkozik. Jobb ebbe nem belekeveredni. Máz!
tov, mindenesetre.)
Dvoje saty rnám a ptece slusné vypadárn, hogy két ruhája van a nagy cseh
írónak, lJ}égis csinos, azaz magára vette a szerelést.
Krasná vubec nikdy, váfné ne, snad nékdy hezká, hogy noha egy az igazság,
változik az arca, jelesül sosem szép, valóban nem, néha tán csinos.
Hallgat.
Nechat tlovéka öekat, megvárakoztatni valakit; nyilván arra gondol, hogy az
biz' nem szép dolog.
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HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:

HRABAL:

AZúR:
HRABAL:

AZúR:

Ze víastné lY jsi clovék, ktery nema tuseni o tom, hogy az Úr volna az az
ember, akinek halovány fogalma sincs erről; bátor megfogalmazás.
Tajemné, rejtélyes, úgy is, mint titokzatos.
Marné, hiábavaló.
Zeny nepottebujé mnoho, hogy az asszonyoknak nem kell sok, de hogy ez
hogy jön ide ...
Váha svéta, hogy az asszonyok a Világ mérlege.
~oztejm~, gátlástalanul helyesel.
_
CeW, af to 1bbe bude nutné, hogy az Ur addig szokott várni, amíg neki
tetszik.
Nemlovné, pro sebe, hogy ezt önmagában véve még a csecsszopók is tudják,
telegrafovat Ti ten falesny telegram nemá tedy smyslu, neposílam ho, hogy
akkor semmi értelme falesnyi telegrammokat, ál-táYiratokat küldözgetni,
nem iskilld.
Strach, touha, strach, touha, strach, touha, félelem, vágy, úgy is mint
megkívánás, jebam a csucsáját, sógorasszony.
To je krása, to je krása! Mily szép, kétszer.
Hallgat,
Jsi muj, enyém vagy.
Hallgat.
Nechci, abys na to odpovídal, nem akarom, hogy erre felelj.
Felel, hallgat.
Nemate sily milovat, nincs erőtök arra, hogy szeressetek.
Hallg~.
_
Nebude tol!o nikdy, hogy soha nem következik be, nem tudni micsoda. Es
hogy a Iste Zid? az csak tréfa volt, de senki nem érti, mindenki merev, mint a
Szeic lova. (Vélhetően néprajz.)
Hallgat,

Es mi van a bubácká kníha-val, a kísérletkönyvvel?
O mne rozbil, hogy talán összetörte?
Fürdött már a Malsebant
(nagyon halkan) Nem fürödtem, de az idén jó lesz a szilvatermés.
Fiam, ez nem válasz, ez csak az igazság.

A karosszékben felhorkant az édesanyja. Sose hiszi el, hogy horkol, talán senki, aki
horkol, nem hiszi el, hogy horkol, az anyja nem is nagyon finoman, eszébe jutott megint a
szaxofon, a mama altójal, odacöcögött, elhallgatott, mindig meglepte, hogy ez így beválik.
Szöval jó lesz idén a szilvatermés, ez is valami.
Lenézett ulmra, hogyan áll a torony építése. Lépcsős Jákobot látta kapaszkodni föl, lát
engem is, ahogy zihálva, kuszáltan megpihenek, hátamon és homlokomon hideg verejték
csúszik, látja, mire gondolok, míndazt, amit én mára elfelejtettem és nem akarom
fantáziából fölídézní, mindent egyben látott, tér tengerét, idő áramát, rözsaagat, a Fekete
erdőt és a Fekete tengert, Husz Jánost és egy végzetes sajtóhibát egy közepes regényben, a
thermopülei csatát, Jan Palach lángjait és egy Marcell nevű kisfiú születését, majd
ugyanezen fiúcska lábgombáját, látta az orosz tankok prágai, budapesti, moszkvai, san
Diegó-i bevonulását, látott egy kereskedelmi utazót a Harry Karel Klofanda cégtől, egy
igyekvő petesejtet, egy holttestet léggyel a müncheni köztemetőból, egy bonyolult
mondatot az ember bátor magányáról, egy nem nyíló állkapcsot, egy "null-kilométeres
hengemattét", egy kerti széket, egy kínnfeledt nyugágyat, látja, hogy állok a napon, Fermi
atommáglyáját, és a Ganyelin-triót, Ganyelint a zongoránál, Taraszovot a dobnál, a rossz bal
lábát, az apró Csekaszint, ahogy két szaxofon fuvókán játszik egyszerre, az öntöttvas (!)
klarinétját, látta, ahogy Thomas Mann a vacsora után francia kamarazenét hallgatott és a
Die neue Weltbühne-t olvasta, Heinrich nagyon mulatságosan ír Hitler beszédéről, látta az
opus lll-es utolsó Beethoven zongoraszonáta híres lassú tételét, amelynek van egy
váratlan, gyors, kifejezetten boogíe-woogíe-t előlegező szakasza. ("Beethoven előre
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hallott", sa kifejezése), látta John Coltrane elképesztően hosszú ujjait, az alkony kéklő
óráit (Les Heures Bleues), Luther kedvenc italát, az einbecki sört, vízágyúkat a Kaprovka
utcában, látta az írót, látott engem, Kádár János beszédeit, II. Rudolfönkielégítését három
héttel a halála előtt ("a maszturbáció, mely - talán - tényleg nem jut soha sehová, mégis
megteremti az egyenletes téridőt, minden mű genezisét; nem ritmus: lüktetés!"), az
összes a Földön föllelhető kavicsot, és külön azt az egyet Rodoszról, látott minden fát, és
külön azt a kéket, minden síkságot, és külön a magyar rónát, minden születésnapi tortát, és
külön a likőrrellocsoltakat, a világ összes szeplőjét, és külön a bíbor hajú nóét
Marokkóból, látott minden mondatot, amelyet valaha leírtak, kimondtak és elhallgattak, és
külön egyet: "Ma kivégezték a nagybátyádat.", látta az összes spanyol nőt, és hosszan nézte
azokat, akik éppen abban a "pillanatban" fáradtak el, látta a festői Hódmezővásárhelyet és a
festői Mondseet, látta az olasz zakókat, a könnyű cipóket, és antipasztákat, elfogult volt az
olaszokkal szemben, jellemző apróság, hogy a francia Platinit olasznak tartotta, látta Glenn
Gouldot, amint beledúdol a lemezfölvételbe, látta a Sátánt, passziánszozott, látta ismét
Jákob arcát, engem az 526. lépcsónél, látott egy pontyor Neu-Ulm alatt, majd ugyanezt a
pontyot az ősi Regensburgnál, majd ugyanezt a pontyor egy osztrák tányéron rántva,
odaégett krumplidarabokkal, de nem az a jó ress, hanem kormosan, látta Anna édesanyját
fiatallányként, látta Bohumil Hrabal édesanyját fiatal asszonyként, látta az író édesapját, 18
évesen díszmagyarban, látott egy rígöt, fütyült, fiú-fiú, fiatalfiú, kell-e-díöfíü, látta az írót,
látta Annát és azt a mondatot, melyet rajta kívül senki se látott, melyben az író és Anna
szavak voltak, és látta saját magát. A torony épült.
Látott mindent, és ettől olyan egyedül lett, mint az ujjam. Az egyedül-lét fenséges és
nyomorult. Helyben vagyunk. Mert a magányból, mint a fenyőfa oldalán a gyanta, úgy
buggyan ki az idő. Avagy ha a vecsési káposztát megmarkoljuk s szivárog a lé, úgy. És még
más hasonlatok is vannak.
Az Úr óvatosan kézbe vette Charlie Parker szaxofonját. Ujjrend, támaSZték, gyomor,
cirkuláció, ajakcsuszi, ismételgette a tanultakat. Izgult. (Botfüle volt, ennek legcáfolhatatlanabb bizonyítéka Bach. Johann Sebastian Bachot maga helyett teremtette az Úr.) Csend
honolt. Még egy futó pillantás kedvenc Ulmunkra, hahó, ott vagyok! ott! én! ott!, a torony
legtetején, szédülve a falnak dőlök, az erős szél veri a hajam, és egy, egyetlen dolog van a
fejemben, a félelem, még inkább aggodalom, hogy a szél esetleg lesodorja a szemüvegem,
azt markolom szorongva, strach, touha, ámolyogva csukva a szemem, csukva, Jákob
kezéből ekkor törik le a kócsipke, az utolsó kócsipke.
Még van öt percem, gondolta az Úr a gyűlölködő ifjú arcra pillantva, egy, ké, há,
keményen, mire vársz ... Ráharapott a fúvókára, és megfújta a csövet, rögtön tudta, hogy
rossz, mintha az orrát fújná, világtakony, javíthatatlanul rossz, nem kicsit vagy nagyon,
hanem eleve, de fújta tovább, erősen és kegyetlenül, a dilettánsok agresszivitásával és
lelkesültségével, fájt a tüdeje, mintha kifújta volna magából, cafatonként. hörgönként. át a
kanyargós csövön, véres kisfelhők lebegnek el ...
Hajszoltan és riadtan ült, megszeppent gyerek, a szaxofon két térde közt lógott. Az anyja
tipegett mögötte, avval az őrjítő tapintattal, ahogy csakis az anyák tudnak. A fia mögé
lépett, beletúrt a hajába, szólni nem mert, meg volt félemlítve rendben, ahogy kell. Ne
emészd magad, kisfiam. Leült melléje, alászállt, hangtalan, akár egy őszi levél. Fia fejét
lassan az ölébe vonta. Az Úr fészkelódve fejének új helyet keresett. Teste megmegremegett.
- A szeretetröl - dünnyögte üresen, ki tudja, hányadszor -, a szerétetről majd én
gondoskodom.
A világmindenségen át zúgott az erős, fals hang, betöltötte minden zugát, elért minden
távoli öblöt, rejtett hajtatot, ez a hamis, tálentum híján való, hitvány, irgalmatlan
szaxofonszö, amely inkább volt zihálás és hörgés, mint zene, önmaga kudarcának
beismerése, elcsukló sírás és könyörgés, evvel telítődött az egész teremtett világ, ez a
regény utolsó, zengő szava, ez az iszonyatos, iszonyatosan elrontott, közönséges, ijesztő,
rossz, engesztelő hang, ez a tehetségtelenség, egyszeriség és teljesség.
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A Nyugat könyvespoleán
- elfelejtett regények SZÍNI GYUlA

Profán szerelern
Ez a regény akkor bukkant föl régi könyvélményeim mélyéről, amikor az újvidéki Hman
Csáth GéZa naplóját olvastam. A naplóból kibontakozó arckép valahonnét ismerősnek
tetszett, az a benyomásom támadt, hogy evvel az orvossal, Brenner doktorral már taláIkoztam
valahol. Az önkéntelen emlékezés féltudati állapotában az volt az érzésem, hogy éppen csáth
Géza egyik kortársánál olvastam valahol arról az orvosról. aki elcsábítja női betegeit. De
igazában nem is a történetek hangzottak Ismerösnek, hanem az életelv és magatartás, a
vágyteljesítés különleges elvszerúsége, princípiummá emelése, filozófiája és az önmegvalósítás túlhajtott formájában bekövetkező személyiségvesztés tűnt fel ismerős jelenségként.
Ahogy olvastam a naplót, keresni kezdtem emlékezetemben ezt a már látott, már hallott és
olvasott alakot, és akkor lassanként megjelent előttem Szodoma Pál, színi Gyula korai
regényének fószereplője. Szodoma pál is orvos és az egyikepizódban kikezd egyikbetegével,
egy középkorú férjes asszonnyal, akiben aztán mély érzések támadnak iránta. Az asszony
hamarosan meghal és a fiatal orvosra hagyja egyetlen értéktárgyát. Nem az epizód kimenetele
jutott eszembe a napló olvasásakor, hanem a benne ábrázolt etikai gátlástalanság, a föltett
szándék, a viselkedéstípus volt hasonló ahhoz, amivel a naplóban taláIkoztarn.
Színi Gyula regényét először 1912-ben a Nyugat közölte folytatásokban. Csáth Géza
naplója majdnem egyidős vele, de csak majdnem: 1912 nyarán kezdődik, a regény pedig
már tavasszal olvasható volt. A hasonlóság tehát alighanem merö véletlen műve és az
évtizedekkel későbbi olvasó asszociációit nem lehet filológiailag megtámogatni. Színi
Gyula sokféle megfigyelésből,élettapasztalatból, még - mint egy korabeli levele tanúsítja
- önarcképszerü vonásból is gyúrta össze alakját és megformálásában a kortársi európai
irodalomból vett olvasmányok is közrejátszottak. Nem Csáth Géza volt a mintája, de
regényének höse, Szodoma doktor az életszemlélet, viselkedés és világnézet dolgában
mégis kétségtelen rokonságban van egy típuson keresztül Brenner doktorral.
A regény középpontjában az áll, amire a cím is utal: egyprofán szerelmi történet. A jóképű,
ám pénztelen, tisztességesnek mutatkozö, ám gátlástalan fiatal orvos és egy orfeumi
táncosnő között, aki pénzéhesnek és számítónak látszik, de valójában romantikus érzelmű,
tisztaszívű lélek A történet arról szól, hogy Szodoma pál hogyan lép át mindenen és
mindenkin célja elérése érdekében, és hogyan szerzi meg végill az eleinte elérhetetlennek
tetsző lányt. A lány, múvésznevén Soledad, aki spanyol táncosnőként lép fel, kalandjukvégén
beleszeret az orvosba, és amikor az őt is elhagyja, öngyilkos lesz. A fordulatos cselekmény
bővelkedik jól elhelyezett narrációs csapdákban. Az olvasó képzelete elindul egy irányba,
aztán nem az következik be, amit vár, hanemvalami más. A váratlanság fokozza afeszültséget,
ismét elképzeli, mi fog történni, ám újra más fordulatot vesz a mese, és ez így megy az utolsó
jelenetig. Ez a fajta szövegdinamika a klasszikus és romantikus meseszövés jól ismert
hatáskeltő eszköze. Ismeretes, hogy a modem regény inkább a mesevisszavonás, mint a
mesefolrozás struktúrájára épít. A Profán szerelem narrádós szerkezetét tekintve a
későromantika irányához tartozik, még premodem regénynek sem lehet fölfogni.
Pedig Kosztolányi "az új magyar irodalom utászának" nevezte Színí Gyulát. És igaza is
volt, mert sok mindent megsejtett a modem próza eljövendőirányultságáb6l, csak ő maga
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kevéssé alkalmazta, amit művelt és Európára nyitott szellemével megérzett. A "mese
alkonyáról" írott tanulmányában például már 1908·ban az iránt a korszeru szövegpröza
iránt támasztott igényt, amely nem elégszik meg a történetmondással, hanem a történet
elbeszélői stílusszintjére, a prózanyelvi kidolgozásra, a nyelvi anyagra, a produkcióra, az
előadásra veti a hangsúlyt. Baránszky-jób László impresszionista ars poeticát lát ebben a
tanulmányban és az impresszionizmus a századelőn valóban a prözapoétíkaí korszerüsödés egyik útja volt. Meglepó ebben az írásban az is, ahogy fogalmi kategóriák nélkül
ráérez arra, amit évtizedekkel később az irodalomelmélet majd fabula és sujet-ként vagy
histoire- és discours-ként különbözret meg. Legszebb novelláiban meg is valósította a
nyelvi hatásra, a prózaköltészetre épülő elbeszélés eszményét. Ezekben akár Színieffektusról is beszélhetünk, ahogy Bori Imre beszél a Krúdy-effektusról.
Az irodalomtörténet nem sokat foglalkozott Színi Gyulával. Egyetlen terjedelmesebb
portréját - de az is csak kis füzet - Farkas Lajos rajzolta meg még 1937·ben. Király István
írt róla pár oldalt Ady-könyvében, Vargha Kálmán elemezte elbeszélőművészetét.
Pályatársai, az írök többre értékelték, mint az utókor, és eléggé azonosan ítélték meg. Ady
lírikusnak és "becsületes romantíkusnak" nevezte, "aki az életnél többet nyújt: az élet
salakos, sűrű, nehéz, alomszerü valóságát". Kosztolányi szerint "az alkonyi lelkek, a fáradt
és finom vágyak költője" volt, aki "novelláiban is lírát írt". Elek Artúr azt emelte ki, hogy
"nem volt a Végletes érzések tolmácsolója. Erősebb színei, rikító hangjai nincsenek.
Elbeszélései hőseinek még a szenvedélyei is halkak". Németh Andor is hasonlóan látta:
"Halkan ömlő, mosolygós melankólia, öreg, fakó írásokon ülő könnyes deru száll át
sorain." A harmadik nemzedék írói kedvelt ködlovagjaik közé sorolták és elődeik között
tisztelték. Thurzö Gábor szecessziós vonásaira világított rá és a dekorációk, a dekadens
finomságok és egy stilizált álomvilágba való menekülés írójának tartotta. "Literátor volt írta - szíve mélyéból, haláláig, törékeny és finom lénye a szépséget kereste ( ... )"
A Profán szerelem elüt ettől a kortársak és pályatársak által csaknem azonos módon
megrajzolt képtől. Harsányabb, keményebb vonalú, kevésbé szubtilis alkotás. Díszletei és
jelenetei szorosabban kapcsolódnak a későromantikához, mint az impresszionizmushoz.
Impresszionizmus és szecesszió itt csak elvétve, mozzanatokban van jelen a nyelvi
rétegben és néhány helyszín leírásában, a jelenetek közti vágásokat alakító időkezelésben,
a meseszövés nagyobb alkotóelemei, a jellemformálás, cselekményszövés a későromanti
ka továbbélő - és valljuk meg, esztétikailag nem is legjobb - hatására vall.
De világszemlélete meglepó volt a maga idejében. Elsők között próbált számot vetni
nálunk nagyepikai munkában a Nietzsche által föltárt értékválság következményeivel.
Höse, Szodoma pál az abban a korban jól ismert, jellegzetes ellenhős. Lelkén dekadens
élethanguJatok uralkodnak, már neve is arra hívja föl a figyelmet, hogy az író elhatárolja
magát tőle. Az elhatárolás azonban nem teljes és határozott: és éppen az értékelési
kétértelműség teszi igazán figyelemre érdemessé a regényt. A kimondott nem és a vele
együtt kimondott igen. Az elutasító mozdulat és a visszahívó "mégis".
Szodoma pál azt példázza, hogy mivé lesz az ember, ha nem ragaszkodik a régi
erkölcsökhöz, ha üres égboltot lát maga fölött és nem érez felsőbbfegyelmezőerőt. Másfelől
viszont azt kérdezi vele a regény, hogy mit tehet az ember, ha körülötte szélhámossá válik a
világ és az élet minden kis részletét hazugságok mocsarába fullaszt ja.Afordulatos cselekmény
egyik láncolata a 1öszereplő jellemgyengeségét, gátlástalanságát, erőszakosságát állítja elénk.
Egy fiatalIánynak, aki belészeret és akinek anyjával is viszonyt folytat, elragadja az arany
karperecét, halott betegének - jótevójének - zsebéből kiveszi a pénzt.
Egy másik cselekményréteg az életvágyról szöl. Nem érvényesülésről,karrierről, nem
célkitúzőés célszerű cselekvésekről, hanem magáról az életről, amit minden elszenvedett
rossz és elkövetett bún ellenére élni kell. Szodoma Pál a szö verlaine-i, Oscar Wilde-i
értelmében dekadens hős: egy dekadens kor embere. A regényben körvonalazódik a
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századelő Budapestjének társadalma: polgárok, arisztokraták, újságírók, vidékről kiszakadt
sorsok, -a szórakoztatóipar festett kulisszái, arrogáns gazdagság és háts61épcsőházas
szegénység. Néhány vonással, visszafogottan, minden szocíolögus vagy szociográfus
fogantatást mellőzve a történések hátterében, az események lélektani összefüggéseinek
láncolatában szerepelnek, Az előtérben lejátszódó történet nem a politikai szféra, hanem
a mindennapi élet ffiozófiája felé mutat.
A főszereplő elhatározott szándékkal, már-már tervszerűen vállalja az erkölcsnélküliséget. Hétköznapi értelemben cinikusnak nevezhetnénk. De emlékeznünk kell, hogy az
eredeti jelentés szerinti ókori cinikusok éppenséggel moralisták voltak, moralisták és
aszkéták. Szodoma pál pedig egyetlen vallást ismer, a szerelern vallását, a profán, evilági
szerelmet. A regényben elbeszélt történet mégsem arról szól, hogy a szerelern legyőz
minden akadályt, hanem arról, hogy az élniakarás győzi le végső soron a szerelmet is. Ez a
posztromantikus narrációs szerkezetben előadott mese antiromantikus mondanivalója.
Amikor Szodoma pál a szegény, elbódított táncosnő halála után visszatér a végzetes
tengerparti vakációból Pestre, és mintha mi sem történt volna, leül mulatóbeli törzsasztaláboz, csak ennyit mond barátjának lakonikus tömörséggel: "Ember vagyok!" A regény
pedig azt mondja evvel olvasójának, hogy az üres égbolt alatt, ahol eltűntek a régi ideálok,
szétszakadtak a régi értékek, már semmihez nem lehet ragaszkodni, csak a létezéshez. A
humanizmus redukálódik ilyenkor és a puszta létezéskultuszra húzódik vissza. Minden
egyéb ámítás.
A regény megírásának és megjelenésének táján, 1910-1912 környékén többször is
foglalkoztatta Színi Gyulát a Szodoma pál alakjában összefoglalt.életszemlélet, és a
történet teljes egészével kifejezésre juttatott múvészetfelfogás. 191 O-ben például kifakadt
Tolsztoj vallásossága ellen, kifogásolta, hogy a család társadalmi hazugságai ellen lázadva az
egyház még nagyobb hazugságaihoz menekül. Az "erkölcsi valuta átértékelésének"
nietzscheanus eszméje jelent meg Bernard Shaw-ról szölö esszéjében 1911-ben. A "szent
és tiszteletreméltó hazugságok" leleplezőjét üdvözölte a drámaíróban. Henri Bemsteinnel kapcsolatban ugyanabban az évben megjegyezte, hogy a színház ne katedra és apostoli
szék legyen. "Bernstein - írta leplezetlen rokonszenvvel - modem analitikus és
szkeptíkus fej; ennélfogva tehát hajlik arra a -níhílízmusra-, amelyet a modem gondolkodás két fóbúne közül a legnagyobbnak tartanak." Szodoma pál alakjához közel áll az a
jellem, amelyet George Porto-Riche Vieile Homme címú darabjának fószereplőjéból
elemzett ki. "Nem a töprengés Hamletje ez az ember, hanem a cselekvés embere, a keze
ügyébe eső jött-ment igazság embere, akit az élet türelmetlensége elszoktatott a finnyás
válogatástól. Neki minden igazság jó, aminek ürügyével beleharaphat az élet örökös
almájába."
Az "élet örökös almájába" akar beleharapni Szodoma pál is. Színi Gyula elítéli hősét és
mégis elfogadja. Elborzad tőle és magához vonja. Azt mondja a történettel, hogy az európai
kultüra által teremtett értékek kérdésessé válásának idején egyetlen érték maradhat
támpont, maga az élet, a vitalitás kategóriája. Az életvágy az utolsó őszinte és tiszta lelki
mozzanat. A többi bizonytalan, ingatag és gyakran már hamis.
A századelő dekadens pesszímízmusa hatja át a regényt. Szakít a romantika idealizált
humanizmusával, az ember már nem fenség nála. Nincs meghatva az embertől, az ember
szöt nem írja nagy kezdőbetűvel, hanem keserűen és tanácstalanul csak annyit sugalmaz,
hogy ilyen az ember. Az "ecce homo" profán, pogány, hanyatIáskori megfogalmazása ez a
történet. Értékpusztulás és zavaros, átláthatatlan koráramlatok idején az elbízonytalanodott vagy éppen érvényüket vesztett magas értékek helyett az értékek alapvetőségére
próbál, ha nem is válaszolni, de legalább rákérdezni. így kerül a regény középpontjába a
vitális dimenzió. Maga az élet. De ez sem elvontan, fónévként, hanem abban az állapotban,
amelyet az igrnévfejez ki: élni. A létezés egzisztenciálisffiozófiai rétegéhez nincsen köze a
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regény mondanivalójának, mint ahogyan Tolsztoj és Dosztojevszkij bölcselete sem érinti
meg. Az élet nem szent ebben a regényben, hanem profán, mint a szerelem. Ha van elvi
irányultsága e történetnek, akkor az a minden apostolkodás és minden magabízó világterv
által mélyen lenézett hétköznapi hedonizmus. Ezt szokták dekadenciának nevezni.
Ismeretes, hogy felemás, rosszul múködő liberalizmus idején szokott bekövetkezni a
személyiségelv legmélyebb válsága. Despotikus rendszerekben, diktatúrák alatt az
individuumot ellenségként kezelik, üldözik és elnyomják, nem csoda, hogy ilyenkor
különleges fényben áll az oppozíció előtt és titkos ábránként él az elnyomottak lelkében.
A személyiségelv zsákutcái a liberalizációban válnak láthatóvá. igy történt ez a századelőn
is. Ami az elmúlt évtizedekben megbélyegzésnek, ha nem éppen kiátkozásnak hangzott, a
dekadencia nem volt más a századvég és századelő táján, mint a francia forradalom után
kifejlődő romantikus személyiségfelfogás értékválsága. A romantikus személyiségelv
transzcendentális természetűvolt, eltért a felvilágosodás többé-kevésbé tiszta racionalizmusától és az érzelmek mozgósításával vallásbölcseletre is támaszkodott. A történeti
értelemben fölfogott dekadencia ennek az európai kultúrát minden területen nagy
magasságokba emelő, összetett szellemi képzödménynek a válságtüneteit fejezte ki.
Ha a Profán szerelmet dekadens regénynek neveZZük, nem szabad, hogy ez Színi Gyula
megbélyegzéseként hangozzék. A dekadencia a szellem emberének egyik tisztességes
szándékú válasza volt egy társadalmi tünetcsoportra. Lényegéhez tartozott, hogy az
értékszerkezet vertikalitásában a csücsokröl, az értékmagasságról az alapzatra, az értékek
alapvetőségére helyezte át a hangsúlyt. Arról, ami bizonytalannak látszott, arra, ami
bizonyos volt. A vitális értékeket állította előtérbe, legtöbbet magáról az életről beszélt,
mint arról a fundamentumról, amire egyedül lehet biztonságosan fölépíteni egy új
vertikalitást. igy került Színi Gyula regényébe is alapmotívumként az életvágy, élethahzsolás, az élet élvezete.
Azok az ideológiák, amelyek az európai liberalizmus politikai, gazdasági kudarcaiból
arra a következtetésre jutottak, hogy a személyiségelvet, az individualitást ki kell iktatni a
társadalomból, de legalábbis erősen korlátozni kell, a személyiségkőzpontúság szabadságprincípiumait pedig egy kollektivista - centralista - diktatórikus értékrendnek kell
fölváltani - nos, ezek az ideológiák magától értetődőena vitális kategóriák tartalmai ellen
fordultak és elsőnek a mindennapi hedonizmust számolták föl mint ellenséges boldogságeszmét. Minden militarizmus, minden hadigazdaság, központi hatalom, minden diktatórikus eszme, általában minden olyan ideológia, amely bizalmatlan a természet és a
természetesség iránt, ellenséget lát a "profán szerelemoen", mert ellenséget lát minden
önfeledtségben, minden játékban is. Egyáltalán, ellenséget lát a valóságos, evilági
emberben, aki olyan, amilyen és nem olyan, amilyenné erőszakosan átformálni akarják.
A regény borúlátó távlattalanságát ebben a prespektívában kell néznünk, a világtávlat
irodalmon kívüli összefüggéseiben és az akaratlagos, mesterséges világteremtések
embertelen távlataiban.
A Profán szerelem esztétikailag nem jelentős alkotás, de a magyar irodalom gondolattörténetében helye van. Színí Gyula termékeny író volt, sokat írt még ezután, regényeket,
elbeszéléseket, esszéket. színdarabot. A Profán szerelem eszméi is föl-föltűntek írásaiban.
A 20-as évek végén egyszer véleményét kérdezték az irodalom válságáról. Társadalmi
ábrándnélküliségéhez híven válaszolt akkor is: nA tizenkilencedik-huszadik száZad illúziói
összeomlottak ( ...) A filozófiai pesszimizmus korából a valóságos pesszimizmus korába
mentünk át ( ... ), mindenki csak rövid időre tud előre gondolkodni. "Egyelőre" a jelszó,
mint H. G. Wells legújabb regényének címe: "Meanwhile". Egyelőre írjunk úgy, mintha
nem élnénk térben és időben ( ... )" Tegyük hozzá, ez bizony nem vidám ars poetica, de
van idő, amikor ennél becsületesebben nem járhat el a szépírö.
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Találkozásaink a Szentírással
ERDEI JÁNos

"Az út derengő körvonalai"
A szentírástudomány egymással bölcs, de olykor már-már dühödt vitákban álló iskoláinak
eredményeit felületesen ismerve sem hihetem, hogy igazán bölcs dolog lenne laikusként
sokasítani az erről szóló szavakat. Inkább arról szeretnék szólni, hogy miként kerültem
annak küszöbére, hogy beszélhessek a Szentírásról. Miként derengett fel mássága a
meglehetősen buzgón forgatott, hasonlóan régen keletkezett szövegekhez képest.
Még egy nem hívó számára is érthetőnek bizonyult, hogy a mítoszok példátlan
elevenségének oka - hiszen nem csupán évezredeket élnek túl, de ezer és egy formában
újra és újjá is születnek - hasonlat-voltukban rejlik. Az élet lehető legpontosabb
hasonlatai. (Hasonlóan Krisztus akkoriban még csak a gyermekkor hittanóráiból felderengő példabeszédeihez. ) Azért beszélünk mégis mítoszról és nem csupán hasonlatról,
merthogy rendkívül pontosak A sok-sok lehetséges hasonlat között lelhetőek fel azok,
amelyeknek az elmondása, tehát a hasonlatból való kibontása már nem egyszerűen
irodalom, hanem maga a mítosz. így azután a mítosz, pontosabban a mítosz alapjául
szolgáló hasonlat van is meg nincs is a megírása (vagy épp a kimondása) előtt. Nincs,
hiszen senki sem hallotta, vagy akár csak tudta őket még, ámde az éppen megva1ósítható
életlehetőségek mégis mintegy eleve kiszabják azoknak a hasonlatoknak a köret,
melyeknek kitalálása és kifejtése nyomán mítosz jön - szö szerint - létre. A mítosz tehát
mint egy adott nyelvés az adott nyelvet beszélők ideális viszonyaként gondolható el. Léte a
matematikai tételek meglétéhez hasonlatos. Szó szerint ki kell őket találni. Ez a kitalálás
azonban távolról sem lehet önkényes. Ebben az értelemben a mítosz nem fikdó. Kitalálása
sokkal inkább a megtaláláshoz, valaminek a fölleléséhez. semmint valaminek ember által
történő megteremtéséhez áll közelebb. Kitalálása csupán azáltal különbözik valami eleve
késznek, valami eleve megformáltnak a megtalálásától, hogy a megtaláltat ki is emeli
föllelésének - és így addigi létezésének - a helyéről. Azonban azért helyes mégis
kitalálásról, s nem kiemelésről beszélnünk, mert amit mítoszként találunk ki, az
kitalálásunktól függetlenül és változatlanul ott, föllelésének helyén marad. Amit ugyanis
kitalálunk, az nem maga afölleít, hanem csupán "annak földi mása". A nyelvvel való ideális
viszonya a beszélőknek mintegy érinti a gondolatok eleven vidékét, s így eleven, nem
pedig holt és torz gondolatokat segít létrejönni. Ezért is lehetséges kitalálni újra ugyanazt
a fölleltet - ám némiképp mégis másként.
Nagyjából a fentieket találtam ki a mítoszok akkoriban számomra még érthetetlenebbnek túnő maradand6ságának és akkoriban ezzel még ellentétesnek túnő variabilitásának
magyarázataként, amikor gyermekkori hittanórák távolában ugyan, de újra feltúnt
számomra a Jézus-történet. Bigott módon (mert contritiot nélkülöző) ateista elmém
számára is példátlannak és ezáltal példátlan érdekesnek tetszett, hogyvalaki - és ráadásul
szinte szüntelenül - a mítoszok nyelvén szól. Hogy az addig oly ritka kincs egyszerre
áradni kezdett. Hogy ráadásul ezeknek a - már akkor úgy éreztem, legalább - mítosz
erejű és így értékű példabeszédeknek az elbeszélése maga is egy történetet alkot, része
egy történetnek, ami viszont ilyen értelemben és éppen ezért szö szerint a mítoszok
mítosza. A kifejezés bumfordiságát talán nem csupán az teszi megbocsáthatóvá, hogy
mindezt egy akkor még ateista kényszerült belátni az evangéliumi történetről. (Ma már
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sZámomra sem csupán ennyi az evangéliumi történet.) A megfogalmazás akaratlanul is
tudományoskodni akaró fonnájánál már akkor is fontosabbnak tűnt sZámomra annak
jelentése. Ha ugyanis a mítosz - nagyon-nagyon leegyszerűsítve - az élet hasonlata,
akkor a mítoszok mítosza azt jelenti, hogyaz élet élete. Ehhez hasonlóan esetlen formában
ugyan, de azt is észrevettem, hogy ebben a kivételes esetben a hős és dalnok azonosnak
látszik. Míntha: szüntelenül a történet hóse elevenednék meg mintegy önmaga dalnokaként,
Mindezektől, ha sajnos nem is közvétlenül az életem, de érdeklődésem fokról fokra
megváltozott. Ami addig lekötötte érdeklődésemet,az egyre érdektelenebb; ami pedig a
gyermekkorok hittanórájának távolából feltűnt, az egyre vonzóbbá lett. Ezen a vonzáson
gondolkodva - sajnos inkább csak olykor szembenézve vele, semmint engedelmeskedve
néki - gondoltam arra, hogy vonzásnak való engedelmeskedés eredménye csakis azáltal
lenne lehetséges, hogy a vonzás forrása jelenvaló. Ha vezet is út hozzá és felé, magaaz út
csakis ottléte által létezik számunkra. Először így értettem azt, amit legelőszördogmaként
pillanthattam meg, hogy noha a felé vezető utat az ő ragyogása világítja meg sZámunkra:
éppen mert az ő ragyogása, számára azt a pontot másnak kellett féltő szeretetével
megvilágítania. Hogy tehát Ö maga is valóságos Isten, hiszen azt teszi velünk, amit vele tett
az Ó mennyeí Atyja. Világított számára, ahogyan ő világít nékünk, tehát egylényegűvele.
Fényük - amennyiben a vonzáson gondolkodva kirajzolódni véltem az út derengő
körvonalait -, ez a felderengő fény tehát közösségük, Noha a fiúnak, aki éppen ezért is
valóságos ember, az Atya mutatta azt a fényt, amelyet az ő egyszülött Fia sugároz nékünk.
Mindeközben inkább félelmem erősödött. Attól tartok ugyanis, hogy ama vonzást
megsejteni, ámde mégsem arra figyelni, nem annak engedelmeskedni mindenkoron,
annyi, mint megtagadni Krisztus utat mutatö fényét. Mintegy magatartásunkkal utat
mutató láng helyett ~ lidérclánggá becsméreljük azt. S ezáltal bizony mintha Krisztus
istensége tagadtatna meg. Félelmem (s nem elszánásom) erősödött, hogy nem Krisztus
útmutatását követni minden pillanatban annyi, mint ugyanúgy megtagadni őt, ahogyan az
ateisták tagadják. Sót, nem is ugyanúgy, hanem sokkalta rosszabb, képmutató módon.
Azért látom a képmu~ talán még a nyílt ateizmusnál is rosszabbnak, mert míg az
ateisták, ha akaratlanul is, de a krisztusi fény kontrasztjául szolgálnak, a képmutatás
mintegy Isten fényét rabolja meg. Isteninek, pontosabban keresztényinek hazudják a
gyanútlanok előtt azt a magatartásformát is, melyet akkor épp Krisztustól elforduló, mert
vonzásának nem engedelmeskedőszivük diktál. Márpedig talán éppen ez]ézus szeretett
kisdedeinek a legrútabb félrevezetése. Mégsem lenne azonban sem illő, sem pedig
helyénvaló, ha én magamis haragot éreznék azokkal szemben, akik hajdani képmutatásaikkal az én akkor még gyermeki szemeim elől olyannyira elfedték Krisztus fényét, hogy
végezetül az ateisták közé tévedtem. Ha egyáltalán volt nékik, úgy megbocsátom nékik
hajdani, ellenem is elkövetett vétkeiket. Snem is elsősorban azért, mert ez is a nékem való
megbocsátás feltételéül szabatott, de egyenesen meg kell bocsátanom vétkeiket azért is,
mert egyedül tőlük tudhattam meg, hogy van mit megbocsátanom.
Mindez nyolc, vagy ta1án kilenc éven át történt meg velem. Pontosabban az elmúlt
kilenc év elemei alkotják ennek az időszaknak a fentebb éppen csak vázolt hasonlatát.
Nem mondhatom egyébként, hogy ez a kilenc év az előzőekhez vetve vidámabb, vagy
pláne boldogabb lett volna. Inkább csak komolyabb: sokkalta kevésbé feledhető, mint a
megelőző évek eseményei. Th.1án az élesedő emlékezet is oka annak, hogy azóta sem
merek magamra keresztényként gondolni. Sokkalta inkább olyan bűnösként, akinek az új
szövetségi keresztény tanítás segített (nem meg - hanem csupán) érteni azóta is
képmutatással takargatott bűnei súlyát.
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KOVÁCS PÉTER

"Hol vannak, akik téged vádoltak?"
Az újszövetségi Szentírás egyik leghangosabb és legprovokatívabb - és a legcsöndesebb

jelenete is az, amikor az írástudók és a farizeusok egy házasságtörő asszonyt hurcolnak
Jézus elé.
Filmszerűen eleven a kép: Jézus a templomban, hallgatóktól körülvéve. Egyszerre lárma
hangzik, s heves lökdösődés, hangos szitkok bontják meg a jelenet békéjét, s máris
készséges kezek taszítanak a középre egy szégyentől és félelemtől dermedt asszonyt. Egy bűnös áll ott most, nyilvánvaló bűnös, akinekvétkét számos tanú bizonyítja. Győztesen
zúgnak, akik leleplezték és iderángatták, és borzongó együttérzéssel zúg az eddig Jézusra
figyelő tömeg is. Egyre kéjesebb buzgalommal idézik, sorolják a részleteket, öntik,
rnaszatolják, keverik a mocskot. És sötét dühvel igazságot követelnek,jogos bosszút! Vért
akarnak látni, a BÜNÖS megérdemelt, kegyetlen büntetését. - De nemcsak azt! Eddigre
már az asszony halálánál is fontosabb nekik, hogy lássák, tanüí lehessenek, amikor az
ártatlanság maga is bemocskolódik: Jézustól kívánják az ítéletet, hogy zavaróan tiszta
lényét magukhoz alacsonyítva láthassák!
Jézus azonban nem figyel rájuk. Föl sem nézve ül, s előrehajolva, ujjával a porba ír.
A lármázók pedig egyre türelmetlenebbek Gyanúsítják Jézust, hogy ki akar térní a
döntés felelősségeelől, vagyami még rosszabb, hogy tán nem is érzi a föltárt bűn sülyát!
Dühödt erőszakka}követelik, hogy szóljon, valljon színt végre! - SakkorJézus megszólal:
,.Aki közületek bún nélkül vagyon, az vesserá először a követ. " Ennyi a válasz. Aztán újra
lehajol és sehová se nézve, hangtalan rajzol ujjával a porba.
És akkor egyszerre csak csönd lesz, óvatos, zavart csönd. Elhallgatnak a vádlók és
elhallgat mind a többi is. Egyenként, senkire sem nézve, lesütött szemmel osonnak el a
templomból, mintha ott sem lettek volna. A sürűsödö csendben pedigJézus egyre csak ül
és betült írja. ,,Menj el - mondja végül az asszonynak, mikor már csak ketten maradnak -

és többé ne vétkezzél. "
Jézus megbocsát, megbocsát az asszonynak és megbocsát a többieknek, valamennyi
nekünk is! Kész megbocsátani a ma született ártatlanoknak is, akik azonnal a
bűnösök vérével készülnek bemocskolni a kezüket.
Jézus megbocsát, de figyelmeztet is: "többé ne vétkezzél!" - Adja Isten, hogy ma is
eleget tudjunk tenni figyelmeztetésének!
bűnösnek -
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Beszélgetés
Graham Greene-nel*
Kicsiny, szerény lakás; a nappalit elöntötte a tolóablakon beáradó mediterrán napfény. A
szobában csak egy nádból készült, párnákkal borított heverő és egy nádszék számára volt
hely, no meg az egyszerű terítővel letakart asztal számára, mely egyúttal íróasztalul is
szolgált. A könyvespoicokon a Nelson és Oxford Klasszikusok sorakoztak néhány egyéb
könyv társaságában. Látszott, hogy megkoptak a sok forgatástól, de gondosan rendben
tartják őket. Kötésükkel is élesen kiváltak közülük Hans KOng műveí. A falakon sok-sok
kép; elsősorban érzelmi alapon vá1aszthatták ki őket, én legalábbis úgy éreztem.
A lakás inkább egy cölibátusban élő iskolamester vagy pap ideiglenes szállásának tűnt; a
barna csíkos tapéta mint a kollégiumokban; semmi sem ánJlkodott gazdagságról,
hírnévről, í2lésról, hacsak a már említett könyvek nem.
Az utcáról felhallatszott a forgalom zaja. A repülőgép moraja jelezte, hogy a közelben
vezet el a Cannes felé vivó légifolyosó.
- Az ablakot általában nyitva hagyom, de a magnója kedvéért ezúttal kivételt teszek mondta Greene, s azzal behúzta az ablakot.
Ezután leült a nádheverőre és a szemembe nézett. Görbén ült, s kicsit aggódva nézett
rám, mintha gyónni készülne.
- Miért él itt? - intettem fejemmel az antibes-i kikötő árbocrengetege felé. - Az
adókedvezmények miatt?
,
Hangosan felnevetett.
- A, dehogy! Azért jöttem ide, hogy közel legyek ahhoz az asszonyhoz, akit szeretek. El
itt egybarátnőm. Jó harminc éve tart a kapcsolatunk. Itt lakik a közelben. Majd minden nap
~tjuk egymást. Férjes asszony, a férfi svájci, de ... complatsant. Megegyezés van köztünk
Altalában a barátnőmmel ebédelek és együtt töltjük a délutánt.
Ahogy leültünk, az évek mintha nyomtalanul eltűntek volna az arcáról. Egészség
sugárzott róla, a hallása élesebb, pillantása áthatóbb lett.
- Maga talán a leghíresebb világi katolikus... - kezdtem. - De mégis, miféle
katolikus? Jár templomba? Szokott gyónni? Hisz egyáltalán?
- Katolikus agnosztikusnak nevezem magam - vágott vissza. Hangjából hiányzott
minden ingerültség, mégis, mintha kirobbant volna belőle ez a néhány nyomatékkal ejtett
szö,
- Vasárnap általában elmegyek mísére - folytatta. - Van egy nagyszerűbarátom, egy
spanyol pap, Leopoldo Duran, aki püspöki engedéllyel misézhet latinul bárhol. Ha
meglátogat, annál az asztalnál misézík, s ha vele együtt utazom, sokszor a hotelszobában ... bár csak vasárnaponként. És ha Duran atya kedvére akarok tenni, mostanában
gyónok is - két percig ha tart, 85 éves korában az embemek már nem sok gyónnivalója
akad -, aztán pedig meg is áldozom a kedvéért. Éjszakánként imádkozom, hogy ... csoda
történjék és keUjen is hinnem.
,
- Szívesen élt a gyónással? - tettem föl a kérdést. - Ugy értem, amikor még volt mit

megva1lania.
- Nem mondhatnám - felelte, majd elgondolkozott. - Egyszer kisebb veszekedésbe
keveredtem a gyóntatószékben. Egyedül az tette sZámomra elviselhetővé a gyónást, hogy
•John ComweIl interjúja a Tablet címfi katolíkus hetilap 1989. novemberi számában jelent meg.
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csak azt kellett megvallanom, amit a legutóbbi gyónás óta elkövettem. Egy kannelita
templomba jártam Londonban. "Utoljára három hónapja gyöntam" - mondtam a papnak.
Mire ő két-három évvel ezelőtti dolgokról kérdezett, hogy akkor tettem-e ezt vagy azt.
"Megmondtam magának atyám, hogy utoljára három hónapja gyóntam. Nem pocsékolom
tovább sem a maga idejét, sem a sajátomat. Viszontlátásra, atyám!" - jelentettem ki, s azzal
átmentem a jezsuitákhoz és két perc alatt végeztem a gyónással.
Még mindig remegett a hangja, ahogy felidézte a szavakat, amelyekkel elhallgattatta a
papot.
- Több mint hatvan éve tért katolikus hitre ...
- Bizonyos értelemben - javított ki haladéktalanul. - A lány, akit akkoriban feleségül
szerettem volna venni, katolikus volt, s anyja akarata ellenére komolyan gyakorolta is a
vallást, én pedig arra gondoltam, legalább meg kell értenem, miben hisz, ha magam nem is
hiszek benne. Egy bizonyos 'Irollope atyához jártam, s végül meggyőzödtem róla, hogy a
katolikus tanítás közelebb jár az igazsághoz, mint a világ bármelyik egyéb vallása.
- Sokan azért fordulnak a katolicizmus felé, mert nagyobb bizonyosságot, nyilvánvalóbb tekintélyt keresnek. Ön is valami effélére vágyott?
- Engem sokkal jobban érdekeltek a teológiai éroek. Akkoriban elég sok teológiai
könyvet olvastam, s úgy gondoltam, a katolicizmus érvei meggyőzőbbek, mint a többi
vallás kínálta érvek.
- Mely teológiai szerzök hatottak Önre?
- Newman, Von Hügel, Unamuno. Es tetszett Frank Morrison könyve is, a Ki
mozdította el a követ? Unamuno lelkisége vonzott, és nagyon szerettem a Cervantesről
írt könyvét. Jobban élveztem, mint magát a Don Quijotét. A tragikus életérzést még
mindig szívesen forgatom.
- De mi az, amiben hisz? Hogy hangzana egy Greene-féle katekizmus?
Rám nézett, mintha a gondolataimban szeretett volna olvasni.
- Azt mondta, Duran atya kedvéért áldozik. De hisz-e a szentáldozásban - Krisztus
valóságos jelenlétében az Eucharisztia színe alatt?
- Hiszek abban, hogy ezzel emlékezünk mindarra, ami szerintem az utolsó vacsorán
történt. A megemlékezésben. De ne vegye szükségképpen szö szerint a szavaimat.
Gondosan formált meg minden egyes szöt. Mintha dacosan nézett volna rám.
- Afrikában - folytatta - vannak helyek, ahol a kenyérnek még a fogalmát sem
ismerik, s módjukban sem áll, hogy kenyeret süssenek vagyszerezzenek. Hogy érthetnénk
tehát szö szerint, dogmatikusan az Eucharisztia fogalmát?
- Azt mondta, régebben bőven volt mit megvallania. Hitt is a teológiai értelemben
vett bűnben?
- Soha nem állhattam a bűn szöt! - jelentette ki tüstént. - Dogmatikus, szakmai
csengése van. A bűntény az más, az ellen semmi kifogásom. A bún szónak viszont papos
csengése van. Hiszem, hogy időnként rosszat tesz az ember ... kisebb vagynagy rosszat.
Soha nem szerettem a halálos és bocsánatos bún közötti merev válaszvonalat a katolikus
egyházban. Minden a következményeken műlík, Olykor a látszólag kis rossz nagyobb
fájdalmat okoz, mint a látszólag nagyrossz. A körülményektől és az emberi kapcsolatoktól
függöen,
- A hősei gyakran kerülnek kontliktusba gyöngeségeikkel és lelkiismeretükkel. Ön
szerint a kísértés, a bűntudat színesebbé teszi az emberi életet?
Nem, szívesebben meglennék nélkülük
És mit gondol a sátánról? Hisz az ördögökben és adémonokban?
- ~em, nem hiszek - mosolyodott el halványan.
Es az angyalokban?
- Bennük sem - felelte kuncogva.
- Es a pokolban?
- Nem én. Soha nem is hittem a pokolban. Szerintem ellentmondásos. Azt mondják,
hogy Isten irgalom ... a pokol ellentmondana ennek. De lehet, hogyvan megsemmisűlés,
mások számára pedig létezik valami tudatos lét. De a pokolban nem hiszek, s azt hiszem, a
purgatóriumon ebben az életben megyünk keresztül, nem az eljövendő életben.
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- A teljes megsemmisülésre gondol?
- Igen, A pokol szenvedés, de a megsemmisülés nem az.
- Es kik szolgálnak rá a megsemmisülésre?
- Az olyanok, mint Hitler. .. teljességgel eltöröltetnek.
- És ÖD?Gondolja, hogy tovább él majd a halála után?
- Szeretnék hinni benne. Egyfajta mísztéríum biztosan létezik. Valami, ami több, mint
ez az élet.
- Fél a haláltól?
- Nem, most már különösen nem. .. szeretném, ha gyors halálom lenne. A hosszan
tartó betegségtőlfélek. III éve bélrákom volt. Gondoltam, itt a vég, úgyhogy megírtam egy
csomó levelet és megpróbáltam a lehető legjobban elrendezni a dolgaimat, anélkül, hogy
megernlíteném, míért teszem. Halálfélelmet azonban nem éreztem.
- A mennyországról mit gondol?
- Képtelen vagyok felfogni, milyen lehet a menny. Ha létezik is, nem tudom
belefoglalni egy képbe. Az én elképzelésem szerint valamilyen tevékeny létforma, nem
egyszeruen boldogság azokkal, akiket szerettünk, hanem valamilyen tevékenységi forma,
amellyel képesek vagyunk befolyásolni a földön élők életét ... talán az abban az állapotban
lévők imái hathatnak a földön élőkre.
Hallgatott úgy fél percig, majd hozzátette.
- .A tevékenység nélküli mennyország unalmas volna.
- Nehéz elképzelni - próbálkoztam - bármilyen emberi létet test és személyes
emlékek nélkül ...
- Igen - vágott közbe -, de ha már elérte ezt az állapotot, szeretné hasznát is látni.
- Azt hiszem, a mennyországról alkotott képünk nagymértékben függ Istenről
alkotott képünktől. Ön hogyan gondol Istenre?
Greene elhallgatott. Pillantása kitért az enyém elől.
- Tiszta, testtelen módon képzeli el Istent?
- Azt hiszem, nem - felelte határozottan.
- Krisztusként fogja fel?
- Igen, azt hiszem, ez közelebb jár az igazsághoz.
- Mintha a hit harc lenne az Ön számára ...
Eltúnődött a szavaimon.
- Hogy is mondjam... hitnek nem nevezném, az erősebb ennél... Szent János
evangéliuma fogott meg, olyan, mint egy riport, mint egy jó újságíró tudósítása, mikor
elmondja, hogy a szeretett tanítvány Péterrel együtt fut a hír hallatára, hogy a kő elgördült
a sír elől, s leírja, hogyan győzi le János Pétert ... akár egy helyszíni tudósítás, amelynek
hitelét nem vonhatom kétségbe... Thdom, hogy Szent Márk evangéliumát tartják a
legkorábbinak, de ott van Szent Jánosé, amelyet valószínűlegegy öregember írt, aki sehol
nem nevezi néven magát vagyhasználja az "én" szöt, s ugyanakkor leírja ezt a mar-mar
mulatsagos futóversenyt, ami számomra mégis hitelessé teszi a dolgot.
- Ön szerint nincs az istenhitnek racionális alapja? Vagy a túlvilágban való hitnek?
Greene egy pillanatra minden mosoly nélkül a földre meredt. Aztán könnyedén
fölkacagott.
- Ugy beszél, mint Freddy Ayer - mondta -, tudja, az ateista filozófus. Gyakran
mondogatta, hogy csak egy fél órát adjak neki, és meggyőz róla, hogy semmi ilyesmi nincs.
- No, és szaván fogta?
- Nem. Csak untatott volna - felelte elmélázva. - Meg aztán, soha nem voltam
képes felfogni a logikus pozítívízmust.
- A végén maga is elbizonytalanodott - tette hozzá rövid szünet után. - Azt állította,
hogy négy percig a halál állapotában volt a Fulham úti kórházban. De a halálközeli
tapasztalatai nem hangzottak túl rneggyözöen, Mindig zavart, honnan tudhatta, hogy akkor
látta-e a nagy fényességet, mikor már megállt a szíve, vagy még azelőtt. De akárhogy volt
is, abban biztos vagyok, hogy a tudat a szív megállta után is megmarad egy ideig valamilyen
formában.
Régebben Ön is beszélt arról, hogy volt egy misztikus élménye, mely Pio atyához, a
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stigmatizált olasz paphoz kapcsolódott. Milyen jelentősége volt ennek a hite szempontjából?
- 1949-ben elmentem a Gargano-félszigetre, Olaszországba, hogy részt vegyek Pio
atya miséjén. Hallottam a stigmáiról. A Vatikán nem kedvelte. Az egyik bíboros, aki
Rómában meghívott egy italra, csak így emlegette: Ó, a szent csaló! De különbözö zsidó, katolikus és protestáns orvosok és nem-hívők is megvizsgálták. És a sebek, úgy
húszpennys nagyságúak, tényleg ott voltak a kezén és a lábán. Mivel kesztyűben nem
mondhatott misét, a miseruha ujját húzta rájuk, úgy próbálta elrejteni őket. Kedves,
kellemesnek mondható arca volt, kissé pufók. Figyelmeztettek, hogy a miséi igen sokáig
tartanak, úgyhogy az akkori barátnőmmel a reggel fél hatos miséjére mentünk, Latinul
mondta, s nem éreztem hosszabbnak 35 percnél. Mikor kijöttem a templomból és az órára
néztem, döbbenten láttam, hogy másfél-két óráig is eltartott, de sehogy sem tudtam
rájönni, mikor ment el ez a rengeteg idő. Igaz, mindig elmélkedett, mikor magához vette
az ostyát, de ez sem tűnt abnormálisan hosszú időnek. Ekkor ébredt bennem némi hit a
misztériumok iránt. Mert ez tényleg különösnek tűnt.
Elgondolkodott.
- Valóban hiszi, hogy Isten csodálatos, misztikus módon beleavatkozik az ember
életébe? - szólaltam meg ismét.
Erre kényszeredetten elmosolyodott és felhúzta a vállát.
- Hát ... nem is tudom. De érzem, hogy az ilyesmi misztérium. A misztérium létezik.
Van az emberi életben valami megmagyaráZhatatlan. Ez azért fontos, mert az emberek
nem mindenben fogadják el az egyház magyaráZatát... Különös, de Pio atya képét a
tárcámban hordom.
Greene kopott pénztárcát húzott elő a furzsebéból, s kihalászott belőle két kis képet.
Szamárfüles szépianyomatok voltak. Kicsit zavarba jött, ahogy átnyújtotta őket, mintha a
magafajta angol urat most valami pápista túlzáson kaptam volna.
Az egyik szerzetesi csuhában, mosolyogva ábrázolta Pio atyát, a másik abban a
pillanatban, mikor imádattal nézi a misén átváltoztatott kenyeret.
- Miért hordja a tárcájában őket? - érdeklódtem.
- Thdom is én. Egyszerüen betettem őket és soha nem vettem ki.
- Keresett valamit akkoriban, mikor meglátogatta Pio atyát?
- Meglehet. Akkoriban többé-kevésbé vonzódtam egy nőhöz, akinek igen nagy hite
volt, s lehet, hogy ez indított arra, hogy próbára tegyem és megerősítsem asajátomat.
- Es Pio atyától megkapta a várt ösztönzést ... ?
- Hát, legalábbis kételyem támadt a hitetlenségem igaza felől - nevette el magát
Greene önmagán gúnyolódva.
- Pio atya azt kérte, építsenek kórházat - folytatta. - Szerintem igen figyelemreméltó kérés egy olyan ember részéről, aki csodás gyógyításokra volt képes. Volt egy orvos
barátja, aki eljött, hogy személyesen felügyeljen az építkezésre. fgy ragadtam ott. Ezen az
orvoson keresztül hívott, hogy keressem föl személyesen a kolostorban. Elutasítottam,
men nem akartam megváltoztatni az életemet.
- Gondolja, hogy szentet faragott volna Önből?
- Azt nem ... de talán elvesztettem volna, akit szerettem.
FelnéZett rám, s a tekintetében mintha huncutság villant volna. Aztán elkomolyodott.
- Pio atyának különös képességei voltak. Egy híres esetről magam is tudok. Egy
tizenhat éves fiú nagyon szenvedett a ráktól. Anyja felkereste Pio atyát, aki azt mondta,
magára vállaljaa fájdalmat. A fiúnak azonnal megszúDtek a fájdalmai, s akkoriban hallottam
a barátnőmtől, aki gyakran felkereste Garganót, hogy a mise közben Pio atya arca időnként
megvonaglott a szenvedéstől A fiú végül meghalt, de minden ajdalom nélkül. Ezt azok
mesélték, akik ismerték, és ott voltak a helyszínen.
- Ha nem élte volna át ezt a különös élményt Pio atyával kapcsolatban, lehetséges,
hogy a hitét is elvesztette volna?
- A hitem nem különösebben erős; de meglehet, hogy minden hitemet elvesztettem
volna ...
- Más szent iránt érez tiszteletet?
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- Nem - jelentette ki egyenesen a szemembe nézve. - De hitetlen Thmás iránt
mindig is rokonszenvvel viseltettem.
- Szóval bizonytalan a hite.
- A Hithez éppen vonzódik az ember - mosolyodott el halványan. - Hinni nem
könnyű.

- Edith Sitwell egyszer azt mondta, szerinte hivatást érez, hogy pap legyen ...
- Nem tudom, tényleg mondott-e ilyet - jegyezte meg Greene szkeptikusan.
- Ha papi hivatást nem is érzett, a papi társaságot nyilvánvalóan kedveli.
- Sokszor taIálkozom trappista szerzetesekkel, mert mikor Duran atya társaságában
bejárom Spanyolországot, mindig egy galíciai trappista kolostorban szállunk meg.
Összeismerkedem a szerzetesekkel, mindig kedvesen fogadnak benniinket. Mikor
megírtam a Monsignor Quijote címú müvemet, a spanyol és latin-amerikai kiadóktól
befolyó jogdíjat megosztottam az ottani trappisták, az FMLNés a salvadori gerilIák között.
A képtelen társítás kimondásakor felcsillant a szeme.
- Ha meglátogatja a trappistákat, imádkozni szoktak?
- Nem. Beszélgetünk. Mivel trappisták és hallgatási fogadalmat tettek, mindig élvezik
a pletykát - öntötte el arcát ismét a huncut mosoly. - Ha látogatójuk van, szabad
beszélgetniök.
- Lelkigyakorlat céljából keresi fel a kolostort?
- Dehogy. A szórakozás kedvéért! Az,ételük ugyan eleinte sehogy sem ízlett, mert a
szakács fráter nem értette a mesterségét. Igy aztán Duran atyával azt mondtuk, már ettiink
az úton, s szándékosan későn érkeztünk, hogy ne kelljen vacsoráznunk. Azóta jobb a
szakácsuk, s jókat ettiink náluk.
- Soha nem gondolkodott azon, milyen lett volna, ha szerzetesnek áll?
- Ahhoz túlságosan szeretem a nőket - felelte nevetve.
- Mikor James Joyce leírta a papi és írói hivatás közti küzdelmét az Ifjúkori
önarckc1Jben, kijelentette, hoW az író Istent is túlszárnyalja - hogy az író ösztönös
magatartása a "Non serviam ...
- Nem tudom, hogy valóban Istenellenes-e az író. De bizonyos értelemben tényleg kis
isten, mely ösztönösen dolgozik. Például magam is gyakran tapasztaltam, hogy a könyv
nehezen indul. Altalában van némi fogalmam arról, hogyan kezdjem és mivel fejezzem be;
de hogy mi legyen a kettő között, arról fogalmam sincs. Megesik, hogy olyasmit írok bele,
aminek látszólag semmi értelme, mert nem bontja ki a jellemet, nem segíti a cselekményt.
Aztán, egy évvel később, mikor már a befejezéshez közeledem, kiderül az ok, mintha
öntudatlanul, ösztönösen megéreztem volna, hogy arra a valamire 150 oldallal később
nagy szükség lesz.
- Ezt nevezi isteni sugallatnak vagy Istenhez való basonlatosságnak?
- Hasonlatosság... - kacagott fel Greene. - Egyszeruen képes vagyok irányítani a
múltat, a jelent és a jövőt ... Elhallgatott, látszott, hogy minden erejével emlékezni próbál.
- Egyszer - folytatta -, mikor a Kiégett b6rönd felénél tartottam, elakadtam, és nem
tudtam, hogyan tovább. Mikor megszálltam Rómában, álmodtam valamit, de ez nem a saját
álmom volt, hanem a főhősömé. Másnap beleírtam a kéziratomba, s a regény ment tovább,
eltúnt az akadály ... Van valami párhuzam a szabad akarat és a predesztináció misztériuma

közön,

- Mindig úgy emlegetik majd, mint katolikus írót. Ehhez mit szól?
- Hányszor mondjam, hogy nem vagyok katolikus író. Csak a Brlgbtoni szikla
megjelenése után fedezték fel, hogy katolikus vagyok. író vagyok, igaz, és éppenséggel
katolikus. De nem katolikus író. VI. pál éppen erre gondolt, mikor azt mondta, lesznek
katolikusok, akiket sérteni fognak a könyveim, de ne törődiern vele.
- Gondolja, hogy jobb író lett attól, hogy katolikus?
- Azt hiszem, a "Bloomsbury Iskola" ellen lázadtam, E. M. Forster és Virginia Woolf
ellen, és úgy véltem, a jellem attól realisztikusabb, ha az emberi lényeknek jövőjük van:
ettől sokkal fontosabbá válik a jellem. .. A Bloomsbury-kör regényalakjai lapos, vértelen
figurák voltak a szememben. Valami hiányzott belőlük.
Említette, hogy Duran atya magának latinul misézík, Nem reakciós ez egy kicsit?
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Evelyn Waugh említi, hogy rábeszélt papokat, hogya jelenlétében latinul mondják a misét,
miután bevezették az anyanyelvfi liturgiát.
- Evelyn Waugh és az én politikai nézeteim meröben különböznek egymástól ...
Személy szerint azért bosszantanak a liturgiában bevezetett változások, mert Londonban
mindig egy kis templomba jártam, ahol spanyolul miséztek, s én nem beszélek spanyolul. A
latin misét tudta követni az ember, mert ott állt a fordítás az imakönyvében. De
bosszantott, hogy képtelen vagyok követni a szertartást, mert nem beszélem a nyelvet.
- Sok minden megváltozott a katolikus egyházban, mióta 1927-ben megtért. Mi a
véleménye a mai egyházról?
- A fogamzásgátJásrl szóló tanításával nem tudok egyetérteni Szerintem ez döntő
fontosságú az emberi élet szempontjából Ehelyett azonban, az egyház tanítása folytán, nő az
abortuszok S74ÚIla, amit szomorúan kénytelen tudomásul venni az ember. pedig az afrikai és az
egésZ világban tapasztalható túlnépesedés miatt SZÜkSég van a fogamzásgátlás és a
családtervezésre. Különben is, VI. pál idején a püspökök nagy réSZe a fogamzásgátlás mellett
volt, csakhogya papa figyelmen kívülhagyta a véleményüket és azt tette, amit jónaklátott; igaz
ugyan, hogy kifejtette, ez a saját véleménye, s nem megváltoztathatatlan. A mostani papa
nagyon nyugtalanít, mert a régi törvényeket: akarja betartatni.
- A Hatalom és a dics6ség egyik höse kimondja, hogy a hívőnek hűségesnek kell
maradnia az egyházhoz, amelyhez tartozik - ahhoz, és nem egy egyház-ideálhoz, mely
nem létezik.
.
- Mindig szerettem Newmant, mert hitt a keresztény doktrína fejlődésében, abban,
hogy az egyház képes a váltoZásra, nem ragad bele a régi kerékvágásba, hogy ez igaz az meg

nem.
Ismét elhallgatott. Árnyék suhant át az arcán.
- Maga szerint a római kúria nem emlékeztet egy kicsit a Politbür6ra? - kérdezte.
Aztán ismét eltöprengett, végül, kis sóhajjal hozzátette: - De maga a ltJlitbüro is változik.
- Egyszer azt mondta, hogy az egyházzal olyan viszonyban áll, mint az idegenlégiós, aki
azért a városért harcol, amelyből számtizték Azért vonul hát az ember a pusztába - s csatlakozik az idegenlégióhoz -, mert lehetetlen a császárváros fennkölt ideáljai szerint élni?
- Az ideálok lehetnek jók és lehetnek rosszak. Úgy érzem, ezúttal rossz ideálnak
próbál érvényt szerezni az egyház. Az emberiségnek/eltétlen szüksége van a születésszabályozásra. Az egyház álláspontját ideológiának, s nem ideálnak tekintem. A fogamzásgátlással kapcsolatos doktrína szempontjából a végzetes dátum 1870, az I. Vatikáni
zsinat, amelyen kimondták a pápai csalhatatlanságet. .. Newman biboros ellene volt a
csalhatatlanság kimondásának. Persze, bizonyos feltételekhez kötötték az érvényét - a hit
és erkölcs kérdéseire korlátozták, s annak eldöntésére, összhangban van-e a kérdés az
apostoli tanítással. A Római Birodalomban igenis létezett .a fogamzásgátlás, s az
evangéliumok nem tartalmaznak erre vonatkozó kijelentést: tehát a csalhatatlanség nem
terjed ki erre a kérdésre. A világjelenlegi állapotában ... és most már ott az AIDS is, súlyos
hiba ilyesmit állitani. Szerintem sok pap azért hagyta el hivatását, mert elvárják tőle, hogy
érvényt szerezzen ennek a tannak elszegényedett és túlnépesedett területeken; kétely
támad bennük, hogy tisztességes törvény betartatását követelik-e meg.
- A Hatalom és a dics6ség című regényében bátor papokat ábrázol, akik inkább
vállalták a halált, mintsem hűtlenné váljanak a hivatásukhoz. Nem keseríti el, hogy
manapság sok pap hagyja el a hivatását?
- Nem. Elfogadom a tényt, mert szerintem azok a felelősek érte, akik a mai egyházat
vezetik.
Greene előredőlt. s mereven bámulta a padlót.
- Mikor a gurkháknál jártam Malayában - folytatta -, találkoztam egy tábori
káplánnal. Vacsora után kettesben maradtunk, s én fölvetettem a témát, mire azt mondta:
"Több embert veszítünk a fogamzásgátlás tilalma miatt, mint bármi egyéb okból." És azt is
hozzátette, hogy ha valaki a gyóntatószékben erről akar búnvallást tenni, ő témát vált és
megkérdezi, vétett-e a szeretet parancsa ellen. Szerintem ésszerűen viselkedik
Greene kihívóan nézett rám. Készen állt a vitára.
- Nem hiszi, hogy az egyháznak joga van a természet törvénye mellett érvelni?
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- De ez szerintem természeteUenes törvény - felette nyomatékosan ejtve a szavakat.
- A szex nem puszta gyönyör. A szerelmet járatják le, és gyönyörnek nevelik.
- Megvallotta valaha búnként, hogy él a fogamzásgátlás módszerével?
- ~em ... 'azt hiszem, soha - jelentette ki kimérten.
- Es gyakorolta akkoriban, mikor az egyház halálos bűnnek tartotta az a1ka1mazását?
- Megpróbállmztarn vele - és sikerrel - mondta megfontoltan. - A feleségem
nagyon félt. Az anyja elriasztotta a sZüléstől, ugyanakkor én sem akartam, hogy vádolja a
lelkiismerete. Tehát ügyeskedtem ... aztán végül mégis összejött a gyerek.
- Politikai kérdésekben szökímondó embemek tartják. Felhasználta tekintélyét, mint
vezető katolikus író, hogy hasson az egyházi vezetőkre a sZületésszabályozás kérdésében?
- A II. Vatikáni zsinat idején együtt ebédeltem Heenan bíborossal. Barátom, David
Mathew érsek figyelmeztetett: .,Az ég szerelmére, fel ne vesd a fogamzásgátlás kérdését!"
Mégis megtettem. Elmondtam a bíborosnak, hogy ismerek két katolikus lányt, akinek
abortusza volt, amire nem lett volna sZükség, ha élnek a fogamzásgátlással. Jó ideig
beszélgettünk, s a társalgás végén már mérsékeltebb volt az álláspontja. Azt hiszem, én
hatottam rá.
- Ha jól értem, az abortuszt ellenzi.
- Igen. Szerétném mindenesetre, ha még szűkebbre szabnák a törvényes időt,
amelyen belül végrehajtható.
- ön szerint megoldható a fogamzásgátlás problémája az egyház számára?
- Minden megoldható egy jobb pápa esetéri ...
- Th1á1kozott ll. János Pállal?
- csak álmomban. Nem volt nagy élvezet.
Greene hátradőlt a heverőn és fölvetette a fejét.
- 1987 nyarán - folytatta - azt álmodtam, hogy azt írta az újság, hogy a pápa azon
gondolkodik, szentté avassa-e Jézus Krisztust, s arra gondoltam, hogy ezt az embert
megótjítette a g6g, ha azt hiszi, ezzel megtiszteli Krisztust.
- Mi baja hát a pápával?
- Nem hiszem, hogy kételkedne valamiben - válaszolta Greene. - Szerintem
szemernyi kétsége sincs a csalhatatlansaga felől. - Felhúzta a vállát és hallgatott. - II.
János pál néha Reaganre emlékeztet. Allandóan szerepel a tévében, nem? Jó színész.
Hiszen színész akart lenni fiatal korában. SZüksége van a tömegre, a stábra. Gorbacsovról
viszont XXIII. János jut eszembe.
- Azt mondja, János Pálból hiányzik a kétely, s maga mégis hitért imádkozik.
- Furcsamód mindig úgy éreztem, a kétely fontosabb az ember számára. A kételkedés
emberi dolog. Olyan korszakba léptünk, amelyben a marxistáknak kételyei támadnak: a
marxizmussal kapcsolatban. Nem tartják többé csalhatatlannak Marxot. A pápasem az. Szerintem ez a két szempont rendkívül értékes. Hát nem a kétely hiánya hívja életre a fanatizmust? látjuk, hogy a kétely felüti a fejét Oroszországban, s látjuk, hogy katolikusok elutasitjáka rnerevd<>gnút ... Ebből a szempontból a kommunizmus és a kereszténység közelit
egymáshoz. De a jelenlegi pápa sajnos megkísérli helyreállítani a csalhatatlanság dogmáját.
- A marxizmus viszont azt vallja, hogy az emberi természet kizárólag társadalmi és
politikai változások útján tökéletesíthető. Nem jelent ez problémát a keresztény ember
számára?
- Nem gondolja, hogy a marxisták éppen most döbbennek rá, hogy az emberi
természet semmilyen eszközzel nem tökéletesíthető?
- Keresztény emberként viszont, gondolom, hisz abban, hogy a megváltás által
tökéletesíthető.

- Nem hiszek a töké1etesíthetőségben - egyik fél eszközeivel sem. Javítani lehet
rajta, de nem tehetjük tökéletessé a világot. Azt hiszem, a marxizmus is kialakította a maga
elméletét a csalhatatlanságról, s most kezd megdőlni az elmélet.
- Lehetséges jobboldali nézeteket vallani és jó kereszténynek lenni?
- Azt hiszem, elég nehéz - kuncogott fel Greene. - És ugyanilyen nehéz a teljesen
marxista meggyőződésŰembemek kereszténnyé lennie.
- Hát nem került kapcsolatba a felszabadítás teológiájával?
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- A felszabadítás temploma Managuában egyáltalán nem tetszik, mert a falra kitúzték
Romero meggyilkolásánakvéres képét, Krisztust pedig munkásruhában ábráZolták, holott
a gyülekezet tagjai középosztálybeliek. Egy fia szegényt nem láttam a felszabadítás
templomában. Jobban kedvelem azokat a szörnyűséges hagyományos szobrokat és a
szegények gyülekezetét. A szegényekhez illik az ilyesmi.
Ennyit a kérdés érzelmi oldaláról. Intellektuális szempontból viszont tetszik a
felszabadítás teológiájában az a gondolat, hogy a szegénységet, a szegények bázísközösségeit választja, az ő helyzetükön próbál segíteni, a szellemiségüket próbálja fejleszteni,
nem az erkölcseiket igyekszik javítani.
- Ön mindig rokonszenvezett a baloldallal. De nem gondolja, hogy az eredeti bún
fogalmában van valami alapvetóen konzervatív?
- Soha nem kedveltem az eredeti bún kifejezést. Inkább azt rnondanám, az ember
együtt születik bizonyos tendenciákkal, amelyekért nem ő a felelős. Es lehet, hogy a
jelenlegi egyházvezetés bizonyos szempontból reakciós, de nem mondanám ugyanezt az
egész egyházra: a papokra és a hívekre. Ez az érdekes Romero érsekkel kapcsolatban is:
mielőtt püspökké szentelték, reakciósnak tartották, de amint fölszentelték, támadni
kezdte a katonai és halálosztagokat; utolsó szentbeszédében pedig felhívta a csapatokat,
hogy inkább tagadják meg a parancsot, de ne öljenek Becket óta ő az egyetlen érsek, akit
miséje közben öltek meg. Rómától azonban vajmi kevés elismerést vagy dicséretet
kapott.
- Mióta katolikus hitre tért, az egyház sokkal ökumenikusabb lett. Híve ön az
ökumenizmusnak?
- Határozottan... - nevetett fel - ökumenikus vagyok Bár vannak bizonyos
fenntartásaim. Nem hiszem, hogy a mohamedánokkal, a buddhistákkal, ezzel vagy azzal
ökumenében lehetünk... Még a zsidókkal sem. De a keresztény felekezetek közöttí
ökumenét helyeslem. A lányom manapság többet jár egy svájci anglikán templomba.
- És ez elkeseriti?
- Magam is elmentem egy szertartásra. Kitűnő az ottani pap. Valaha katolikus volt, de
elvetette a katolicizmust, megnősült és született egy leánya. Később a mentoni anglikán
templom tiszteletese lett. Ritkán hallottam jobb prédikációt az övénél. Nagyon mély,
nagyon érdekes és rövid volt. A lányom jobban szeret oda járni, mint a katolikus
templomba. Mikor ezt a papot nyugdíjazták, a tiszteletére adott vacsorára eljött a katolikus
püspök is.
Greene nagyot szusszant, láthatólag élvezte a paradoxont.
- Azt mondta, azért vonzódott a katolícízmushoz, mert úgy érezte, közelebb áll az
igazsághoz, mint bármely egyéb vallás. Ugyérezte, minden keresztényfelekezethez képest
is legközelebb jár az igazsághoz?
- Azt hiszem, igen.
- Még mindig igy érzi?
- Ugyanakkor azt hiszem, a hibái is nagyobbak voltak a többi felekezetekénél.
Nyilvánvaló, ha végiggondoljuk a történelmet. Torquemadára gondolok és néhánypápára.
A mostani helyzetet nem nevezném rossznak, de azért jobban örültem volna egy XXIV.
Jánosnak.
- Próbált valaha mást katolikus hitre tériteni?
- Megakadályozn; próbáltam, hogy valaki, akit nagyon kedveltem, megtegye ezt a
lépést. Mindent megtettem annak érdekében, hogy ne engedjen a kísértésnek, hogy
katolizáljon. És. .. - nevetett fel - sikerült rábeszélnem, hogy ne tegye.
- Ezt nem mindenki tartaná helyesnek
- Nem hiszem, hogy boldogabb lett volna, ha áttér. Valaki hatott rá, mégpedig
erősen ... de csak időlegesen ...
- A nyilvánosság előtt hú maradt a katolikus egyházhoz. Külön él a feleségétől,
például, de soha nem vált el tőle. De hosszú intim kapcsolatot tartott fenn más
nőkkel.

- Ezek a bensőséges kapcsolatok elég hosszú időre szóltak: 12 évre, 11 évre, 3 évre ...
30 évre. - Kurtán fölkacagott. - Nem futó kalandok voltak, annyi szent! Na, persze futó
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kalandjaim is akadtak. De a barátság számomra bizonyos mélységet jelent, és ez a barátság
a viszony elmúltával is megmaradt.
- Semmi erkölcsi fenntartása nincs azzal szemben, hogy szeretöt tart?
- A dolog három emberen múlik. Attól függ, ők boldogok-e így? Ha feleségem lenne,
nem szerétnék titkos szeretőt tartani, de minden a három fél boldogságán múlik.
- Tehát úgy érzi, a házassága utáni kapcsolatai rendben voltak, mert mindhárman
boldogok voltak így.
- Nem tudom, a feleségem mennyire örült neki. De jog szerint külön élünk, ő
felépítette a babaház-múzeumát, amivel lekötötte magát... komoly szakértője lett a
babaházaknak. És neki is szép háza van.
- Nem hisz a válásban?
- A feleségem nem hitt benne. De nincs is rá szükség.
- Soha nem gondolt arra, hogy egyháZilag érvényteleníti a házasságukat?
- Az is csak az egyházi bOrokrácia trükkje. Még a végén azt is kijelentik, hogy kezdettől
fogva a fogamzásgátlás mellett álltak! - Hangjából némi rosszallás csendült.
- Mennyire érzi magát elkötelezett katolikusnak manapság? Imádkozik? Elmondja
néha a "Miatyánk" -ot?
- Ha repülőgéppel utazik és valami elromlik, nem a "Miatyánk"-ot fogja elmondani,
hanem az "Udvözlégy" -et. Azt hiszem, a legtöbb ember ígyvan ezzel. Mikor a gép elh;tgyja a
földet, automatikusan elmondok egy "Ddvözlégy"-et. Csak kétszer jártam úgy, hogy
probléma volt a leszállással, és nem félek a repülőktől. de azért automatikusan elmondom.
- Hisz az imádság erejében?
- Remélem, hogy számít valamit. - Egypillanatra megfeszült az alakja, aztán elnevette
magát. - És imádkozom is. .. egy kicsit, éjszakánként. Altalában az emberekért.
- Kötött imákat?
- Egy "Üdvözlégy"-et. Aztán tisztázom. .. a részleteket.
- Hosszú ideig imádkozik?
- Nem, úgy öt percig.
- A zsoltárokat szokta imádkozni?
- A zsoltárok untatnak. Az egész Ószövetség untat ... A legutóbbi könyvemben jól ki
is figuráztam. Főleg Ezékielt. De kedvelek egy-két himnuszt, bár költői szempontból nem
túl értékesek. A "Maradj itt nálam" kezdetűt például szeretem.
- A Mária-tisztelet sok nem-katolikus számára falat jelent. Ön részesíti valamilyen
különleges tiszteletben Máriát?
- A Mária-inWJathoz semmi közöm, De politikatJag erősen hatott rám 1985-ben a
Szeplőtelen Fogantatas ünnepe a nicaraguai Leónban. Az újságok mindenhol a vallás
üldözéséről írtak, de az ott látottak épp az ellenkezőjét tanúsították. Este kikocsikáztam
Tornás Borgéval, a belügyrniniszterrel. A Szeplőtelen Fogantatas mindig is nagy ünnep
volt. Másfél órán keresztül sétáltunk, mindössze egy testőr kíséretében a város egyik
szegény, zsúfolt kerületében. Minden viskóban ott állt a Szűzanya szobra gyertyákkal
körülvéve, a tömeg pedig minden háznál megállt, mintha a szertartás része volna, s az
onnan hallatszó kérdésre: "Kinek köszönhetjük ezt a boldogságot?", egy emberként
felelte: "ASzeplőtelen Szűznek!" Na, gondoltam, ha ez vallásüldözés ... ! Aztán átmentünk
egy gazdag negyedbe, és ott is ünnepeltek, bár zárt ajtók mögött. Meghatódtam. Elégedett
voltam - politikai értelemben. senki nem nevezheti az ilyesmit vallasüldözésnek
- Félt valaha... - probáltam provokálni -, a "tG fokától"? ön biztosan nagyon
gazdag. Ahogy körülnéztem a szerényen berendezett lakásban, rádöbbentem, hogy
kérdésern ironikusabbnak hat, mint amilyennek szántam.
~ Minden vagyonom elosztottarn - felelte egyszeruen Greene. - Svájcból havi
}liradékot kapok. Megélek belőle. Kényelmesen Volt idő, mikor feleségem és két
gyetrnekem volt, s nem volt több pénzem 20 fontnál.
Ismét fölkacagott.
- Mikor rájöttem, hogy örök életre "kárhoztattarn", úgy éreztem, jobb, ha a
gyermekeim már most élvezik a vagyonomat, nem kell várniok rá. Mindketten szép házat
építettek maguknak.
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- Magánvagyona mennyi van?
- Ezen a lakáson kivül van még egy lakásom Párizsban - ott most egy barátom él. Van
egy házam Anacaprin - általában abban is laknak; azt A harmadik címú könyvemért
kapott pénzen vásároltam.
- 85 évesen bizonyára gyakran gondol a halálra ...
Greene ismét fölnevetett. - Thdja, volt egy nagybátyám, aki 92 évesen halt meg ...
leesett egy fáról. .. egy korhadt ágat akart levágni róla.
Néhány percig hallgatott, aztán felcsillant a szeme.
- Ugyanez a nagybátyám 89 évesen beesett egy metrökocsí alá. Az Admiralitásra
igyekezett, tanácsadó volt akkoriban. Elmesélte, hogy azért élte túl a kalandot, mert
sikerült nyugodtan feküdnie. Aztán fölkelt és elment a megbeszélésre. Azt mondta, az volt
a legérdekesebb az egészben, hogy ezúttal egészen új szögböl vehette szemügyre a
metrókocsit.
Greene, még mindig nevetve, lassan felállt, csípőre tette a kezét, mintha meg akarná
támasztani magát, és így szólt:
- Ideje innunk valamit. Magának mit hozhatok?
- Bármit, köszönöm,
- Akkor egy vodkát martinivel.
Két perc múlva visszatért a konyhából két színültíg töltött koktélospohárral. Leült a
nádheverőre, s láthatólag várta az utolsó kérdést.
- Akkor hát, összegzésképpen, mit jelent az Ön számára a vallás?
Greene elgondolkodva nézett a szemembe. Lassan ajkához emelte a poharat. Ebben a
pillanatban kortalannak látszott, valami különleges türelem és érettség sugárzott róla.
- Azt hiszem... misztérium - mondta ki lassan, érzéssel. - Olyan misztérium,
melyet semmi nem pusztíthat el ... még az egyház sem . .. Igen, misztérium.
Aztán látható élvezettel nagyot kortyolt a poharából.

Bendes Rita fordítása

A következő számaiokból:
Maróth Miklós: A keresztény erényekről
Vajda Mihály: A szent Heideggernél
Márton LásZló: irás-tudatlan
Békés Gellért: A kereszténység a harmadik évezred küszöbén
Rászlai Tibor: Dativus ethicus
Ferdinandy György: Magyar írók Párizsban
Bisztray Ádám: Székelytámad, anyaszék
Beszélgetés Göncz Árpáddal
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Mai meditációk
JÓKAI ANNA

A várakozás és a keresés
Várakozní ezután is, vagy továbbra is keresni? A kategorikus döntés megkönnyebbítene,
mert eligazítana, egyszer s mindenkorra. De a kategorikus döntések - az alap-igenen és
alap-nemen kivül - csak részben igazságosak; általánosíthatók ugyan, még sincsenek elég
tekintettel a személyre.
Egy dolog a bizonyos: akire a kérdés vonatkozik: van. Nem úgy, ahogy földhözragadt
fantáziánkkal elképzeljük, nem ott, ahova rövidlátásunk helyezi, s nem azért, hogy
közvetlen hasznot hajtson. Minden bizonnyal a legegyszecúbben, mondhatnám a "kétszer·
kettő" egyszerúségévellétezik, ezért olyan nehéz rátalálni vagyfölismerni bonyolódottságunk jelen fokán.
A nevét kiejteni csaknem lehetetlen félreértés nélkül: hangosan patetikus, suttogva
szentimentális, kicsinyítve infantilis, jelzőkkel korlátozott, körülírva pedig mesterkélt. "Ő":
túl titokzatos. "Az": túl profán. Pontatlan a névmás, ha ennyire más név, amit jelölni kell.
Inkább az ige minősíti, súlyos csönd után: - - - van. A lehető legtárgyilagosabban.
Van. Ez az egy, és csak ez az egy, ami "a Napnál is világosabb".
Az egyezményes szólítás tehát ("Isten") tájékozatlanságunkért bocsánatkérés is
egyben. A megszólított nagyvonalúságát és a megszölítö bizalrnát egyaránt feltételezi.
A visszajelzés mindig konkrét - és ba célba jut, tüstént vérré válik. De a válasz sokszor
megreked a végtelen űrben a rejt6zködIJ Isten és a magára maradt ember között, Az
elzárkózott ember pedig néma; és süket a kicsukott Isten kérezkedő szavára. A
különbségek nem elhanyagolhatók.
Ahogy pascal mondja: "Csak háromféle ember van: az egyik fajta az, amelyik megtalálta
Istent és szolgálja, a másik, amelyik minden igyekezetével keresi, de még nem találta meg;
végül a többi, aki úgy él, hogy nem keresi és nem is találta meg. Az elsők értelmesek és
boldogok, a legutóbbiak balgák és boldogtalanok, a közbillsők boldogtalanok és értelmesek"
Akinek tehát nincs az Isten s ez nem is fáj neki, annak dilemmája sincsen: türelmesen
várakozzon-e rá, vagy éppenséggel fölkutassa? Elvan az foglalva a szorgos szerezgetéssel, örül
az aprönak, amit az idő - szédítő futása közben - a sapkájába potyogtat; örül annak, amit a
szűkülő tértől ügyesen kizsarolhat. Halálig leköti az alamizsna vagy a zsákmány leltározása.
I.átszatra meg is gazdagodhat - miközben lényegében folyamatosan kifosztja magát.
Dilettáns tragédia az élete; monol6g-sorozat párbeszéd helyett. Csupa"véletlen" szerencse és
"indokolatlan" csapás. Ez az ember nagyon is rászorul aztán az olykor kegyelmes "Deus ex
machinára." Most azonban nem erről az emberről beszélünk. Hanem arról, vajon hogyan
lehet mi "boldogtalan de értelmeseknek" boldoggá és értelmesekké válnunk?
Aki várja, vagykeresi Istent, egyaránt kínzó hiányt érez. Mással betöltbetetlen hiányt. Ez
a hiány, mindent, ami nem Isten, elnyel: benyeli a sikert, a hímevet, a pénzt, a szerelmet; a
hiány, minél több effélét gyömöszölünk a torkába, annál tátongóbbra nől. Hiába: Isten
hiánya mindent fölemészt - s egyedül Isten emészti föl a hiányt.
A találkozás sürgős. ön- és közérdek. A legszemélyesebb és a legegyetemesebb igény.
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Mert nemcsak az egyes ember, de az a nép is veszélyeztetett, amelyik: ügyet sem vet a
szömyúségekvagy éppen a bimbózó gyönyörüségek szellemi okára. És az egész emberiség
eíhülyüíhet, ha nem tudja, voltaképpen kire is vár; az egész földi vállalkozás elkomolytalanodhat, ha a vállalkozó nem tudja, voltaképpen miért is töri magát?
De miképpen?
A statikus állapot nyugalma vagy a szüntelen-mozgásban-lét nyughatatlansága?
Az újkori "Isten-találók": tanácsadóink. Simone Weil egy helyütt szígorü, A magatartás,
amelyik: az üdvösséghez (a ta1álkozáshoz!) vezet, szerinte
"... várakozást jelent, meghatározhatatlan
ideig tartó figyelmes és hűséges
mozdulatlanságot, melyet semmilyen ütés
nem mozdít ki a helyéből. Leghívebb mása
ennek az a szolga, ki az ajtó mellett áll,
hogy rögvest kinyissa, ha ura kopogni kezd ...
A keresés kártékony. A keresés tévútra
visz. Az ember nem kell, hogy egyebet
tegyen, mint várja a jót és félbeszakítsa
a rosszat. Izomerejét csupán azért kell
igénybevennie, hogy a rossz ki ne vesse a sarkából."
Hamvas Béla egy helyütt indulatos. Azt kiáltja
ahhoz, hogy az ember Istenhez átvághassa
magát, igenis, valami őrült szenvedély
kell. Az igazi lényünk üvegkoporsóban
van - mindent lát, hall, tud, de üvegen
keresztül. És ezt a "koporsót" nagy
erővel, elóbb-utóbb be kell tömi.
PilinszkyJános a "várakozás szentségében" él: "Arra várakozunk, ami már réges-régen
megtörtént ... és az után vágyódunk, amit kétezer esztendeje, jól-rosszul a kezünk között
tartunk." De ugyanakkor a metafizikai rettegés miatti lustaságot elutasítja (a kitérést a
szembesülés elől): "A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet
hatásos. Mivel egyedül az biztosítja, hogy fölismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban
meg is tegyük, amit egyszer fölismertünk." Mintha egyszerre volna jelen a két elem: a
rendíthetetlen helybenállás és az egy pillanatra sem nyugvó szellemi megcselekvés. A
kétely nélküli "engagement immobile", a mozdulatlan elkötelezettség - és a kételyeket
éppenséggel kihívó és megsemmisítő fürge harcmodor. Az és~ rugalmassága a vagy-vagy
merevsége helyett. Thlán a lélek más és más állapotában más és más módszer az elevenebb
- és a kettősség nem egymás ellen, hanem egymás mellé rendeltetett.
Hiszen a Szentírás is így múk:ödtet, "iker-szólással":
"Kérjetek és kaptok,
keressetek és találtok,
zörgessetek
és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap,
aki keres, az talál,
s aki zörget,
annak ajtót nyitnak."
"Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez,
akik urukra várnak, hogy mihelyst
megérkezik a mennyegzőról és zörget,
rögtön ajtót nyissanak neki.
Boldogok azok a szolgák, akiket
uruk megérkezésekor ébren talál."
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"Igyekezzetek a szűk kapun bejutni,
mert mondom nektek,
sokan akarnak majd bemenni rajta,
de nem fognak tudni.
A ház ura feláll
és bezárja az ajtót,
ti meg kint maradtok
és zörgetni kezdtek az ajtón:
Uram, nyisd ki nekünk!
Akkor azt fogja nektek mondani:
Nem tudom, honnan valók vagytok ...
. . .Vannak utolsók,
akik elsők lesznek
és vannak elsők,
akik utolsók lesznek"
Sigyázzatok,
nehogy elnehezedjék a szívetek
a mámorban, a tobzódásban
meg az élet gondjaiban
és kéSZületlenül érjen benneteket
az a nap,
mert mint a tőr, úgy fog lecsapni
a föld színének minden lakójára."
"Én vagyok a kapu.
Aki rajtam keresztül megy be,
üdvözül."
"Legyetek hát éberek,
mert nem tudjátok,
melyik órában jön el uratok."
Hiszen Hamvas is (az egyik kiszakított példa), míközben a lobogó "áttörésre" biztat,
nagyon is ismeri a bibliai "éberség" rezzenéstelenségének fontosságát; az egykori "lefiízödés" előtti paradicsomi lét által az emberbe rejtett emlékezetet: az el nem csábuló és meg
nem vesztegethető"változatlant". Felszólításai - erre az éberségre - prófétikusak.
Hiszen Weil is (a másik kiszakított példa), míközben minden izomerejével a gazda
házának ajtófélfájába kapaszkodik, és a hajlék tisztaságát a végsőkig oltalmazza: a világ
labirintusát is végigjárja. Úgy mondja, a labirintus bejárata szépségével csalogat befelé
míndnysjunkat. De egykettőre a sötét járatokban találjuk magunkat, végletesen egyedül,
forogva-tévesztve, tájékozottság és tájékozódási képesség nélkül, De aki mégsem adja fel:
az végül eljut a labirintus középpontjáig, oda, ahol Istenben vész el és születik újjá.
A szövegek tehát - szakrális tapasztalatok lenyomataként - együtt hatnak A tanítások
egymás "kioltására" nem használhatók Az Iras is: hol szolgának tekinti az embert, hol
pedig vendégnek Ha szolga: érkeznek hozzá. Ha vendég: ő érkezik
"Az a szolga, aki ismeri
ura akaratát, de nem áll készen,
hogy akarata szerint járjon el,
sok verést kap.
Aki azonban nem ismeri
és így tesz olyat, amiért
büntetést érdemel,
csak kevés verést kap.
Mert aki sokat kapott,
attól sokat követelnek,
és akire sokat bíztak,
attól annál többet kívánnak."
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"Amikor eljött a vendégség kezdetének
ideje, elküldte szolg;1it,

mondják meg a meghívottaknak:
Gyertek, már minden készen van.
De ezek elkezdtek mentegetözní
Mondom nektek, azok közül,
akik hivatalosak voltak,
senki sem eszik lakomámon."
Kötelesség a hűséges helyben-munkálkodás.
Kötelesség a halogatás nélküli elindulás is.
De mindenképpen az engedelmesség; abban, ebben. És persze a világos megkülönböz-

tetés.
Mert ami hasonlít a várakoZáshoz, nem biztos, hogy az várakozás. Ami mintha keresés
lenne, nem biztos, hogy az keresés valóban.
Nem várakozás
a tunyaság
a kábultság
a káprázat
a képzelgés
az önteltség
és a csodalesés.
(Ez az, amit Hamvas nem tart elégnek.)
Nem keresés

a csavargás
a tévelygés
a kapkodás
a türelmetlenség
a pánik
és a behelyettesítés.
(Ez az, amitől Weil6vakodik)
Van, aki

mindentől

tartózkodik.
Van, aki mindenbe beleártja magát.

Az egyik gyengeségében mindent
Istenre hagy.
A másik gógjében elvenné Isten kenyerét.

pedig aki vár, az rendet csinál.
pedig aki keres, olykor ráhagyatkozik.
A szolga fölismeri urát.

A vendég viszont a címet ismeri.

Mert nem az Isten az,
aki nyájasan, pomparuhában
közeleg Mert nem az az ablak Istené,
amelyik a sötétből hirtelen kivili1go1 Istennek nincs külseje
és sötétség már nincsen Isten fényessége mellett
Isten nem kopog.
Nem hizeleg.
Hazaér Nem kell bemutatkomia.
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Isten ajtót nyit.
Nem faggat,
Beereszt mégcsak nem is igazoltat.
Az. "azonosítások" a találkozás előtt történnek:
Isten, ereszkedóben, megnézi emberét.
Az. ember, emelkedőben, Istent a
homályból kiIátja.
A szilárd ilyenkor egy kissé lágyabb lesz.
A lágy ilyenkor egy kissé megszilárdul.
Jön az úton mozgás nélkül,
Felé megyünk, várva moccanatlan.
A zárba itt csak Krisztus
kulcsa illik.
s ott Krisztus a ldiszöb a házba.
Kempis Thmás intelme:
"Ha nem keresi az Istent, az ember
nagyobb kárt okoz magának, mint
összes ellensége okozhat neki."
Keresztes Szent János följajdulása:
"Uram, kérlek, tekints le,
halálomon vagyok már,

Mindenhatórn, Te mintha távolodnál.
Ó jön, örök egy Isten,

lelkemnek éke, édessége j(jjj el!'
A várakozás izzó szenvedélye.
A keresés hűvös szigora.
Valami kölcsönösség;
valami önkéntes csere:
A

várakozás pattanásig telik.
A keresés az értelemben nyer
higgadtságot.

A várakozás az adventé,

a lehetőséget a megtestesülés adja,
a keresés a keresztúton zajlik,
és Pünkösd a neve a taJálkozásnak.

Fö1sejlik a szellemi

jövő:

a szolga beavat6dik

a vendég átköltözik
"Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok... Nem nevezlek többé
szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak
benneteket, mert amit hallottam az Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek Nem ti
választottatok engem, hanem én választottalak benneteket ..."
Isten barátja: a létezés magasabb, örömtelibb foka. Közlikakkor,hogy amit eddig a szöra
tettünk, megtennOnk miért is kellett. És rámutatnak helyünkre a kozmikus lakomán.
Ami közben van, ami addtgvan, ami a várakozásban megtart és irányt jelez a keresésben
- nagyon nehéz és nagyon könnyű:
"Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!"
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Dokumentum
MindszentyJózsef hagyatékából
Levelei és végrendelete (1946-1948)*
Mindszentyjózseflevele Gyöngyösijános külügyminiszternek. A levél előzménye 1946
június l7-re nyúlik vissza, amikor is a 1eréz körnton egy Pénzes István neoü
fiatalember lelőtt két szovjet katonát. július 2-án Szviridov altábornagy, a SZEB
helyettes elnöke levélbenjavasolta több ,,jasisztabarát"íffúsági szervezetfelosziatását,
aminek Rajk László belügyminiszter néhány hét múlva eleget is tett. (Egri Erseki
Levéltár "Sodalitates et uniones 1943- 1951", 3011/1946)
Budapest
Szabadság-tér 15.

Gyöngyösi János úrnak,
külügyminiszter
Külügyminiszter Úr!

A Teréz-körúton június közepén, fényes nappal, százak szemeláttára történt két
orosz halálesetből és több sebesülésból kiindulva és ezen az alapon történik a
magyar nemzet zömét kitevő katolikus Egyház ország-világ előtt való súlyos megbélyegzése, a katolikus egyesületek sorozatos feloszlatása és az egyháziak megrendszabályozása.
Ezért aluIírottat, de az egész nemzetet közelről érdekli a Teréz-körút fenti eseménye.
Akérdéses eseményrőlmegjelentek ugyan híradások, de ezen közlések és nyilatkozatok
után és alapján a magyar közvélemény egyetlen tá1'gyilagos embere sem tudja a körúti
események pontos és való lefolyását és tényét. A magyar kormány tényeivel ellenben helyt
adott a katolikus Egyházat érintő súlyos vádnak. Ezért a megtámadott becsületvédelmének a kötelessége hárul reám, mint a magyar katolicizmus fejére.
A komoly jogrendben a vádlottnak jogában áll a terhére írt bizonyítékokat betekinteni.
erőszakos

1. Ezért a megvádolt magyar katolikus egyház fejeként hivatalosan tisztelettel kérem,
hogy a Teréz-körúti esetre vonatkozó pontos tényállást, bizonyítékokat, nyomozati
anyagot betekintésre nekem sürgősen rendelkezésemre bocsátani, vagy ha kiadásuknak
nehézsége lenne, igazolt megbízottarnnak Miniszter Úr, avagy megbízottjának jelenlétében betekintés és jegyzetezés céljából megmutatni szíveskedjék Ezeknek a bizonyítékoknak a magyar kormány birtokában létét biztosra kell vennem, mert különben nem
képzelhetem, hogy a magyar kormány az eset nyomán ilyen messzemenő intézkedéseket
mert volna foganatosítani.
Ha pedig ez a tényállás és ezek a bizonyítékok esetleg mégsem, vagy már nem lennének
a magyar kormány előtt, kérem, hogy ezeket az intézkedéseket kívánó Szviridov
ezredestől. a Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyettes elnökétől fennebb jelzett
betekintésre sürgősen megszerezni szíveskedjék, Magam hozzá nem fordulhatok, mert bár
• A dokumentumok más levéltárakban is föllelhetők, de jelen forrásközlés a megadott
anyaga alapján készült.
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lelőhely

köztudomás szerint az intézkedések hátterében ő áll, de magukat az intézkedéseket a
magyar kormány tette meg és hajtja végre.
Nem értem sem magam, de az egész magyar közvélemény sem az állítólagos tettes
kapcsolatát a feloszlatott katolikus egyesületekkel, hisz a kiadott jelentés szerint, állami
szakiskolai tanuló volt. Nem értjük, miért nem vonták először kérdőre azokat a katolikus
egyesületeket, amelyeknek ő esetleg tagja volt és miért nem rendszabályozzák meg
elsősorban azokat a papokat, akikkel közvetlen kapcsolata volt. Miért nyúltak hozzá a
Teréz-körúti események miatt a fóiskolások Emericana-jához, a falusi legények Kalot jához,
a falusi leányok Kalászához, a munkásokból tömörült Ker. Szocialista egyesületekhez stb.
és az ő intézetében esetleg talán nem is létező Cserkészethez? Miért akarják megrendszabályozni pl. a papságból pl. PéterJózsefváci lakost? llyen nevú pap Vácott nincs, ellenben
van Pétery József váci püspök, aki az állitólagos tettest nem ismerte. A felsorolt papok a
felsorolt módon - P. Kerkai kivételével - nem léteznek. Nem tudom, de tudni kell, hogy
p. Kerkai miként nyert bizonyítottságot az ügyre vonatkozó iratokban.
2. Az ügyre vonatkozó ÖSSZeS adatok, amelyek hiteltérdemlóen beszerezhetók, ÖSSZegyűjtést kell hogy nyerjenek. Ennek érdekében azonban nyilatkozatot kell, kérnem, hogy a
TeréZ-körúti gyilkossággal kapcsolatban nyilatkozatot vagy vallomást tevók semmiféle
üldöztetésnek, pláne lefogásnak nem lesznek kitéve. Az ügyet ÖSSZeS adataival együtt a magam
résZéről felkért neves büntető ~ testületének a kezeDe kivánom letenni.
Amennyiben ez a két indokolt kívánalom nem teljesül, a következő lépéseket fogom

megtenni:
a) Magát az esetet, amint azt megtudni módomban volt és ennek nyomán és ürügyén a
katolikus egyesületeken és egyházi személyeken alaptalanul esett sérelmeket és mindazt,
ami ezzel bármiképpen összefüggésben van, az egész világ nyilvánossága elé fogom tárni.
b) Sor kerülhet arra, hogy a katolikus egyesületek feloszlatásának elrendelőit és
végrehajtóit az Egyház lelki hatalmával súlyos fenyítékkel leszünk kénytelenek sújtani és
ezt a nagy nyilvánossággal is közölni.
e) Mivel pedig az iratokba való betekintés nélkül az alapul szolgáló esetet nem
tekinthetem indokoltnak, elkerülhetetlenül most kérnem kell egyesületeink feloszlatásának megszüntetését és ez irányban tett intézkedéseknek visszavonását.
Miután pedig az intézkedések sorozata folyamatban van, kénytelen vagyok az áradat
folytatásának megakadályoZása céljából ez iratomra a választ a legrövidebb időn belül,
legkésőbb e hó 2{j·nak estéig kérni, ameddig további lépéseimet függöben tartom.
Fogadja Miniszter Úr tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Esztergom, 1946. július 22.

Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek

MindszentyJózsef levele Nagy Ferenc miniszterelnökböz a katolikus ~tek feloszlatása ügyében. (Egri Érseki Levéltár nSodalitates et uniones 1943-1951 ,5122/1946)
Budapest

Nagy Ferenc úrnak,
miniszterelnök
Miniszterelnök Úr!

Folyó évi júl. 17·i kelettel 3639jl946. sz. a. Miniszterelnök Úrhoz katolikus egyesületeink

érdekében és védelmében intézett első iratom óta a püspöki kar nevében folytatólagosan is
minden lehetőt elkövettem e kérdésnek nyugv6pontra juttatása céljából
Elhangzottak ígéretek, munkába léptek a legkomolyabb és a legsúlyosabb állami
tényezők, hogy Miniszterelnök Úr mellett csak még a nemzetgyúlés jelenlegi elnökét
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említsem, de az ígéretek beváltása nem következett be, az eljárók fellépése úgyszólván
teljesen eredménytelen maradt.
Bizakodni lehetett és kellett a köszönettel vett külön kormánybiztos beállításában, de
ennek fáradozása is legalább eddig hatástalannak bizonyult. A püspöki karnak külön
kiküldött tárgyalója is eredmény nélkül fáradozott e téren.
Mindezek mellett és után egyenesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy
nemcsak a jogtalan és alaptalan áramlat nem állott meg, és nem nyertek az ígéretek szerint
orvoslást az eddigi sérelmes intézkedések, hanem tovább is, sót fokozottan folyik az
egyesületek feloszlatása.
A kérdés rendezése ui. részben akarati, részben hatalmi kérdés. A kapott biztatások és
ígéretek a komoly akarat megléte mellett látszottak tanúskodni, a szükséges hatalmat
pedig a kormány és fejének kezében hiányolni nem lehet és szabad. Hát hol van az a rontó
erő, mely mindezeket keresztezi és amely ilyen megmozdíthatatlanul lebírhatatlan?! ...
Egyesületeink tagjait és általában az egész katolikus köZVéleményt biztatgattuk,
nyugtatgattuk a kapott ígéretek továbbadásával. A nyugtalan katolikus közvélemény mármár minket is hítegetöknek fog tartani, amit semmiképpen nem vállalhatunk. Nincs is más
hátra, mint hogy a katolikus nagy nyilvánosságot e kérdésben további leplezgetés nélkül
tájékoztassuk és magunkról így a felelősséget elhárítsuk.
,
Jónak láttam még egyszer a legkomolyabban felhívni Miniszterelnök Ur figyelmét erre a
szabadság érvényesülésnek keretébe tartozó nagyfontosságú kérdésre. Teszem ezt azért
is, mert a kormánynak ez ügyben nemcsak halogató, hanem tovább is kellő alap nélkül
feloszlatásokat szörö eljárásából már a helyi hatalmasságok is jogtalan és alaptalan
intézkedésekre vetemednek e téren. Több szomorú és felháborító eset is tanúskodik már
a túlkapásokról. Elnézésük teljesen fel fogja borítani sok helyen a békét és a nyugalmat.
A teljes pontosság okából megjegyzem, hogy a volt KAWT újjáalakíthatásár61 szölö
engedélyről K P. Sz. címen, most értesülök
Fogadja Miniszterelnök Ur őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Mindszenty József s. k,
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek

Esztergom, 1946. november 23.

Mindszenty Józse! levele Nagy Ferenc miniszterelnőkhöz. A levélben Mindszenty
visszautasítja a katolikus egyházat ért politikai támadásokat a magyar sajtóban és a
közéletbl!fl. (Csanádi Püspökség Levéltára, 3030/1946)
Budapest
Kossuth Lajos-tér

Nagy Ferenc úrnak,
miniszterelnök
Miniszterelnök Úr!

A sajtóból most értesülök, hogy Miniszterelnök Úr dec. 3-án a pártjabeli képviselők
értekezletén, amikor a Szabadságpárt megnyilatkozásait visszautasította, továbbá az
éjszakai élet megrendszabályozásának bejelentésével egyidejűleg megállapította, hogy: "a
politikai élet demokratikus fejlődéséhez képest az egyházak fejlődése lassú és szeretné
megóvni őket attól, hogy az elmaradás következtében céltábláívá váljanak a legkülönbözőbb politikai támadásoknak " (Kis u., 1946. dec. 5.)
Még ma sem lévén az Egyháznak napilapja, kénytelen vagyok rnegíegyzéseímet az ország
66,9%-a védelmében ezúton megtenni.
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l. Nem szerenesés és helyes az Egyházat politikai pártok csetepatéi közt és "a mételyezö
éjszakai élet"-tel együtt emlegetni. Az. EgyháZaz életnek egészen más, jóval magasabb síkja,
mint amazok.
2. Az. Bgyház demokratikus fejlődése a politikai élethez képest lassú, ez a panasz.
Ha az EgyháZcsak a politikai életből és nem az Evangeliumból venné eligazodását, akkor
rosszul járna az állam is, az EgyháZ is. igy 1867-1910 közt liberális, 1944-ben nyilas
EgyháZ lett volna.
Ami a politikai élet kielégítődemokratikus fejlődésétilleti, azt a felelősekből sokan nem
egészen így ítélik meg. A párisi tárgyalások után Gerő miniszter és Szakasits miniszterelnök-helyettes egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy demokráciánk nem fejlődik kíelégítő
en. Dr. Pfeíffer igazságügyi államtitkár szerint: "Minden kérdéshez hozzátapad a hatalom, a
párt é~ az egyéni politika." (Világ, 1946. nov. 29.) A Kisgazdapártfőtitkára vezércikkben
(Kis Ujság, 1946. nov. 20.) és a Magyar Amerikai Társaságban tartott előadásábanszíntén
nem találja kielégítőnek a magyar demokratikus fejlődést, mert megállapítja, hogy: az
államgépezet hatalmi pozícióit a kisebbség a szakértelem rovására tervszerűenmeghódítja; olyan a hatalmi helyzet, hogy annak fenntartása a nép többségében bizalmatlanságot és
nyugtalanságot kelt. A demokratikus fejlődést meghiányolja a rendőrség és bíráskodás
terén. Ellenséges parcellákra szaggatják az államigazgatást. A parasztságnak a demokráciában alárendelt szerepet kell vállalnia. Semmi jele annak, hogy a nép döntésének
megfelelöen a kormányban, az államigazgatásban és rendészetben bizonyos demokratikus
szellemű változtatásokat végrehajtsanák, a választási döntés után kirívóan jelentkező
pártpolitikai elfogultságot csökkentsék, az egész vonalon azonos mértékkel mérjenek,
Veres Péter (Szabad Szö, 1946. szept. 15.) mondja: "Minden becstelenség, szenny,
minden úri huncutság megmaradt, csak éppen demokratikus köpenyeg alá búvik."
.Panaszáradat önti el az országot, mindenki panaszkodik mindenki ellen" (Szabad Szö,
1946. július 28.) "Egyáltalán nem megy semmi sem, vagyha megy, rosszul megy, visszafelé
megy. Mindenki mást várt az új rendtől, mint ami jött. Az. a veszély fenyegeti az egész
munkásosztályt, hogy feudális zsarnokok helyett most majd demokratikus piócák szívják a
vérét." (Szabad Szö, 1946. nov. 24.)
Miniszterelnök ur is méltatlankodva mondja Bicskén: "Nem lehet csak úgy egyszeruen
mindenkire ráfogni, hogy a demokrácia ellensége és intemálótáborba dugni, besügas,
irigykedés, zaklatás alapján." (Magyar Nemzet, 1946. aug. 13.) Panaszos hangon hozza fel
Kecskeméten, hogy nehéz az együttműködés akkor, ha egyik, vagy másik pártnak ~
égvilágon minden szabad, a többségi párt pedig naponként kénytelen megalázkodni. Uj
mentalitást sürget: a pártok ne legyenek önzők. Arányosítást kíván. A magyar nép egyetlen
rétege se érezze magát elnyomottnak. (Magyar Nemzet., 1946. okt. 3.) Békésen a
kiskirályok hatalmaskodását emlegeti méltatlankodva. (Kis Ujság, 1946. okt. 22.) Aug. 7én a parlamentben arra kéri az igazságügyminisztert, hogy a Not. sokkal nagyobb
körültekintéssel hozza meg ítéletét, mint az I. fokú bíróság.
Kovács Béla ( említett előadása) szerint már nem is a demokráciáról van szó: "Szegeden
demokráciára szövetkeztünk, de máris a szocializmusért folyik a küzdelem közéletünkben."
A politikai élet vezetői eszerint nem találják olyan példásnak a politikai élet
demokratikus fejlödését, hogy az Egyház beíratkozhatnék iskolájukba tanulónak. A
többségi párt főtitkáraszerint ez az iskola már nincs is. Es ha nincs, legkevésbé a szöra sem
méltatott EgyháZteherlapján tarthatják nyilván. Nem az EgyháZ lassúsága miatt van a baj. A
tudta, megkérdezése és minden komoly előkészítésnélkül kiadott földreform földhözjuttatottjainak 1945 májusában a püspöki-kar áldását küldte. Az. általános iskolát, bár a
szakemberek, még a kultuszminiszteriumbeliek is ellenezték, sót a kultuszminiszterium
hivatalos lapja is éles szakvéleményeket hozott ellene, nagynehézségek ellenére az egész
vonalon bevezette a katolikus iskoIákba. A közéletből kiszorítását némán viselte.
Egészen másban van a baj oka. Egyik miniszterelnökünk rajtam keresztül kéri a vatikáni
diplomáciai kapcsolatot. Amikor a Vatikán készséges igent mond, írást kapok, hogy
minden feltétel teljesítésével meglesz a kapcsolat. Elmúlt 12 hónap és a kvirináli
követséget csinálták meg.

385

Az ország miniszterelnöke kijelenti július végén a nemzetgyfilésen ennek tapsviharában
ama törekvését, hogy az intemalótaJorok, a rendóri intézkedések mielőbb m~ek;
elkövetkezik az amnesztia. (Magyar Nemzet, 1946. július 31.) Bicskén hasonló kijelentés
hangzott el. Rákosi h miniszterelnök az intemalótaJorok megsztinését ugyancsak júliusban
közelinek mondja. Amikor az Egyház ~ kív.útja az amneszWh, a politikai élet
kón.Jsban mondja: az Egyház nyitott kapukat dönget. Ésazok a kapúk - elnöki, miniszterelnöki, h miniszterelnöki kijelentés ellenére is - zárva vannak és mögöttük: csak egy helyen 5000
ember él olyan sorsban, amely az emberhez és a demokráciához méltatlan. A katolikus
egyesületek miatt július 19-én a többségi párt politikai bizo~ bizalmatlanságot
szavazt2k a feloszlatónakés lekötötték magukataz egyesületek ~Usához. A feloszlató
helyén van;egyetlen egyesület sincs a többezerből visszaállítva, sőt azóta újabb egyesületeket
oszlanak fel anélkül, hogy a megszál.lók kívánták volna. Internátusokat vettek el, diákok
kerültek utcára, hogy egy maganos ember kedve szerint lakhassék.
Az Egyház ma távol áll a napipolitikától, püspökei nem törvényhozök, Ez nem az Egyház
hibája. De dolgozik. Viszi a hitéletet, iskoláiban a nemzet nagyobb felében a kultúrát, bár
üres a keze. Az egyre növekvő nyomor ellenében, amely Veres Péter szerint lehetne
kisebb is, hallatlan erőfeszítést végez belső és külső vonalon, hogy akadékoskodások
ellenére bejöhessenek a vatikáni, amerikai, ír, belga, hollandi, svájci stb. katolikus
szeretetadományok. csak Budapesten jelenleg 120 népkonyhán 14400 ebédet ad ki
naponta. Tartja a lelket a népben, hogy a nyomortól, szerettei távollététől. a börtöntől
kétségbe ne essék. A Duna, Ipolyvonalán az Egyház jelent meg elsőnekazok körében, akik
ajkukon a panaszt a magyar államra és a hátukon a cseh-szlovák ostort hozzák.
Emellett az egyház viseli az ismert sérelmek egész sorát, amelyek körül intézkedés nem
történt, volt idő, hogy még választsem kapott. Mi mondhatnók, hogy az elismerés mellé,
amit Miniszterelnök Ortól köszönettel vett több ÍZben az Egyház, tettekbeli méltánylásban
kevéssé volt része.
3. Ami azt a félelmet illeti, hogy az Egyház politikai támadások céltábláivá lesz, ez a
félelem elkésett. Anélkül, hogy "maradi" volna, a legkülönbözőbb támadásokban van része
már 1945 nyarán és azóta szüntelen sajtóban, gyűléseken, tanfolyamokon, parlamentben,
vármegye- és községházán, gyárakban, hivatalban, iskolában, utcán, színházban, moziban,
az Egyháztól elrabolt kultúr- és egyesületi házakban, elsüllyesztett körlevelekkel, Egyház.
nak, pápának, püspöknek, káplánoknak, hitoktatóknak, diákoknak, a Rókus előtt imádkozó
híveknek, hittételeknek, erkölcsi törvényeknek, szentségeknek, templomoknak, ískoláknak, egyesületeknek, el a 'Ieréz-körütí gyilkosság vádj<üg, amit a magyar kormány is
magáévá tett. És a vádakat nem volt módjában közölni, csak velük ország-világ előtt minket
mint gyilkosságra felbujtó bűnszövetkezetet a szégyenfához kikötni.
Támadta az Egyházat Miniszterelnök Úr mindkét helyettese, népjóléti minisztere
(Szent Istvánt még,1945-ben), a képviselőháZ alelnöke stb.
Miniszterelnök Ur nem érti félre az őszinte választ és panaszt, aminek semmi egyéb
célja, mint a ködben világosság, az esetleges tévedésekben igazság és tisztánlátás.
Amennyiben nem az én Egyházamat méltöztatott érteni, méltóztassék az egész választ
tárgytalannak tekinteni. .
Fogadja Miniszterelnök Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Esztergom, 1946. december 14.
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Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek

Mindszenty József végrendelete 1948-bó1. A végrendelet eM részében Mindszenty
egyházi és politikai kérdésekkel foglalkozik. A végrendelet második részében szeme1yes
ingóságaivalfoglalkozik, melynek kőzlését61eltekintünk. Jámbor Ottó kutató anyagából.
VÉGRENDELET

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Lelkemet ajánlom Teremtő,
Megváltó és Megszentelő Istenemnek. Halálom után testemet legegyszeruöben tegyék
pihenőre. Gyászkocsi, koszorúk nem kellenek. Kispapjaim vigyék a Bazilikába. A
koszorúmegváltás legyen a nagyobb családú esztergomi szegényeké. GyásZbeszéd
mellőzendő, helyette énekeljék el: Jézusomnak kegyelméből.
Megköszönöm vikáriusaimnak, főkáptalanomnak, udvari papjaimnak, espereseimnek,
papjaimnak, híveimnek a segítséget és hűséget.
_ Megbocsátok mindenkinek. Isten kegyelmét kérem Egyházam és hazám ellenségeinek.
En is alázatosan bocsánatot kérek mindenkitől, ha akaratlanul bárkit megbántottam.
A hercegprímási trónust 36 órás töprengés és vergődés, két főpap és gyóntatóm
meghallgatása után vállaltam, hogy a nehéz viszonyok közt esetleg további félesztendőre
ne késsék a betöltés és abban a tudatban, hogy vagy fogság- vagy gyaIázatviselő kell most
ide és erre - Isten segítségével - való vagyok.
Hálát adok Istenemnek, hogy szent nevéért gyalázatot szenvedhettem, amit hazámért
szívesen viseltem és ajánlottam fel.
A marxizmus és jelszótömkelege, ha célt érne, az ország veszte. A küzdelmet hagyom
utódaimra és a püspöki karra. Hála Isten, ezt a veszedelmet 1945-ben oly tisztán láttam,
mint ma. Ezen a téren nem kell annyi politikámért bűnvallomásttartanom.
Szent István Magyarországáért, a nemzetiségekkel megbékélés, a Szent-István-gondolat
jegyében, a Szent Korona és királyság az osztályok megbékélése útján kell biztosítaní. A
katolicizmus minden téren való egységét gondosan meg kell őrizni, hogy az idegen
célokat szolgáló felekezések szerephez ne jussanak. Az engesztelés ne lanyhuljon, hanem
inkább erősödjék a nagyasszonyunk tisztelete szellemében. ( ... )
Esztergom, 1948. jan. 7.

Mindszenty József
hercegprímás
Dr. Tóth Kálmán
Dr. Sigler Károly
felkért végrendeleti tanúk

Balogh Margit összeállítása
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Napló
Samuel Beckett, a magány-vallás apostola
1989. december 22-én, nyolcvanhárom éves korában, hosszú szenvedés után, csendben
és titokzatosan kibotorkált vaksi szemével a látó(?)-élők táborából a Nobel-díjas Samuel
Beckett, az ír "férfi-Cassandra", a mindig komor zseni, századunk és a színház szigorú
szorongója, az egzisztencialista Grál-lovag. Életében megközelíthetetlen volt, műveiben
sajogva fájt magának, nekünk és a nagyvilágnak. Csaknem valamennyi írásában a
reménytelenek mezőnyébekergetett bennünket, olyan szférákba, ahol lustán tülekedtek,
vagy csetelve-botolva, kísérteties surrogástól kísérve másztak az emberi patkányok. A
mindig kívülálló, víziókkal harcoló látnok, ez a negatív és passzív szemlélő látszólag úgy
beszélt, mint egy kikeresztelkedett Belzebub-tanítvány, aki semmiben sem hisz már, de
meg-megszöíal azért nagy ritkán, mint egy bill-bill hangú kopasz madár, hogy kísértetiesen komor, de hiteles képet rajzoljon elénk a világ teljes felbomlasáról. Az apokalipszis
lovas-látnok darabjai látszólag semerre sem mutatö, szorongó (humoros) bábjátékok;
figurái (ellenhősei) csavargók, elesettek, kretének, patologikus gonosztevők, félállatok,
félemberek, groteszk manók, torz-katonák, akik költői semmitmondassal hol dadognak,
hol látszólag zavaros, összefüggéstelen, de költőien szép belső monol6gokat lWltálnak
szigorú szabadversben elbeszélve.
Legismertebb művei, a Godot-ra várva, Ajátszma vég~ Mutpby, Az utols6 tekercs, az
Ó, azok a szép napok! arról VaUanak, hogy beletöródött életünk reménytelenségébe.
egyértelmúen(?) elfogadja, hogya modern embernek semmiféle lehetőségenincs barmín
is változtatni; permanensen süllyedünk, elmerülünk, pusztulunk. Ebben a nyomasztó,
fullasztó légkörben mozgatja bábuit, és él maga is, mint valami mutalö embrió a hoZZá és
hoZZánk képest óriási, legyőzhetetlen, ellenséges vilagban. ElW'kózik a reménytelen
harctól, úgy látszik, képtelen részt venni benne, s így színpadi alteregOi arra ösztönöznek
bennünket, a nézőket, hogy mi is adjuk meg magunkat, mert nincs menekvés. A légüres
zsákutcában elhangzó beszéd automatizmusa nala karöltve jár a tettek értelmetlenségével. Szinte már pályája elején eljutott a mfivészet végső hatánüg, kívül ant mindenféle
törvényen; ő lett a szellemi anarchistak (anti?)-Krisztusa, aki életét ajánlotta fel, hogy
megváltson -, de kit? Senkit, vagy talán az életet magát?
Későbbi írásaiban már látható figurák sem szerepelnek, csak két élősejt, akármi,
amelyek mint a hím és nósténysejt a tojásban, értelmetlen(?) fehérségükkel a végén
összeolvadnak a tojáshéj hasonló színével. Ez már majdnem a tökéletes, színtiszta semmi.
Olykor felvibrál valami fény, mint ny.1rutón a párás-meleg éjszakában; halálos a csend,
majd megmerevedik a szemtengely. Ez valóban a belső szenvedés magányos arisztokráciája, de hová irányítja követőit, nézóit? Mi a becketti tanulság? Mitévők legyünk tehát mi,
akik akaratlanul btivkörébe estünk? Álljunk be és csasztuslázzunk együtt a színpadicsontvázakkal?Azonosuljunk a céltalan anti-hósökkel, mert elfogadjuk, hogy a világ katakljzmája
belemosódik a mi egyéni boldogtalan reménytelenségOnkbe? Fogadjuk el, hogy nem
maradt más, csaka nihil, hogy az élet üres és kopár, mint a mindenkori becketti színpad?
llyen tanulságot valamennyi sokat szenvedett ember magais könnyen megfogalmazhatott
századunkban, ehhez nem kellenek próféták, még ha az abszurdiw abszurd messíasaí is.
De taIm ez még sincs így!
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Hogy miért? Mert ez a szerzö, jobban mondva első színdarabja, a Godot-ra várva, lett a
huszadik század második felében a drámai iránytű. Az 1953. január 5-én a Theatre du
Babylone párizsi kisszínházban bemutatott "rendhagyó" mú lett a modem európai
színiirodalom mérföldköve, a további drámairányzatok meghatározó forrásmunkája; olyan
darab, melyben nem történik semmi, csupán két csavargó, vladimir és Estragon tölti
tétlenül az időt sárgarépát rágcsálva, fecsegve, míközben valami fontos emberre várnak,
aki aztán nem jelenik meg. Érthető módon az előadást óriási botrány követte, de az is
nyilvánvalóvá vált, hogy itt valami rendkívüli "esemény" történt. Felszínesen a darab a
várakoZásróI szöl, Ezen túlmenően azonban belehelyezi az egész emberiséget a modem
metafizika smr, reménytelen mezönyébe, s mint ilyen, színpadra viszi abszurd világunkat
s annak egzisztencialista filozófiáját, nevezetesen: hogy élhetünk ( túl) Isten nélkül? Tehát
egy definitív mítoszt alkotott egy olyan korban, amely már semmiféle mítoszban nem hisz.
A két csavargó így válik az emberiség szimbólumává. Veszekszenek, várnak, viccelődnek,
elérzékenyülnek, disznólkodnak, szemlélik a "külvilágot" a feltűnő Pozzo és Lucky
"osztályharcában", alkudomak egy kisfiúval. A végén, mikor nyilvánvaló lesz, hogy Godot
nem jön, megbeszélik: menjünk vagy maradjunk? Estragon azt mondja: Jó, menjünk." Ezt
az utolsó mondatot követi a híres zárójeles rendezői utasítás: "Nem mozdulnakl" Mint a
legtöbb ember a reménytelenség állapotában, megbénul, illetve azt kérdi: minek? Az
eredmény úgyis ugyanaz. ny módon Beckett művészi síkon fogalmazta meg Camus és
követői filozófiai doktrináit, s végérvényesen lerombolta az eddig érvényes .színpadi
tradíciókat; elvetve a tragédia arisztotelészi elemeit: felszabadította a drámaírást, hozzáigazította életünkhöz. Ezzel egyidejűleg mentora lett számtalan ma már világhírű
tanítványnak. Évtizedeken át őt vallják mesterüknek a modem drámaírók legjobbjai,
Pinter, Shepard, Fugard, Stoppard, Örkény és Václav Havel is (hogy csak egynéhányat
említsünk). Nem különös, hogy a jelenlegi csehszlovák állam vezetője a reménytelenség
prófétájának követője, mikor népét épp egy reménytelennek látszó helyzetből akarja
kivezetni - pozitív (másképp hogy is?) hozzáállással? .AIapállásunkbó1 ez a tény színte
elképzelhetetlen s íme! Abszurd módon (hisz minden lehetséges és mindennek még az
ellenkezője is "igaz") Havel szimbolikusan felcserélte a Godot végét: "maradjunk!" jelzi
Estragon, de erre megindulnak, mennek, s lehet, hogy még cselekszenek is, bármilyen
kilát4tsta1anok az esélyek.
Ha a Godot bemutatója óta eltelt 37 évben megpróbáljuk követni ennek a nagynegatív
szemtélőnek múködését, késői művei és magánélete azt bizonyítják: nem igaz, hogy nem
hitt semmiben. Szenvedélyesen elkötelezettje volt a szabadságnak minden síkon S mint
ilyen jogosan lett vezéralakja a xx. század drámairodalmána Jean Anouilh odáig megy,
hogy Pascal egyenes leszármazottjának véli az ír "bohócmestert". Martin Esslin szerint a
dublini remete nem kisebb dolgot művelt, mint megírta istentelen világunk Isteni
színjátékát.1fnan angol kritikus Beckettet egyenesen abszurd humoristának kiáltotta ki. A
játszina vége darabjában Nell, a szemétládába zárt Anya így motyog: "Semmi sem olyan
mulatságos, mint a boldogtalanság." A skála tehát végtelen. Th.lán mégis jobb ellenkező
előjellel interpretálni a becketti üzenetet. süllyedünk, pusztulunk, szenvedünk, de
kÜZdjünktovább, hisz az egzisztencialisták "tételei" közt ez is szerepel. Sartre is ígyvéli, aki
párizsban gyakran"vigasztalta" a komor emigráns drámakirályt.
Midőn búcsút veszünkSamuel Beckett-tőlebben a komor korban, s meghajtjukfejünket
zsenialitása előtt, elismerve múlhatatlan érdemeit mind a drámairodalom, mind a modem
esztétika területen, szálljunk le a magaskultúra légritka szférájából és induljunk meg mi is,
akkor is, ha a két csavargó nem ezt tette. Mi ne várjuk az emberiség Godot-ját mélán,
tétlenül, hanem írjuk talán zászlónkra Rilke diktumát: "Változtasd meg éltedet", mert úgy
látszik, ez mégiscsak lehetséges.
Gyö1gyey Klára
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Teológia
Vanyó László:

Az ókeresztény egyház
ésirodalma

Vanyó professzor könyvének bemutatása több
szempontból is lehetséges volna. ÖSSZevethető
mindenekelőtt a patrisztika más összegző kézikönyveivel. Egy szakrecenziónak nyilván efféle
nemzetközi összehasonlításban kellene szakmai
bírálatot gyakorolnia. Ekkor lehetne elmondanunk, hogy tucatnyi más kézikönyv mellett is "Az
ókeresztény egyház és irodalma" üdítően állja a
versenyt. Spersze itt lehetne szöt ejteni olyasmiről is, mint a helyenként érdes stílus, a jól
áttekinthető irodalomjegyzék hiánya és az egyes
elemzések kevésbé sikerült pontjai. Komoly
szakmai bírálatra azonban sem erudíciója, sem
szerkesztője nem jogosították fel a szerzöt.
Másfelől méltathatnók laudatióval a második
magyar nyelvű patrológiai kézikönyvet, e laudatiót illően beleágyaZva egy carmen miserabUe
ellenpontjába. Arról a közismert dologról kellene ugyanis szölnía ennek a siralmas éneknek,
hogy mekkora hiányt is van hivatva pótolni
Vanyó professzor könyve a hazai humán tudományosság szakadozott szövetében (Hermann
Ipoly LásZló 1947-es Altaner-átühetése előtt
ugyanis Rézbányai József 1894·ben, Pécsett
adott ki egy latin nyelvű patrológiai és patrisztikai kompendiumot). Mivel azonban egyik nem
lehet meg a másik nélkül, hiába jár ki a legszebb
laudatio Vanyó professzornak, a carmen miserabile alapja van annyira közismert, hogy a változatosság okán hadd ne vesszünk el a siránkoZásban,
még akkor sem, ha egyébként nem felejtiink.
A fennmaradó út a patrol6gia, azaz a régi
egyház szerzőive1 foglalkozó irodalomtörténet
és filológia szélesebb összefüggéseinek tárgyalásához vezet. Ehhez mindenekelőtt fogalmak viszonyait kell tisztáznunk. Thdnunk kell, hogy a
"patrológia" kifejezés késői keletű. Az evangélikusjohann Gerhard 1653-ban vezeti be e fogalmat, s mindközönségesen a keresztény ókor
teológiai szerzőivel foglalkozik, ortodox és heterodox szerzőkkel egyaránt. Ez az "egyházi irók
írodalomtörténete" persze nagy hagyományra
tekint vissza,hiszen már Eusebiosnál és Hieronymusnál megjelenik. (N. B.Augustinus szemére is
veti, hogy nem különbözteti meg kellő élesség-
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gel az ortodox és az eretnek szerzőket.) A
patrológia továbbá nem egészen azonos a patrisztikával, Már az ágostai hitvallású Buddaeus
számára is (1727) világos, hogy patrisztikus
teológián azt értjük (szemben a biblikus, skolasztikus, szimbolikus és spekulatív teológiával,
amint ezt a XVII. század katolikus teológiája
felosztotta ), hogy a "tanítás rendszere hogyan
származik a szent atyák írásaiból és szelleméből,
illetve hogyan őrizte meg és hogyan adta tovább
a keresztény hit !gazságát az egyház". A patrisztika tehát így inkább dogmatörténet.
A mara szolid kritikai-filológiai mödszerű
történeti tudománnyá változott patrológia azonban annak idején korántsem volt ártatlan tudomány. Eredményeitől nem kevesebb függött a
reformációk korában, mint a tanítások vagy az
egyházi felépítés legitimációja. Az "egyedül az
ősi a hiteles" legfm>b szempontja előtt pedig
szépen, lassan széthullott az egységesnek vélt és
hirdetett hagyomány. A patrológiai viták egyik
legsúlyosabb következménye például a görög
misztikus teológia kirekesztése volt a római
katolicizmusból (is), e hagyomány legnagyobb
tekintélye, ps.-Dionysios Areopagita késői és
"hamisítvl1ny" voltának kimutatásával. E hagyomány megsemmisítésében egyként jártak élen a
protestánsok és a bollandisták. (Az sem véletlen
aztán, hogy racionalista dogma- és egyháztörténészek, nagyon tudatosan "6keresztény írodalomtörténetröl" beszélnek (mínt például a
protestáns Harnack), ezzel szemben a római
egyház történészei (mint például Bardenhewer) inkább a "régi egyház írodalmáröl".
A patrol6giát ennek ellenére ma is teológiai
tudományként szokás osztályozni. Nos, a recenzens magánvéleménye szerint ez megtévesztő
vélemény. Arról van szö, hogy a pogány antikvitás szerzőivel szemben az Atyákat nem szokás
tisztán filológiai, rétorikai, stiláris vagy nyelvészeti szempontból olvasni, illetve elemezni. Az
ókeresztény irodalomtörténet legfontosabb
célja teológiai álláspontok és gondolatok
elemzése, illetve történeti rendszerezése. Lévén
ez nem "profán" szempont, így lesz teológiai
diszciplína a patrológia. Ez azonban azért megtévesztő, mert nem veszi figyelembe, hogy a
szigorújogalomt6rténet tárgyától függetlenül is
csakjilológfa. Gondolatok taxon6miai rendszerezése (mondjuk egymásra követkeZésük sorrendje szerint) nem azonos azzal, ahogy ezek a
gondolatok egykor gondoltattak.
Gondolatokat pedig éppúgy lehet élettelenül
kezelni, mint a holtakat, kik egykor emberek
voltak. Hiszen épp ez a különbség kórbonctan és
pedagógia között,

Keresztény, s nem akadémiai közegben tehát a
szorosan vett, történeti-krítíkai patrológia ismeretek szenvtelen közvetítőjeként a patrológia
csak a valóban teológia "segédtudománya" lehet.
Ekként válhat nélkülözhetetlenné Vanyó László
kézikönyve is a teológusok, az Istenről szóló
beszédre éberek számára. Szándékos a nehézkes
fogalmazás. Az újabb kor szellemtörténete
nyomán a teológia szó jelentése mára reménytelenül kettössé vált. Refonnátus környezetben a
Szentírás tanulmányozását jelenti, az isteni igét.
Másfell5lazonban (s a xv. sz. előtt csak ebben az
értelemben él) az Istenről, Krisztusról, sőt,
szorosan véve, a Szentháromságról szölö beszédet és gondolkodást nevezték így. Ami nem az
Írásokról való lemondast jelentette, hanem azt a
meggyőződést, mely szerint egyrészt hamis azt
gondolni, hogy az Újszövetség verbálisan és
fogalmilag kimerítő módon fejezte volna ki az
igazságot (azaz lehetséges és jogos a "dogmafejlődés"), másrészt ugyanúgy hamis azt gondolni,
hogy az Atyák és a szentek tapasztalata bármit is
hozzátett volna az apostoli hit tarta/máboz.
Teológiai ortodoxia pedig nem határozható
meg és nem fejezhetőki a gondosan és történetileg elemzett fogalmak nélkül. csak így dönthető
ek le bálványok, és csak így lehet hibás
fogaImazásokat elkerülni. Ha meg akarjuk érteni
Madách Imre klasszikus aufklérlsta melléfogását, a bomousion és a bomoiusion látszólag
csak egy kis i betl1ben áll6 különbségét illetően;
ha meg akarjuk tudni, hogy mi is az a csak
látszatra csekély különbség a Krisztusszülő és az
Istenszülő jelzők köZött; végül, ha a hitvallás
olyan fordulatait, mint "született, de nem teremtmény", nemcsak értelmetlenül akarjuk ismételgetni, nem tehetünk mást, mint követjük a
tanácsot: "Kérdezd atyadat, majd ő elmondja,
véneidet, majd ők elbeszélik" (Deut, 32, 7). A
fenti kérdésekre ugyanis, és ezt tudomásul kell
venni, nem adnak választ az Írások. Ahogy Damaszkuszi Szent János mondja képromboló ellenfelének: .Aztállítod, hogy az fnisokban nincs
szó ikonokról? Én is ezt mondom. De tudjad,
hogy nincs ott sz6 a Szentháromságról sem."
Tehát nemcsak az Írásokkal lehet és kell
érvelni. Ahogy Lerinumi Vince híres Commonitoriuma mondja: "Nem mintha a kánon nem
lenne elég önmagában minden kérdés eldöntésére, csak hát az isteni igéket saját tetszése
szerint alakítva különb-különbféle vélekedéseket alapozhat meg kí-kí magának." Régi prédikátor közhely, hogy a Szentírásnak viaszorra vagyon, s ki-ki tetszése szerinti irányba csavargathatja Majd ahány ember csak van, annyiféle
vélekedés alapját lehet az Írásokból kicsikarni.

Nincsenek-é telve bibliai idézetekkel Novatianus, sabellius, Donatus, Arius, Apollinaris vagy
Nestorius mGvei?
A tévedés ellen az egyetemes hagyomány nyújt
védelmet. Persze, manapság lemond6an szokás
legyinteni és kérdezni: És mi az egyetemes? Amit
"mindenhol, mindig, mindenki" hitt? Vagy majdnem mindenki? Vagy a mérvadó többség, ahol
nem számolni, hanem súlyozni kell, mint Augustinus mondja? Hiszen hiába állittatott fáradhatatlanul a tanítás apostoli eredete, amint nem a
jelen erőszakoltatott a múltra, hanem maga a
múlt érvényesülhetett, határozott változtatások
és látványos újítások sorozatára derült fény.
De kétségbe kell-e ettől esni? Hogy a teológia
története kudarcok, újítások, változatos és
ellentmondó vélemények története, ez vajon kit
lep meg? Legfeljebb azt, aki a merev változatlanság illúzi6jának hódolva menti fel magát a
személyes válasz kihívása elől, saját végességét
nem felszólításként, hanem egyszer s míndenkorra adott korlátként élve meg. Közelebbről
tekintve ráadásul az Atyák véleményei közti
eltérések sem olyan áthidalhatatlanok. John
Meyendodf Bizánci teológia dmű klasszikus
művében éppen azt mondja, hogy Kha1kédón
(451) és Bizánc elesténekideje (1453), tehát a
patrisztikus kor Vége és a késő bizánci teológiai
viták között lényeg; folytonosság, a tanításban
aJapvettJ megegyezés van. Mint Meyendodf mű
ve maga is mutatja, e megegyezés éppen a súlyos
viták sorozatában áll, és a két megállapítás
mégsem zárja ki egymást.
És vajon csak a jelen állapot hitelesítésére jó-e
az ősi egyház irodalmát tanulmányozni? Nem
használhat6-e fel az Atyák tanítása akkor, ha a
jelent kell megítélni? Ha például Durbam
anglikán püspöke kegyes mítosznak nevezi a
feltámadást, s - ahogy egyre többen - csakis
Krisztus emberségértJl beszél; vagy amikor R.
Swinburne, a nagy tekintélyű oxfordi vallásfiloZófus Isten
emberi
fogalmakkal való
leírhatóságár61 értekezik: vajon nem kellene-e
névértékben tanulmányozni újra és végre
például az ariánus és az eunomiánus vita érveit,
Nazianszoszi Szent Gergely Teológiai beszédeit?
A teológia éppúgy nem természettudomány,
mint a filozófia. Nincsenek eredményei abban az
értelemben, hogy beépülnének minden következő kémiai kézikönyvbe vagy tételgyűjtemény
be. A teológia egzisztenciális feladat, és nem
lehet kizárni, hogy valaki újra fel ne vesse, ha más
köntösben is, Arius vagy éppen Máni érveit.
Ekkor pedig újra fel kell venni a kesztyűt, ha csak
nem akarunk hűtlenek lenni a hagyományhoz és
a hithez. Attól már nem is beszélve, hogypéldául
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az efezusi zsinaton is az atyák nevében és új
kérdésekben döntöttek.
Nem mentesít semmi az alöl, hogy például a
hagyományfogalmát újra kelljen gondolnunk. Mi
is a viszonya az írásoknak ahhoz, amit Augustinus
úgy fogalmaz: sosem hittem volna, ha az egyház
nem tanította volna?
Vadonatúj kérdések vadonatúj válaszokat
kívánhatnak. Nem mond ennek ellent, hogy Ne

Irodalom
Beney Zsuzsa:

József Attila-tanulmányok
Enyhébben és szigorúbban ítélem meg a könyvet, mint a Kortárs kritikusa, Thkács Ferenc, múlt
év decemberében megjelent bírálatában, amelyben - egyébként teljesen helytáll6an és továbbgondolásra serkentően - a Iözsef Attila-kultusz
megnyilvánulásai közé sorolja az öt tanulmányból áll6 gyűjteményt. Enyhébben, mert magam is
ugyanahhoz a "felekezethez" (vagyszektához?),
a J6zsef Attila-hívők gyülekezetéhez tartozom,
amelyhez a kis könyv szerzője. Enyhébben, mert
a kultuszt nem valamiféle avult, atavisztikus
gondolkodásmód survivance-ának, hanem a kivételesen nagyművészi teljesítmény kiemelését
szolgál6 lehetséges stratégiák egyikének tekintem. Enyhébben, mert Beney Zsuzsához hasonlóan, nem zavartatva magamat a recepci6 árfolyamának napi íngadozásaítöl, én is úgy vélem,
hogy J6zsef Attila a magyar költészettörténet
"pantheonjába"(!) tartozik. fgy azon sem ütközöm meg, hogy a szerző költőnő létére tisztelete
tárgyáról olyan, fútöttebb és emelkedettebb
nyelven szöl, amelyet hozzá mélt6nak érez.
Enyhébben, mert a J6zsef Attila-irodalom egésze, a nekrol6gokban történt költőavatástól
kezdve a kultuszban fogant, és a kései József
Attilát érthető egyoldalúsággal kiemelő legszakszerűbb elemzésekig sem szabadult meg egy
sor kultikus előföltevéstől. Enyhébben, mert az
"életelemzés" múfajának művelésében Beney
Zsuzsa korántsem számít anakronisztikus kivételnek. Elég, ha közeli rokonai gyanánt Gyertyán
Ervinnek a József Attila-dráma" szereplőiról
írott fejtegetéseire, vagy Bókay-Stark nagyport
felvert stigmatizációs elméletére utalok.
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transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt patres tui. (Prov. 22, 28.) Már csak azért
sem, mert nem léphetjük át az árnyékunkat, a
keresztény gondolkodás megalapítóinak azt a
megkerülhetetlen hagyományát, mely ugyan
korántsem egységes, lényegét tekintve mégis
egybehangzó. (SZIT)

Geréby Gyötgy

Kétségtelen azonban, hogy a kultusz csak
annyiban kultúrateremtő tényező, amennyiben
nem mond ellent a tudományos vizsgálódás
eredményeinek, nem konzervál olyanfajta beállítódásokat, amelyeket a kutatás megcáfolt, illetve
időszerűtlenné tett. Beney Zsuzsa József Attilatanulmányai ebből a szempontból egy elvi és egy
történeti kérdést vetnek föl. Az előbbi az irodalomtudomány ismert gordiuszi csomója: azonosítható-e a költő személye és a lírai hős, megközelíthető-e a mü az életrajz felől? Ezt a csomót
Beney egy suhintással kettév:1gja: közös nevező
re hozza a versek világát azzal a kontextussal,
amelyben születtek és amelyre hatnak. Az alkotás oldaláról nézve ez élénk kishatárforgalom
lebonyolítását jelenti, egyfelől József Attila lelkiállapota, életsorsa. másfelől szellemi teljesítménye között: "a feszültség mélyülése előtti
versek mintha a depresszió elhatalmasodását
jeleznek"; "a vers . .. elsődleges érzelmi töltését
a lamentáció adja, talán végső számvetésként és
rejtett végső búcsúként is... az anyától és az
élettől"; "mélyen hiteles, fájdalmas vallomásként
bukik ki a költőből" ; "egyik első megjelenése ez
J6zsefAttila azon verseinek, amelyek már halálba
indulását jelzik". Míg az idézett mondatokban a
vers betegségtünet. az életrajz valamely bekövetkező fontos eseményének (elő)jele, s esztétikai
értékét a mögötte álló emberi szenvedés és a
későbbi öngyilkosság szavatolja és felfokozza,
addig a befogadó oldaláról, a költóvel "veleszenvedö" Beney Zsuzsa és a "veleszenvedésre" felhívott olvasó nézőpontjából a költemények nyelviformai képzódményekból átváltomak a bennük
megfogalmazott életproblémákká és rájuk adott
válaszokká.

Persze ha a gordiuszi csomót úgy szeljük ketté,
hogy az éppen keresztezze a Beney megoldását,
tehát úgy, hogy az életpálya és a mústruktúra, az
emberi gondok és az esztétikai értékek szálait ne
legyen szabad összekötni. akkor a kötet tanulmányaiban megismert eljárást súlyos szemrehányásokkal illethetjük. Én azonban a Nagy
Sándor-féle nagyvonalú megoldás helyett a cso-

mó türelmes kibogozását tartom célszerűnek. S
ha e munkának a tudomány még a felét sem
végezte el, az eddigi eredmények részben
mégiscsak igazolják Beney Zsuzsa eljárását.
Kérdéses például, hogy nem kicsinyes pedantéria-e e1szigetelni József Attila pszichoanalitikus verseinek lírai hősét a verset író embertől?
Mindenesetre elgondolkodtató az a möd, ahogyan a költő közeli barátai a Nagyon fáj kötetet
fogadták. Kritikusai, így Bálint György és
Németh Andor, egyfelől esztétaként lenyúgözve
bámulták a versek művészi tökélyét, másfelől
azonban, erkölcsi felelősségérzettől indíttatva,
érdekeire hivatkozva riadtan óvták, sőt már-már
eltiltani készültek a költöt mélylélektani kalandja folytatásától, attól, hogy "múltjának medúzaarcába bámuljon". Amikor tehát Beney ezt az
utat folytatja, aligha halad rossz irányban.
Élet és költészet közöttí határ lebontásának
azonban számos ponton megmutatkoznak a
hátrányai is. fgy pl. a Nem emel f6l c. "istenes"
vers esetében a szerző abban a közös tartományban VégZi az interpretációt, amely egyszerre látszik számára az emberi végzet és a nyelvi
kompozíció műhelyének: a költői pszichében.
•,Fogj össze formáló alak' - a sorból szinte kiált
a széthullás tudata; ez a versszak megint csak
kórlelet értékűen pontos leírása a semmibehullás, szétesés érzésének" - olvassuk a 291.
lapon. Holott ez a sor sokkal több valamely belső
élményről való tudósításnál. Isten Jormáló
alak"-ként, közismert idegen kifejezéssel forma
formánsként történt megszólítása sokkal inkább
bölcseleti, mint lélektani ihletésG fordulat. Azaz
a pszichikai anyagot a költő még .további"
megmunkáll1snak vetette alá, átszellemítette, dístanciát teremtve ezzel személyes élete és
művészi teljesítménye között. Ezt a distanciát a
kötet tanulmányai nem mindig veszik kellőkép
pen figyelembe.
Vajon a fájdalomnak ez a zsenije, amilyennek a
szerző láttatja könyvének hősét, megíeleltethető-e a fél évszázados kutatás eredményeképp
körvonalazódott József Attila-képpel? A válasz
globálisan pozitív. Ennek tárgyi oka, hogy a költő
életpályája valóban hányattatások, kudarcok,
melíözések, sérelmek sorozata, a mostoha sors
és a lelkialkatból eredő hátrányok valóban bősé
ges adalékkal szolgálnak egy szenvedéstörténet felépítéséhez. Még akkor is, ha egy ilyen kép
csak egyoldalú stilizáció eredményeképp kerekedhet ki. Beney életelemzései és műelemzéseí
sikerének alanyi oka pedig az, hogy e stilizáció
során tekintettel van a szakirodalom eredményeire. CA .mama" kitűnő jellemzéséhez pl.
szerencsésen aknázta ki Szabolcsi Miklós monográfiáját. )

A lapszélekre azért bőven tehetök kérdője
lek. .. Ellenvetésekre okot adó részletekkel is
találkozunk, gyakrabban az életelemzésekben
(A két anya, József Attila balála), mint a
versértelmezésekben. A .mama" emlékével való
viaskodást például a szerző kissé önkényesen
koncentrálja a Gyömrői-analízis idejére, pedig
Szántó Judit naplójából és visszaemlékezéséből
világossá válik, hogy ennek az élménynek a
feldolgozása már jóval korábban, a Rapaportkezelés első szakaszában megkezdődött. Bányai
László könyvének ismeretében pedig a JolánAttila viszony rajzát kell bizonyos vonatkozásban
elnagyoltnak Cés talán kissé megszépítettnek)
tartanunk. CFőként azt, ahogyan az idősebb
nővért a JózsefAttila halála c. tanulmány beállítja.) Gyömrői Editet lehet éppenséggel "polgári
anyának" tekinteni, ahogy Beney Zsuzsa teszi, de
ha e polgáriság rendhagyó elemeibe: a pszichoanalitikusnő elég kalandos, hányavetett életére,
kommunista körökkel fenntartott kapcsolataim,
Wilhelm Reichhel való együttműködésére, a
fasizálódó Németországból történt, nem is olyan
régi hazamenekülésére nem figyelmeztetünk, ez
a jelző félreértésekre ad alkalmat!
A különös az, hogy az effiIjta zavarkeltő elemek,
amelyekból sok esetben egy is elegendő lenne az
alapos irány- és aránytévesztéshez, Beney zsuzsa
iránytújét alig zavarják meg. Mivel magyaráZható
ez a biztonságos iránytartás? Az élettapasztalattal?
Az intellektuális felkészültséggel Camely például
a pszichoanalitikus szempont szakszerű és józan
érvényesítésében érhető tetten)? Az intuitív beleérzőképességgel Camelyre ő is hivatkozik könyvében)? Azt hiszem, a kötet eredményei föként
a szerző versértésének köszönhetők. Az óda, az
istenes versek, az Eszmélet, de az "anyaversek"
kapcsán is igen sok találó, eredeti, szerencsésen
fogalmazott megállapítást olvashatunk a József
Attila-líra sajátos vonásairól. Verselemzései egészükben nem ajándékoznak meg a hiánytalan ráismerés, a múélménnyel ekvivalens értelmi belátás élményével. Kitűnő értelmezései meg-megtlju1ó közelítések sorozatából állnak össze Camelyeket időnként távolodások, hátrá1ások, elkanyarodasok szakítanak meg), de egy-egy közelítés
roppant megvilágító erejű, egy-egy érve lefegyverző. Ilyenek pl. azok a részletek, amelyekben
József Attila paradoxonair61 beszél, vagy pedig
amikor a Magány c. vers kapcsán párját ritkító
pontossággal jellemzi József Attila egyszerre hagyományőrző és nagyon modern költői nyelvét.
Az olvasó az ilyen részleteket viszi el emlékbe és
értük lapozza fel újra támpontot, érvet keresve
Beney zsuzsa kis kötetét. (SzépiT'(){}aJmi)
1Verdota G:YÖtXY
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Nagy Gáspár versei
Az utóbbi két évtized magyar költészetének
látványos kibontakozása mögött szociológiai
tények is rejlenek, a fiatal nemzedék önkeresó
igyekezete kényszerű mödon a művészetben
talált érvényesülést, nemcsak az irodalomban,
hanem a képzőművészetben, a zenében és a
színjátszásban, és ez a nemzedéki orientáció
természetesen a legkülönbözőbb eredményeket
hozta: az igazi tehetségek felszínre jutása mellett
látványos megtorpanásokat és zuhanásokat, az
underground kultúra és mindenféle álmúvészeti
tevékenység elburjánzását. Sietek kijelenteni:
Nagy Gáspár az új magyar líra legjobb tehetségei
közé tartozik, nemzedékének dilemmáját azonban ő sem kerülhette meg, a köznapi tapasztalatot és a költészetet ő is szembeállította egymással, s a személyiség igazi szuverenitását Ő sem a
társadalmi létben, hanem az alkotó magányban
fedezte fel, és legfeljebb csak az utóbbi évek
földrengésszerű politikai változásai között talált
magának a közéletben is méltó szerepet.
A költészet eme felfogása mindazonáltal nem
jelent elvonulást a társadalom és a történelem
kihívásai elől, a vers semmiképpensem jelenti az
artisztikus létezés elzárt szígetét, ellenkezőleg
közvetlen összeköttetést a közösségi és történelmi lét mélyebb áramlataival s teljes részvételt az
egyetemes emberi és nemzeti sorsban, vállalván
ennek a sorsnak a drámai kontliktusait. Ennek a
konfliktusokat is vállaló véleményalkotásnakvolt
nevezetes gesztusa a Nagy Imre emlékét idéző
öroknyár: elmúltam 9 éves címíí költemény,
amely a költő személyes sorsát is meghatározta
hosszú éveken át: Nagy Gáspámak egy egésZ
verseskönyve a megtorlás áldozata lett.
A költésZet ebben a nyílt kiállásban lesz a teljes
élet záloga, a köznapokkal és a történelemmel
folytatott viaskodások igazi tétje. Itt kezdődik
tulajdonképpen a vers jelenkori drámája, az a
lázas vagy makacs küzdelem, amely a költészetnek jogos helyet akar szerezni a társadalomban.
A költő ezzel az egész társadalmat átható, s
minden szellemi értéket kikezdő kommunikációs válság ellen lép fel, minthogy ez a válság
veszélybe sodorta a költészet társadalmi szerepét és hitelét. Nem kevesen hirdetik a költő
szerepvesztését, sót a líra halálát, s a modern
társadalom szellemi munkamegosztásában mind
tanácstalanabbul mozgó költő maga is úgy érzi,
hogy alig lehet más választása, mint a ~versben
bűjdosás". Ezt az idegenséget szeretné megtörni
Nagy Gáspár, midőn le akarja győzni a kommunikációs válság bénító következményeit, s a
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versnek a társadalom önismeretének kiküzdésében, a nemzet identitásának helyreállításában
ad szerepet.
Ennek a szerepértelmezésnek a következtében képes megszilárdítani hitét a költészet erkölcsi és közösségi küldetésében, s amilyen
fenntartás nélkül vetette magát a szellemi munka
vá1saga által rákényszeritett viaskO<lásba, olyan
őszinte hittel tudja vállalni a vers hagyományos
és persze változó feladatait. A katharzis, mint
mindig, most is emberi tragédiák messze világító
máglyáján jön létre, Nagy Gáspár fiatal költészetünk számos alkotó egyéniségéhez hasonlóan a
magyar líra halottainál keres péld1t, talál emberi
biztatást és erkölcsi igazolást. A hetvenes és
nyolcvanas évek irodalma iszonyú vérveszteségeket szenvedett, mintha egy könyörtelen hadjárat szedte volna áldozatait, ugyanakkor ezek a
veszteségek még inkább kinyilvánították az új
magyar költészet erkölcsi értékeit. Abban az
irodalmi életben, különösen a fiatal nemzedékek
körében, ahol a költészetnek máskülönben is
megnövekedett morális súlyavan, s a vers konnotációs körzetében olyan fogalmak kapnak helyet, mint az autonóm cselekvés, a személyes
szuverenitás, a nemzeti identitás, nos ebben az
irodalmi életben sajátos "hagiol6gia~ alakult ki,
amely az eltávozott nagy költői egyéniségeket
egyéni és közösségí példának állítja a társadalom,
illetve az irodalom elé.
Az erkölcsi érzület szükségszerűennevez meg
kiemelkedő humánus példakat, s a magyar szellemi élet korán és tragikusan eltávozott nagy
egyéniségeit idézve Nagy Gáspár, nem egyedül
nemzedékének köMi köZül, éppen ezeknél a
személyes példálmál, Nagy László, pilinszky
János, Latinovits Zoltán vagy Huszárik Zoltán
helytállásában keresi a köZÖsségierógyt'ijtés forrásait, s tragikus végZetükben az intő jeleket.
Nem véletlenül, hiszen ahol az irodalomnak
kellett megalkotnia és hirdetnie a társadalmilag
érvényes és emberileg hiteles erkölcsi parancsokat, ott ugyancsak az irodalomnak kell felmutatnia a hősi példaképeket: az emberi és nemzeti
sorspéldázatokat.
A költésZet ebben a felfogllsban drámai küzdelemmé válik, a személyes üdvösséget aversnek
kell kiharcolnia. A küzdés elve érvényesül a
versek megfol'lllálásában, poétikai és nyelvi
alakításában is, amely mind a szóképek, mind a
versritmus körében a belső fesZültségnek, a
szövegelemek éles szembeállításának ad szerepet. Első kötetében, bemutatkozva az olvas6nak,
Nagy Gáspár a következő vallornast jegyezte le:
~éjszaka ( ... ) fehér lapokkal kitapétáZnám par
négyzetméternyi albérletemet, gyök alatti háza-

IDat, hazámat. Valamelyik bóSZÍllúterepre hajnalig rákarcolódna egy boldogtalan költemény;
kép és dráma, mint szívemre, agyamra már
korábban. Mert nyugtalan álmom a bizonyosság.. Kép és dráma: ma is ebben a két
fogalomban lehetne megragadni költészetének
karakterét, a verseket átható gazdag képszerű
ségnek mindig drámai feszültsége, ereje van. A
komplex költői képek belső feszültségét nemegyszer groteszk elemek hozzak létre, mint a
méítan nevezetes ÉvTiZeDbAtÁrHiD címú ironikus elégiában, amely a vizuális költészet eszkö-

Színház
MroZek: Mulatság
"A helyzet tragikus, de nem komoly.· Ez az
eredetileg az Anschluss idején a bécsi rabbi
szájl1b61 elhangzott mondás fejezi ki talán a
legtömörebben az elmúlt húsz-harminc év keleteurópai abszurdjának lényegét, melyben a helyzetfelismerés elóhfvta tragikus szólamot, a reménytelenstg, az egzisztenciális és történelmi
kiIátástalansag hangjait a túlélési hajlam, az életÖSZtön és életerő a "nem komoly" gesztusával
ellenpontozza. Mrotek életmtive gazdag és
változatos variációit kínálja e kelet-euröpaí
léthelyzet színpadi megjelenítéseinek - magyar
színpadon a legemlékezetesebb talán a kaposwriak RendlJrség előadása volt. A Stílusgyakorlatok óta legendás SZÍIlésztrió, Bán János, Dömer
Györgyés Gáspár Sándor, Árkosy Árpád rendezői
kÖZreműködésével most egy egyfelvonásost mutatott be a Szkéné közönségének.
A teljes sötétségbe borult, zsúfolásig megtelt
Szkéné színpadára egy igazi, hamisítatlan mulatsag reménye csalja be a három legényt - ám
már a színpadra lépés is wratlan nehézségeket
okoz, a ház, ahOVl1 be akarnak jutni, zárva, sehol
senki, aki beengedné a vendéget... Végül is
sikerül bejutniuk, de a kezdeti, nekibuzdult
várakozás és reménykedés után kétségek öntik el
a színpadot, bizonytalanság lesz úrrá a vendége;
ken. Mert: Lesz-e egyáltalán mulatsag? Ha igen,
miért nincsenek már itt a zenésZek? Még nincs
muiatsag - de hát feltétlenül szükséges-e, hogy

zeivel s groteszk költői képekkel fejezi ki a
nyolcvanas években beköszöntő korszakforduló
bizonytalan, némiképp szorongltsos közérzetét.
Ez a vers is tanúsíthatja, hogy Nagy Gáspár kezén
a "szemantíkai földrengés" eredménye: a groteszk képeket és újszerű nyelvi formákat kereső
experimentális költészet is a hagyományos önkifejezés eszközévé válik, s elrendeződik abban a
távlatosabb folyamatban, amely a versben az
alkotó személyiség szuverenitását nyilvánítja ki.
(Széptrodalmi)
lbmogáts Béla

legyen? Ha valaki akarja, nagyon akarja, hogy
legyen - akkor vajon lesz? De ha lennie kell ahogyan a vendégek hiszik - akkor hol késik a
násznép, hol van a lakoma? A lehetőség egyetlen
záloga az asztalon árválkodó negyedliteres borosüveg - de vajon elegendő lesz-e a mulatsághoz? Vagy talán nem is lakodalom lesz,
temetés? Halotti tor? Ezek a kérdések - melyek
a maguk:teoretikus csupaszságában is elhangzanak - gyötrik a három vasámapiasan öltözött
falusi legényt. Hit, kétely, nekifeszülő bizakodás,
elkeseredett, pusztító dühöngés után búnbakkeresés, majd az áldozat kiszemelése - ezek az
érzelmi, indulati állapotok tárgyiasulnak a darab
színpadi cselekvéssorozatában. A hitek, remények, a sikeres önaltatasok felívelő szakasza a
várakozás jegyében zajlik - ezt követi a teljes
azonosulás rövid ideig tartó csúcspontja: a legények mulatnak, énekelnek és táncolnak, s
néhány percig sikerül is elhitetni magukkal,
hogy ez a mulatsag, Rá kell jönniük azonban,
hogy csaka mulatsag imitációját élték át, nem az
igazit - bármennyire is beleélték magukat a
szerepbe. Becsapások és megcsalattatások sora
következik - a csontváz-álarc és a halotti lepel
temetésre utal, a maskar.1k és bálí ruhák viszont
azt a reményt keltik, hogy maszkabállesz. A zene
azonban késik - minden biztató jel és tárgy csak
a lehetőségek látszata, káprázat, illúzió. Ebben a
kontextusban egyetlen igazi, a valóságot és a
helyzetet valóban kifejező cselekvésforma lenne
lehetséges: a halál, amelyben az egyén látszatcselekvések helyett - végre azonos lehetne önmagával. Már az áldoZat nyakán a hurok,
amikor, valahol a bizonytalan távolban, megszölal a muzsika, halkan, majd egyre felerósödve,
elárasztva a mozdulatlansagba dermedt színpadot.

hanem
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Mrotek parabolájában a kelet-eutópai léthelyzetet megérzékítö, fájdalmas irónia és groteszk
humor segítenek megteremteni a kíVÜWláS pozíci6ját, a rálátást - s ezáltal a feIszabadultság, a
helyzeten val6 felüleme1kedés lehetöségét. J61
érti ezt a színpadi nyelvet a három színész,
különösen Bán János, aki a tragikum és a groteszk komikwn végletei között lebegteti a figurát, mely kissé gügye, amolyan áldozat-típus, s
akiből afféle fulubolondját csinál, olykor korál>bi
aIakitásaiból is ismerős eszközökkel. Kevésbé
összetett figurákat alkotott két partnere: Dörner
György legényét a korlátolt erőszakosság,
Gáspárét primitív szenvedélyek, prímér indulatok mozgatják. A színészek rendelkezésére áll6
rendkivül szűk tér, szorosan körillfogva a nézökkel, olykor feltehetően gátolta a felszabadult
mozgásokat, a játék iramát; ám e kissé mostoha
körülmények között is jól kidolgozott, lendületes és koncepci6zus előadást produkáltak. A
színpadi játék ritmusát a lassú és dinamikus
részek ritmikus váltakozása határozta meg; a

Kiállítás
Anna Mark mt'ívészetéről
"Különös Pénelopé"-nek nevezni Anna Markot
- Fran~oise Oloay páratlanul jellemző meglátása volt. J6stehetségre vall6 karakterizl1las is
egyben a kitűnő francia esztéta részéről, hiszen
I964-ben kezdte ezzel a hasonlattal a párizsi
Galerie du Haute P.lvf·ban rendezett első egyéni
Mark·kiallítás katal6gusszövt:gét.
Anna Mark - eredeti nevén Márkus Anna már gimnazista korál>an "eljegyezte magát" a
míivfszettel, majd a Ktpzljrntivtszeti Főiskola
elvégzése alatt és után, s éppen a legjelentősebb
modern magyar mtlvészek katakombába kényszerillésének idején bámulatos szfvóssaggal
kezdte és folytatta, majd kezdte újra - sok
akadályon át a munkltját. ~g szoros párhuzamban évfolyamtársával és jó barátnőjével,
~Ulivel.

De val6jában csak ez a szigorúan szívós önfejlesztési törekvtsük volt az egyetlen közös mozzanat mfívészí munkásságukban. Ezen kivül még
csak egy ponton kellett találkozniuk. Amikor
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meditatív, olykor elvont megfogalmazásokat is
tartalmaz6, gondolati síkon mozg6 párbeszédek,
és a darab konkrét síkját megjelenítő közvetlen
cselekvések ellenpontozzák egymást. Általában
sikerült megtartani a játék kényes egyensúlyát,
sikerült érvényesíteni azt a kettős vonatkozásrendszert, amelyben a darab cselekménye elhelyezkedik, azaz, a mú közvetlen. konkrét és
absztrakt, átvitt értelmű síkját. Igaz, olykor mintha a darabban magál>an is megbillenne ez az
egyensúly - egyes mozzanatok mintegy nkil6gnak" a mú konkrét síkjából - s pusztán az
absztrakci6t szolgálják, azaz, illusztratívakká
válnak.
A Szkéné ifjú közöcsege jól szórakozott ezen
az estén; de vajon a diákok, akik már ebbe a
lassan, de mégiscsak változ6, új világba nőnek
bele, megértik-e, hogy miröl szölt a mese, míröl
beszél Mrotek? Avagy egy általános létparabolára ismernek a földhözragadt cselekményben?

Erd6dyEdit

ugyanisMárkusAnna I 956-ban elhagyta Magyarországot, már nem tudta befejezni az nAranymadár" -nak, pilinszky János első verses mesekönyvének ill~ Ezt azutm - pontosan
a megkezdett képsoroUthoz igazodva - ország
Illi végezte be. Ilyen tehetséges és belülről
rokon mtívfsz számára ez talán nem is jelentett
nagyerőfeszítést, különösen, ha arra gondolunk,
hogy mindketten sokat tanultak az akkor már
érett és szivből pedagogikus hajlamú Bálint
Endrétől.

Márkus Annát egyébként alkata és szármaúsa
egyaránt mtivészsorsra predesztinálta. Vészi J6zsef unokajaként, és Farkas Istvmék baráti körében, a családi otthonok falain, a rengeteg könyv
és kép között itt-ott eredeti Ady·kéziratok függtek bekeretezve. Ebben a légkörben nemcsak
olvasni, hanem irni vagy festeni kellett, s ha
valaki ilyen szerencsésen arra is termett, aligha
tekinthető vetetlen kísérletező kezdetnek, hogy
Márkus Anna oly fiatalon és tudatosan indult el
festői ~. Mint ahogynem volt veletlen az
sem, hogy később éppen Pilinszkyvel találkozott,
akinek akkor minden bizonnyal spontán hazatalálást jelentett ez a találkoZás.
A killföldön már Anna Mark néven múködő
mtívfsz egy újjászületés megrizk6dtatásain átesve viszi tovább legsajátabb szellemi indítékait. A
konzekvens "penelopei alkat" bontakozik hát

tovább spirituális és egyéni életében egyaránt.
Második férjével, Czitrom Gliborral együtt ~t kell
vergódniOk a németországi hontalanság első,
keserű nehézségein. Ha mód lenne rá, hogy itt
egyben lássuk az egész életművet, ma is megrázna Anna Mark saarbrückeni madarainak szuggesztív kifejezőereje. Nem felejthető szenvedés
egy sorsállornáson, létfolyta~ és életformaváltás: az emígracíös krízis evidens fiziognómiai jele a sötét kontúrú, kemény ceruzamadarak néma profilján.
A1lmt természetesebb ezek után, hogy a párizsi Bakonyban egy modem formakon nevelkedett fiatal művész gyökeret verhessen. Lehetetlen itt részleteiben végigmennünk valamennyi
következő fázison, az előttem heverő fotók és
katal6gusok nyomán, Hely híjm tehát csak a
fokról fokra absztraMJ.ó formaperiódusok mind
konkrétabb jelentésére kell szorítkomunk.
Choay már az első egyéni párizsi kWlí~ kis
formátumú wsznainak "egyre komplexebb forroma és mind elmélyültebb színeíre" hívja fel a
figyelmet; "~om és realítés szintézisének" nagy
ígéretét fedezi fel bennük. E szavak fényénél
vizsgálódva tovább, az új meg új periódusok
során mind újabb meglepetések érnek. Van
Marknak egy olyan vfvódásaiban nyílt, problémagazdag, fokoz6d6an absztraMJ.ó lirai kulcskorszaka, amely idehaza leginkább Vajda Júlia kutató-keresó kísérletezéseinek egyik peri6dusával
rokonítható. Később azonban e finoman víbrálö
vonal és színvilag mind llllU'IW1Sabb tárgyias<><ÜSa lep meg. Befalazottablakok, derb, szemcsés
felületek, gyalulatlan ajtótábMk elreteszeit titkai
sejtetik az újabb nyersanyagokkal dolgozó
művész újabb kifejezniva1óit. Ekkoriban, a hatvanas évek dján harom magyar m~
"Carré" nevtí (többször is "Croupe carré de
Paris"-ként hirdetett, együttesen kWJító) csoportot alkot. Thgjal.: az itthon már jól ismert
Konok-Hetey mtIvészpú s a negyedik az azóta
elhunyt szobr.1sz, pátkai Ervin, aki ugyanakkor a
párizsi Magyar Mtíhely mtivészeti szerkesztője
volt.
Ezután pedig, 1980-ban megszill.etik a csupa
egyszerű, elemi, lirai és ddmai formával építke-

zö - a III. zongoraverseny ~tal ínspíralt "Hommage a Bartók" c. ciklus, amelyből néhányat a
budapesti közönség is láthatott.
Az azóta eltelt évtized alatt újabb, már-már
végérvényesnek vélhető metamorfözíson esett
át a fő vonalaiban itt vázolt alkotói stílus. A
szintézisként is értelmezhető új marki műforma
az alig domborított relief A most Budapesten (a
Vasarely Múzeumban) lényegében először bemutatkozó művész nagy formátumú .kamarakiálli~" a legérzékenyebb lirai konstruktivizmus kontrasztosan monokróm - vagyis fehér,
illetve fekete - fol'lllaVWgW át Anna Mark
nagyra tágult és mégis oly hermetikusan zárt
mikrokozmoszába lépve, színte úgy érezzük,
hogy mindnyájan egyformán lélegzünk. Ezt a
saj~tos atmoszférát nem lehet szavakkal megjeleníteni, csakis a helyszín muzikális architektúdj;1ban élhető át. A lélek labirintisztikus
rendjében, felföldek és alföldek halk geometriával domborított djain, sivatagok és oázisok
közört bolyongva egyben rálátunk valami
egészre.
Afehér felületeket finom rezdtUéseivel tagoló,
alig érzékelhető, zenei felhangokra emlékeztető
ámyékvonalaknak a csönd meglepetéseivel telített rendje csak szó nélkül követhető.
Ennél jóval beszédesebb az előcsarnokban
fogadó, változatos koloritjl1val megragadó gouache-sorozat, amelyből már elöljáróban megtudjuk: Anna Mark nem a némán szenvedő fonnaalkotók kínjai között teremtett ilyen húvösen zárt
létvilagot. Vagyis szfn-szfik relief-alakítását is
~tmelegíti a mindennapi lét ünnepi pillanatainak
konstruktív ptékú fo~a sfirített muzikális
fény-árny ritmilája.
.A helyhez siet az idő· - idézi Anna Mark
Hölderlint. Az előcsarnokban az időt, bent a
teremben a helyet - és vtgill is a költői sor
vizuális megval~ érezhettük mindannyian. Ha megtaláltuk a Helyet, új időt nyerünk a
kontempImóra - így is lefordítható Anna Mark
nyelvére a hölderlini gondolat.

Mándy Stefánia
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Zene
Haydn: Évszakok
1799-benJoseph Haydn kedvetlenül rágcsálta a
lúdtollat. A mísgazdag pártfogó, van Swieten
báró megbízásából újra oratóriumot kellett
írnia. Igaz, hogy az ezt megelőző, hasonló vállalkozás ragyogó sikerrel járt, de ez az új librettó! A
szövegkönyvet maga a báró készítette a század
legnagyobb angol sikerkölteménye, James
Thomson Évszakainak német fordításaból, és
egyéb költői mfivekból. A zeneszerző azonban
nem volt elragadtatva, különösen azért nem,
mert .szerzőtársa· nem átallott belebeszélni a
munkájába, és azt követelte tőle, hogy zenével
fejezze ki a békabrekegést. De ettől eltekintve,
hogyan lehetne zenét írni ilyen sorokra, mint: .6
nemes szorgalom, mindaz, mi helyénvaló, tető
led származík," Mindez idilli falusi környezetben, ahol Simon, a jó gazda, leánya Hanna, és
Lukács, a becsületes parasztlegény élik az életüket pírospozsgasan, boldogan. Vajon lehet-e
kedvetlenül remekművet írni?
Persze, hogy lehet. Joseph Haydnnak igen.
Miért lenne baj, hogy a parasztok nem úgy éltek,
ahogyan azt Thomson nyomán a báró képzelte?
Még az sem rossz, hogy van Swieten a maga
terméketlen hiúsagát Haydn tollával akarta gytimölcshozövá változtatni. Nem baj, mert az a toll
valóban varázspálca. Élettel tölti meg a legvalószínűtlenebb alakokat is, elhiteti, hogy a szüreti
mulatságon oly nagyon lerészegednek a falusiak,
hogy egy nehéz kartételben nem egészen pontosan lépnek be a szólaimaikkal, és szántás
közben az Üstdob-szinf6niát fütyörészik.
Milyen gazdag is Az évszakok zenei világa!
Haydn mindent fölhasznál, ami hosszú-hosszú
pályafutása során már bevalt. de azért még
használható: a viharzenét, a fenséges C-dúrt, a
vaskos humorü népies zenét, mindenféle hangfestést. De nem csupán a .nagy összegzés"
történt meg, hiszen a mű csupa újdonság. Nemcsak a maga és az európai zene múltját ismeri az
idős mester, de megidéZi a kortárs, bár már nyolc
éve halott Mozartot, és előremutat, méghoZZá
elég messzire, 8eethovenen át Wagner felé.
Közben egy pillanatra szokatlanul személyessé
válik: a híres basszusáriában. •Tekints ide,
szédült ember ... közeleg a sápadt tél,fés nyitott
sírodat mutatja.· Nem kétségbeesett a hang,
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hanem nyugodt és bölcs, mint Sarastroé, a
témához illően komoly, de könnyen derűvé, a
szilárd hit adta bizalommá oldódik. Ha hitelt
adhatunk a kortárs följegyzésnek, amely szerint
Haydn azt állította, itt önmagát kMnta megjeleníteni, és hitelesnek fogadjuk el a képet, akkor, azt
hiszem, előttünk a példa.
Január 14-én a Kongresszusi Központban került sor a mű előadására, nagyhfrtímuzsikusokkal:
a Monteverdi kórust és az Angol Barokk Szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Gyönyörű
elóadl1st hallhattunk. A három szólista közül. csak
a tenorista Anthony Rolfe Johnson kifejezett
régizene-énekes, mégis tökéletesen ÖSSZeillő triót alkottak az inkább operista Brigitte PeschnerKlebelIel, és Andreas Schmidttel. Rolfe Johnson
kissé talán jellegtelen, de férfias hang birtokosa,
ha nem is túl boldog, de azért biztos magasságokkal, fuschner-Klebel hangszíne szokatlanul mély,
mint egy szoprán magassagaival is bíró férfialté,
Schmidt igazi szép hangú bariton a német iskoIaból.
Az Angol Barokk Szólisták feltehetőleg a legélvezetesebb autentikus hangszereken játszó zenekar. Mindent tudnak, amit a hasonló együttesek, de hangsúlyozottan biztosak ott, ahol a
többiek gyakran gyöngélkednek (például a kürtöknél), viszont a vonósszólamokban nem hallatszik az az élesség, amely sok hallgatót elriaszt
az ilyen jellegű hangversenyektől. A kórussal
együtt tökéletesen alávetették magukat egyetlen
embernek, egy akaratnak, John Eliot Gardínernek. Ezen a sótlan (vagy talán ~osan is
savanyú) angoion egyaItalán nem látSZ:iIk, milyen
óriási muzsikus. Magas, hajlott, kopaszodó,
szemüveges. elálló fülű, leginkább valami ideggy6gyl1szra emlékeztet. Mozdulatai nem szépek,
és nem is látványosak, de pontosak és kifejezóek.
És ami a legfontosabb, pontosabban az egyetlen
fontos, a gyümölcs, amiről megismerszik a fa: a
megsz6laló zene tiszta, gazdag, ihletett és
mélyértelmű.

Az előadók mellett dicséret illeti a másik oldalt
is - a hallgat6sagot. A Kongresszusi Központ
áltaIaban meglehetösen érzéketlen és fegyelmezetlen közönsége most észrevette, hogy egészen
egyedülálló, amit hall, és példás csöndben, figyelemmel követte a programot. Az est végén, az
6riási tapsviharban talán csak kevesen vették
észre azt a fehér harisnyás, térdnadrágos, copfos
riZsporos par6kát viselő ragyaverte kis embert,
aki megjelent a színpadon és kezet fogott a
karmesterrel, mondván: .Köszönöm, John fiam.
Magam is így gondoltam.·
Fáy Miklós

Levelek - válaszok
A Vigilia 198919. számában Mészáros István:
,Mindszenty bíboros, a lelkipásztor-főpap' c.
írása mélyrehatóan rajzolja meg Mindszenty
biboros alakját, tetteit, gondolkodásmódját.
Egyházpolitikai szempontú bemutatása igaz és
meggyőző. Mindszentyt azonban társadalmi oldalról sokan - nem egyházpolitikai szempontból - merev, antidemokratikus, klerikálís diktátornak (vélték) mondtak, Pedig, amit alapvető
nek: tartott, abban rugalmas, a nép érdekeit
figyelembe vevő volt, még egyes egyházi személyek:: véleményével szemben is.
Legyen szabad egy - talán nem korszakalkotó, de jelentős hatású - tényt ismertetni, amely
a nép, a magyarság iránti szeretetét mindennél
jobban bizonyitja. 1945-ben az egyetemi és
főiskolai ifjúság zöme a szó szoros értelmében
nyomorgott!
A Katolikus Diákszövetség (KOSZ) olyan szodálís iroda szervezését kezdte meg, amely
szánnazásra, nemre, vallásra, politikai pártállásra
tekintet nélkül segíti a rászorultakat. Ehhez kérték
Mindszenty hercegpriJnas segítségét. Mindszenty,
érseki beiktatása után, Budapestre érkezések:or
fogadta a KOSZ küldöttségét; nemcsak induló
pénzt utalt át, hanem az Actio catholica (AC)
keretében helyiséget is biztosított a Központi
Egyetemi szociális Iroda (KESZI) részére!
Engedélyezte, hogy kispapok (szeminaristák)
a budapesti vendéglőkben az egyetemisták
részére ingyen ebédet-vacsorát kolduljanak. fgy
sikerült mintegy 90 ebédet, 40 vacsorát szerezni
a rászorultaknak. Később 100 személyes menza
szervezését támogatta, amely rövidesen (nyugati,
külföldi segítséggel) 1000 személyesre fejlődött.
Jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a KESZIlássa
el a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek:
Szövetsége (MEFESZ) szociális szakosztályi
teendőit. A MEFE!jZ-ben akkor olyan koalíció
volt, melynek a KÓSZ kellő súlyú tagja volt! A
KESZI - mint már jeleztem - az AC szerve volt,
de minden rászorulőnsegített, vallási, szánnazási
és politikai megkülönböztetés nélkül!
A KESZI vezetésében, munkájában reformatus, meggyőződéses kommunista egyetemista is,
egyenjogúan vett részt! Emiatt egyes egyházi
személyek bevádolták a KESZI·t Mindszentynél,
aki azonban, ezek után is, támogatta a szervezetet.

Amikor a félrevezetett és beugratott NÉKOSZ
1947 tavaszán elfoglalta a KESZI-menzát és irodát, a KESZI egyházi vezetője Egyházközségi
Diákotthonokat szervezett, amit Mindszenty
szintén jelentősen támogatott. fgy mintegy 70
diák részére sikerillt otthont biztosítani a
törvénytelen megszüntetésig.
Az ifjúság, a diákok Mindszenty részéről történő, diszkrimináció nélküli támogatása sok kiváló, a nehéz időkben is helytálló magyar, értelmiségi szakember kibontakozását tette lehetóvé!
A KESZI egyházi vezetője Kis László, Regnumos, egyetemi lelkész volt, akit a Dachauból
visszatért, örmény származású Eglis István közgazdasági egyetemi lelkész nagy odaadással
támogatott!
,Népellenes tevékenységükért" mindketten
megismerték Rákosi börtöneit!
Dr. Németh László
a KESZI egykori
ifjúsági vezetője

A Vigilia 90 fl. száma beszélgetést közölt a
hitélet mai problémáiról négy ismert személyiséggel. A beszélgetés első fele liturgiai
kérdéseket tárgyalt, s ezzel kapcsolatban lenne
néhány megjegyzésem.
l. A beszélgetés két világi résztvevője kifejti,
hogy szerinte mi a liturgia lényege, milyennek
kellene lenni a liturgiának. Azt hiszem, egy olyan
dologról beszélni, ami nem tanulmányozható
úgy, mint egy fizikai vagytársadalmi tény, hanem
másban, mondjuk így: magában hordja a magyarázatát, nagyon nehéz. Ha nem akarunk szubjektív véleményeket komoly tényekként tárgyal.
ni, akkor a tárgynak megfelelő kiindulópontokkal kell rendelkeznünk. Egyszerűbben szölva:
érdekes lehet, hogy X. y. szerint mi a liturgia,
mert ezáltal X.y.·t jobban megismerjük. De hogy
mi a liturgia, arról elsősorban a liturgiát kell
megkérdezni, másodsorban azokat, akik egész
életüket a liturgia megismerésére fordították. A
liturgia elég világosan beszél önmagáról: lényegéről, feladatáról, a benne lezajló történésekről.
Nem tudom, a beszélgetés két civil résztvevője
például mennyire tanulmányozta a .Superoblata" könyörgések szövegét (persze nem rossz
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fordításokban, hanem az eredeti nyelven), melyek beható ismerete nélkül nem vagyunk illetékesek a dologban megszólalni. Ez a kívánalom
nekik, a társadalomtudományok művelőinek "a
forrásokkal való közvetlen kapcsolat, a forrásokból való kiindulás" módszertani elveként bizonyára ismerős. Ha azonban a forrásokkal való
közvetlen kapcsolat valamely okból nehézséggel
jár, hadd hívjam fel a figyelmet pl. Romano
Guardini, Herwegen Ildefonz, Odo Casel, Columba Marmion, Maurus Wolter klasszikus
írásaira - egy részük magyarul is hozzáférhető
-, melyekkel jogunk van vitatkozni, de csak ha
jól ismerjük őket.
2. Ez egy szélesebb érvényű problémát érint.
Én, mint világi mindig is hangsúlyoztam annak
fontosságát, hogy a klérus iránti feltétlen tisztelet és a szaktudás igazi (tárgyszerű) megbecsülése az a kettős pillér, melyre a hierarchia és a
laikátus kapcsolata támaszkodhat. Az új jelszó,
hogy ti. az egyháZ mi vagyunk, mind együtt,
természetesen teljesen igaz. De annál nagyobb a
világi felelőssége, minél inkább olyan kérdésben
szölal meg, mely egyházi műveltséget kíván. Az
ötven évvel ezelőtti vezető katolikus értelmiség,
professzorok, filozófusok; társadalomtudósok
nagyobb óvatossággal nyilatkoztak vallási
kérdésekről, mint a maiak, noha vallási művelt
ségük egy stabil gimnáziumi hítoktatason, az
egyetemi évek alatt szerzett teológiai kultúrán és
többségüknél egy jelentős olvasmánytapasztalaton nyugodott. Ez a teológiai műveltség nem
szerezhető meg néhány kurrens eszmefuttatás
elolvasásával, a "Mérleg", vagy a "Szolgálat" olvasása közben felszívott divatos gondolatok asszímilálásával. Ugyanolyan komoly, rendszeres,
forrásokra támaszkodó alaptudás ad megfelelő
indítást, mint ahogy ezt minden világi értelmiségi elvárja a saját szakmája tekintetében. Ezzel
nem az egyháZ életének egészét akarom fenntartani egy magasabb képzettségű humán értelmi-

ségnek! Az egyháZ életének 95%-a mindenki
előtt nyitva áll: a liturgiába való bekapcsolódástól a hittantanuláson, a karitatív munkákon, a
szent zene művelésén, a templom gazdasági
ügyvitelén és technikai fenntartásán át a nevelés
ügyéig - mindenkinek a maga adottságai szerint. A teológiai implikációjú kérdések tárgyalásánál azonban meg kell kívánni a teológiai
rnüveltséget, Ez a megjegyzés nem annyira a
beszélgetés két világi résztvevőjét érinti, mint
ennek alkalmából egy sokkal általánosabb és
aktuálisabb problémát.
3. Végül felvethető a Vigilia szerepe egy-egy
ilyen beszélgetés közlésénél. Szívünk szerint
mindnyájan a "szabad" lapszerkesztés hívei vagyunk. Legyen mód mindenféle vélemény
közlésére. ütköztetésére. Azonban mégis figyelembe kell venni, hogy az átlagos hívő egy
egyháZi jellegű lapot (és a Vigiliát mindenki
ilyennek tartja) előlegezett bizalommal olvassa,
s az ott megfogalmazott vallási gondolatok
természetesen beépülnek saját eszmerendszerébe. Arról a dologról úgy fog gondolkodni,
ahogy olvasta, mert nincs módja a kérdéseknek
igazán utánajárni. Ezért nagyobb a szerkesztő
felelőssége, mint bármely más lap esetében, vagy
mint ugyanazon lap kulturális rovatainak esetében. Amellett egy ilyen beszélgetésben sok az
esetlegesség. Magam is tudom, hogy a "magyar·
ság - kereszténység" kerekasztal-beszélgetésben elhangzott rnondataímat a Vigiliában visszaolvasva inkább szégyenkeztem. mint örültem. A
gondolat kiérleltsége és a megfogalmazás szintje
egyaránt veszélybe kerülhet egy ilyen "ki tudja,
merre kanyarog" beszélgetés közben. Márpedig
éppen a Vigilia januári számában szögezte le
Vásárhelyi Miklós írása, hogy a folyóirat legdicséretesebb hagyománya mindig is a megalkuvás
nélküli színvonal volt.

Számunk szerzői
Szögi László történész, ELTE
Andorka Rudolf szociológus, MKKE
Lőrinszky Udikó egyetemi hallgató, ELTE
Kunszt György építész
Erdeijános esztéta
Kovács Péter művészettörténész,az István Király Múzeum igazgatója
Györgyei Klára egyetemi tanár, YALE, USA

400

Dobszay László

1990 ~
ANNEE LY.

vigilia

MAI-MAI
MAY

Revue mensuelle - Monatssehrift - Rédacteur en chef - Chefredacteur: lÁSZlÓ lUKÁCS
1053 Budapest. Kossuth Lajos u. l. - Abonnements pour un an - Ahonnement für das Jahr 25 US doUar

SOMMAIRE
Saint jean de la Croix: Le chant de l'Ame
László Szögi: Les initiatives de fondation de I'Universitée Catholique
László Dobszay: Sur la réforme liturgi que
Rudolf Andorka: La crise de la sociétée
Portrait de Lajos Szabó, philosoph et ses écritures
I:nÉtude" sur la jeunesse francaíse
Des recontres avec I:Écriture sainte (les écritures de János Erdei et Péter Kovács)
Les entretiens avec Graham Greene
La Biographie de Samuel Beckett
Journal, critique, Compre rendu

INHALT
Johannes vom Kreuz: Geistlicher Gesang
László Szögi: Gri.lndungsversuche einer katholischen Universitat
László Dobszay: Über die Líturgíeerneuerung
Rudolf Andorka: Die Gesellschaftskrise
Portrar und Schriften des Philosophen Lajos Szabó
Zusammenstellung über die französische Jugend nach der Zeitschrift Études
Begegnugen mit der Heiligen schrlft - von János Erdei und Péter Kovács
Gesprach mit Graham Greene
ln memoriam Samuel Beckett
Tagebuch, Kritik, Besprechungen

CONTENfS
Juan de la Cruz: Spiritual Canticle
László Szögi: Attempts of Catholic University Foundations
László Dobszay: The liturgical Reform
Rudolf Andorka: Social Crisis
Portrait and writing of the philosopher Lajos Szabó
The Études about the Freneh youth
The Bible and me - János Erdei, Péter Kovács
Interview with Graham Greene
The career of Sámuel Beckett
Reviews

Főszerkesztő és felelős kiadó: LUKÁCS lÁSZLÓ
Szerkesztőbizottság: BAlASSA PÉTER, KAlÁSz MÁRTON, KENYERES ZOLTÁN, RÓNAY lÁSZLÓ,

szöRÉNYI lÁSZLÓ,TILLMANN JÓZSEF
Szedre: Szent István Társulat, felelős vezető dr. Ákos Géza igazgató
Készui: Pannon Nyomda Veszprém,

felelős vezető:

Fekete István megbízott igazgaró

Index szám: 25 921 HU ISSN 0042-ti024
Szerkesztöség és kiadóhivatali ügyintézés: Budapest V. Kossuth Lajos u. l. Telefon: 177-246. 173-933, fustacím: 1364 Bp. pf: lll.
Előfizetés, egyházi terjesztés és templomi iintsítás: Vigilia Kiadóhivatala. Utcán át árusítja a Magyar Posta, AVigilia csekkszámla száma:
art' 37-343-VII. - KUlföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1300 Bpest, pf. 149. Ára 25,- USAdoUár, vagy
ennek megfelelő más pénznem. ÁtutaIható a Magyar Nemzeti Bankhoz (H-1850 Budapest) a Kultúra 024-7. sz. csekkszámlájára,
feltüntetve, hogy az előfizetés a Vigiliára vonatkozik. Előfizetési díj 1 évre 480, - Ft, 1(2évre 240, - Ft, Ifi évre 120, - Ft, egyes szám ára
40,- Ft. Megjelenik: havonta. SZERKESZTöSÉGIFOGADÓÓRA: KEDD ÉSCSÜTÖRTÖK 12-2-IG. KÉZIRAlDT NEM ÓRZŰNKMEG
ÉS NEM KÜlDONK VISSZA.

