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DUDÁS IMRE

Az igaz lelki édességekre
vezérlőkalauz

Krisztus a szenved6k er6s fejedelme,
kinek a halálon való gy6zedelme,
6 ellenséginek rettent6 félelme,
igaz híveinek pedig f6 védelme.

Valakik zászlaia alatthadakoztak
azokvezérekben megsemcsalatkoztak,
noha segedelme után várakoztak
dea harcok között mégsem unatkoztak.

Mert hogy a lángoló szeretet tüzével
s annak gy6zhetetlen er6s fegyverével
mind egyre harcoltak: nemvala vesztével
bajvívások neme: s6t dicsóségével.

Szent Pál a harcoknak kemény gyakorlását
sokszenvedésekkel az együtt folyását,
tudván: s ellensége rút agyarkodását,
így ejti egykoron 6 bátor mondását.

Ki választ el minket6 szeretetét61?
A mi Krisztusunknak szépegyeséget61?
Kiválaszt el minkei lelkünk jegyesétól?
a jövendó jóknak az Ó bóségét6l.

El nem választhatnak a szörnyű ínségek,
sem élet vagy halál, és mezítelenségek,
nema feneketlen tengeri mélységek,
sema tömlöcöknek az Ó keménységek.

Dudás Imre (1700-1766) minorita szerzetes.
Az igazlelkiédességekre vezér16 kalauz, melyhfvságos kalauznak jó úton valóvezetését magyarversekbe foglalta
c. műve 1764-ben jelent meg Egerben.
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BÉKÉS GELLÉRT

Isten rabjai
A keresztény ember szabadságáról

"Ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak vissza ne
éljetek szabadságotokkal. inkább szolgáljatok egymásnak
szeretetben." (Gal 5,13)

A budai vásártéren vagyunk. Időpont: a XIII. század ötvenes évei. Két fehér csuhás,
fekete köpenyes barát megy a vásártéren keresztül a vártemplom felé. Domonkosok.
A Nyulak-szigeti zárdából jönnek. A fiatalabb, János barát, még alig legényke, ámulva
nézi a sokadalmat: micsoda nyüzsgés, mennyi eladó portéka, mekkora vásári lárma!
Kísérője, az öreg barát, bölcs mosollyal figyeli a fiú álmélkodását, aztán csöndesen
csak ennyit mond: Látod fiam, ezek mind rabok. Már hogyan lennének rabok - kérdi
meglepődvea fiú -, hiszen szabadon folyik itt az élet, atyám. Pedig rabok ezek mind,
fiam: a kereskedők a pénz rabjai, a nemes urak a pompa rabjai, a fiatal szerelmesek
egymás rabjai. A király is rab? - kérdi a fiú. Bizony fiam, a nemzet rabja. - És mi is
rabok vagyunk, atyám? Bizony fiam, az Isten rabjai.

Nem idézem pontosan Gárdonyi Gézát, csak úgy, ahogya gyermekkoromban ol
vasott regényének kulcsfejezetéből ez a párbeszéd emlékezetembe vésődött. Aligha
lehetne szemléletesebben megfogalmazni azt a paradoxnak tűnő jelenséget, amit az
írás a keresztény ember szabadságának nevez. A szabad rabság, vagy árnyaltabban, az
önkéntes szolgaság paradoxonja ez, amit Pál apostol így fejez ki: liA bűntől megszaba
dulva, az igaz élet szolgái - az Isten rabjai - lettetek". (Róm 7,18 és 22)

Szándékom az, hogy kifejtsem ennek a paradoxnak tűn6 keresztény szabadságnak
bibliai és teológiai értelmét. Mi a keresztény ember szabadsága? A válasz arra segít
het, hogy jobban megértsük az emberi létnek, s vele az emberi szabadságnak legmé
lyebb értelmét és végső igazságát, - azt, ami voltaképpen misztérium: az ember
végső soron azért szabad, hogy önként Istené legyen. De mielőtt erről a keresztény
szabadságról szólnék, elkerülhetetlen, hogy a szabadságnak, mint a szellemi lét tulaj
donságának fogalmát tisztázzam.

Mi a szabadság?

A szabadság kett6s jellege
A szabadság a szellemi létnek az a sajátos tulajdonsága, ami a tudatos léttöl, magától
az öntudattól el nem választható önállóságot jelent. Ezt az önállóságot tekinthetjük
negatív oldaláról, s akkor ez a mástól való függés tagadása, vagyis függetlenség. Aki
szabad, az - amennyiben szabad - nincs más személyre utalva, más dologhoz vagy
normához kötve. Szabad cselekvését semmiféle személyéri kívül álló körülmény nem
határozza meg: szabad minden külsö kényszertől, de szabad minden személyéhez

Ez az előadás eredetileg a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom 25. kongresszusán hangzott el, a
burgenlandi Kismartonban.
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tartozó fizikai és pszichikai tényezőt61 is, amely akadályozná cselekvése önkéntessé
gében. Nyilvánvaló, hogy ebben a negatív értelemben csak relatív, vagyis korlátolt
szabadságról lehet szó, mert tapasztalatunk tanúsága szerint ebben a világban nem
létezhetünk bizonyos függőség, máshoz kötöttség, kívülről jövő vagy hajlamainkból
eredő meghatározottság nélkül. Bizonyos fokú függetlenségnek minden esetben vala
mi mástól való függés az ára. Aki például kiszakad valamely társadalmi rend kény
szerítő körülményei közül, annak vállalnia kell egy másfajta rendszer kötelezettségeit.
Emberi világunkban függetlenség és kötetlenség abszolút értelemben nem létezhet,
mivel létezésünk maga relatív, amelyet számtalan küls6 és bels6 körülmény határoz
meg. Abszolút függetlenség csakis annak pozitívellentétjében, az önmagát meghatá
rozó teljes önállóságban lehetséges, amely az isteni szabadság kiváltsága.

Az önállóságban megnyilvánuló szabadság pozitív oldaláról tekintve az önelhatáro
zás képessége. Valamely lény akkor szabad, ha úgy birtokolja önmagát, hogy maga
képes meghatározni élete célját, és maga képes megválasztani azokat a részletcélokat
és eszközöket, amelyek végs6 célja felé viszik. Ez annyit jelent, hogy képes önállóan
cselekedni, s végül is képes tulajdon létét kialakítani, vagyis önmagát megvalósítani.
Ez a pozitív szabadság abszolút értelemben - mint említettem - nyilvánvalóan
isteni kiváltság. Az embemek fizikai világunkban egyedülálló személyi értéke és mél
tósága azonban éppen abban rejlik, hogy bels6 függetlensége mértékében képes arra,
hogy önálló személyként birtokolja önmagát és dönteni is tudjon saját dolgaiban.

Az emberi szabadság

Mindebb61 világos, hogy az ember szabadsága sem negatív, sem pozitív értelemben
nem teljes, mert egyfelől,mint személy, képes ugyan az önelhatározásra és az önálló
cselekvésre, másfelől azonban, mint természeti és társadalmi lény, döntéseiben szá
mos küls6 és bels6 körülménytől függ. Cselekedeteivel, amennyiben szabadok, kívüle
és fölötte tud állni a környező világnak, ura lehet életkörülményeinek, de ugyanakkor
mégiscsak része marad ennek a világnak, függ környezetétől, s6t tulajdon pszichofi
zikai hajlamaitól is, s csak ezekre tekintettel, s6t ezek hatására tud cselekedni: ezek
szövevényes erőterében tudja céljait megvalósítani. Cselekvése számos küls6 és belső

tényező eredménye: cselekedeteinek szabadsága tehát ezekhez mérten kisebb vagy
nagyobb fokú. Am amikor szabadon cselekszik, cselekvésében mindig megnyilvánul
a szabadság kettős jellege: egyfelől a másoktól és a nem-énjétől való függetlensége,
másfel61elhatározásának önállósága. Szabadsága tehát kettőt jelent: képes szabad len
ni valamiMl, hogy szabad legyen más valamire.

Nos, az embemek ez a képessége, hogy el tud távolodni a többi létezőt61, kívül tud
állni a dolgokon, s6t föléjük tud emelkedni, szabadságának transzcendens jellegére
utal; ez viszont az ember szellemi mivoltában gyökerezik. Itt föl kell vetnünk e szel
lemi létezés kérdését, hogy gyökerében megértsük az emberi szabadságot.

Szellemi létünket meröben tárgyi érvekkel bizonyítani nem lehet. A döntő érv az
ember közvetlen tapasztalata. Életünk tudatos síkján közvetlenül megtapasztaljuk,
hogy környező világunk minden más létezőjét61 különbözünk, mert meg tudjuk kű

lönböztetni tőlük magunkat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy részei vagyunk a környező

világnak; de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez a rész önállóságra képes, meg tudja
különböztetni magát minden mástól, szemben tud állni a világgal, kívülről tudja te
kinteni a dolgokat, egyszóval képes tárgyi valóságként tekinteni, ami tőle különbözík:
megismerése és szabad választása tárgyaként. A világ tárgyi valóságának felfogásával
és megtapasztalásával azonban egyszersmind felfogja és megtapasztalja önmagát,
mint megismerése és tapasztalata alanyát mint öntudattal bíró, önmagát birtokló
személyt.
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Ez az önmegértés - a görög filozófia noesis noeseos-a -, ez a magja szellemi lété
nek, öntudatának és önjelenlétének. Ez teszi lehetővé, hogya világ egyéb dolgain
kívül, sőt fölöttük tudjon állni, vagyis meghaladja őket: ebben jelentkezik transzcen
denciája. Nos, ez a transzcendens személyi lét - persona: transcendentia sui - teszi
képessé arra, hogy az önmagától különbözö létezőket, mint különbözőket,megismer
hesse, és a velük való kapcsolatát szabadon választhassa.

Mindez rendkívül elvontan hangzik, pedig nem valami történeti időn vagy társa
dalmi léten kívül lefolyó elvont gondolkodás eredménye. Tulajdon életünk egyéni és
társas folyamatában, eseményszerűen ismerjük és tapasztaljuk meg a világot és refle
xíven, mint megismerőalanyt, önmagunkat. Mi magunk vagyunk az a szellemi köz
pont, az az önjelenlét, ahol ez az esemény megtörténik. Bennünk magunkban sűrűsö

dik a létezés folyamata értelmessé, sőt értelemmé. Bennünk lesz az emberi történés
történelemmé, egyéni és társas életünk eseményei bennünk lesznek megértett tárgyi
valósággá. S mivel így tárgyi mivoltában meg tudjuk érteni a dolgokat, képesek va
gyunk szabadon állást foglalni velük szemben: képesek vagyunk arra, hogy szabadon
válasszunk. Ez az emberi transzcendens szabadsága, ami szellemi létében gyökerezik
és abból ered.

Az önfelismerés és önmegtapasztalás e folyamatában még egy döntóbb és mélyebb
felismerés is jelentkezik. A világ dolgai, az élet eseményei olyan tárgyi valóságként
jelennek meg az emberi tudatban, mint amíról ő maga nem rendelkezik, sőt mint
aminek pszichofizikai létével ő maga is része. Ezzel voltaképpen felismeri és megta
pasztalja önmagának önállóságában is függő és viszonylagos voltát. Függőségének és
viszonylagosságának felismerésében pedig bennfoglaltan felismeri azt, akitől függ és
akihez viszonyul: azt, aki abszolút értelemben önmaga, az Istent, mint minden létező

nek, magának a tudatos és szabad személynek is létesítő eszméjét és okát.
De térjünk vissza az emberi szabadság kérdéséhez. Szabadságunk transzcendens

jellege kiemeli szellemi függetlenségünket és önelhatározásra való képességünket. Itt
azonban nemcsak képességr61, hanem létrendi hivatásról van szó: transzcendens sza
badságának képességével arra hivatott az ember, hogy tudatosan és szabadon meg
válassza céljait és azok megvalósításának irányában cselekedjék. Pontosan ez a transz
cendens szabadság az, ami arra képesíti, hogy döntsön: cselekedjék-e vagy sem, s ha
cselekszik, azt tegye, amit tenni szándékozik, vagy szándékát megváltoztatva, annak
talán éppen az ellenkezőjét tegye. Ez az, amit közhasználatban szabad akaratnak (li
bertas arbitrii) nevezünk.

Az ember szabad választása mindig valamely értékre irányul. Érték mindaz, amit
alkalmasnak ítélünk arra, hogy magunkévá téve, teljesebbé tegye életünket, elébbre
vigyen céljaink felé, és önmagunk megvalósítására segítsen. Valamely érték választá
sa egy alapvető választást feltételez: annak eldöntését, hogy voltaképpen mit akarok
megvalósítani életemben, mivé akarok lenni, mí életem végső célja. Ez az alapvető

választás nem más, mint döntés önmagam megvalósításának tervér61, s mint ilyen
bizonyos mértékben hatással van minden további választásomra, ami részletértékek
re, közbeeső célokra és eszközökre irányul.

Választásunknak ezt az értékekre irányuló szabadságát az önkéntesség élményében
tapasztaljuk meg. Bármennyire külső vagy belső körülmények hatására cselekszik is
az ember - hacsak nem fizikai kényszerről vagy pszichés zavarról van szó -, tuda
tában van cselekvése önkéntességének (libertas spontaneitatis). Az önkéntesség szabad
ság-élménye az, amiben végső soron megtapasztalhatóvá teszi döntéseinek szabad
ságát. A kettőt voltaképpen együtt tapasztaljuk meg: egyfelől tudjuk, hogya körül
mények hatására, a természet és a társadalom részeként tesszük, amit teszünk; más
felől tudjuk azt is, hogy képesek volnánk annak ellenkezőjére is, amire életkörülmé
nyeink kényszeríteni látszanak.
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Az emberi szabadságnak ez a fenti elemzése nyilvánvalóan személyi vonatkozasú,
hiszen a szabadság lényegében az emberi személy sajátos tulajdonsága. Am hiányos
volna elemzésünk, ha a szabadság történetikibontakozásár61 és társadalmi megnyilvánu
lásár61 megfeledkeznénk. A szabadság ugyanis nem készen kapott tulajdonsága az
embemek, hanem kifejlesztésre szánt képessége. S ez a képesség az emberiség fejl6
désének történeti folyamatában éppúgy, mint egyéni életünkben, csak fokozatosan
bontakozik ki. Mivel - mint láttuk - szervesen összefügg a tudatos szellemi léttel
és a valóság tárgyi megismerésének képességével, kibontakozása is lépést tart tudatos
létünk és valóságismeretünk kifejl6désével. A művelt ember elvileg szabadabb, mint
a műveletlen, mivel műveltsége nagyobb függetlenséget biztosít neki környezetével
és hajlamaival szemben: tágabb lehet6séget nyújt a szabad választásra és döntésre. Az
emberiség kulturális haladása - hangsúlyozom: elvileg - egyet jelent az emberi
szabadság egyre teljesebb kibontakozásával.

Am a szabadság, mint szellemi képesség, nemcsak id6ben bontakozik ki, hanem
térben is: abban a társadalmi környezetben, amelyben a szabadságra hivatott ember
él. Személyi szabadságunk társadalmi szabadságot követel. De társadalmi vonalon is
érvényes a tudatos lét és valóságismeret összefüggése a szabadsággal. Egy társadalmi
csoport - ismét elvileg - annál szabadabb, minél műveltebb.A művelt ember egyé
ni szabadságát nem hajlandó elválasztani társadalmi szabadságától, mert tudatában
él annak, hogy személyi szabadságát csak szabad társadalomban tudja megvalósítani.

Az eddigiekben elemeztem a szabadság fogalmát, hogy belső mivoltának megérté
sére jussunk. Am a szabadságnak ez az elméleti megértése még nem lehet teljes,
hiszen szabadságunk önkéntes választásunkban és döntéseinkben nyilvánul meg, a
választás és döntés viszont a gyakorlati cselekvés él6 tetteiben lesz valósággá. Nos,
szabadságunkat csak akkor tudjuk teljes valóságában megérteni, ha számot adunk
magunknak arról, hogy hogyan jön létre szabad választásunk és döntésünk. Lényegé
ben itt választásaink és döntésünk motivációjáról van szö. Szabadságom nem öncélú.
A kérdés az, hogy mi elhatározásom indító oka: mire vagyok szabad, vagyis mi az az
érték, az a cél, ami alapvet6 választásra indít, s mik azok a részletértékek, közbees6
célok és eszközök, amiket végső célom érdekében választok. Liberté - II quoi faire?

Nyilvánvalóan ezen a ponton jut az emberi szabadság az erkölcsi és vallási értékek
er6terébe. Maga a keresztény vallás és erkölcsi tanítás is itt szembesül az emberi
szabad akarattal. Ebben az összefüggésben vethetjük fel a kérdést a keresztény ember
szabadságáról.

A keresztény ember szabadsága

Mint minden fejlett vallásban, a kereszténységben is magából az Isten-hitből ered az
a meggy6z6dés, hogy az emberi lét teljes értelme és értéke, s ezért végső célja nem az
embernek vagy a társadalomnak a java, hanem maga az lsten. A vallásos ember
lényegében Isten-keres6: alapvet6 választása, mint léte abszolút értékére és végs6
céljára, az Istenre irányul. S életének egyéb értékeit, közbeeső céljait és eszközeit úgy
választja meg, hogy végül is ezt a gyökérválasztását szolgálják.

Ezt azonban téves volna úgy értenünk, mintha a keresztény ember nem kereshetné,
s nem is keresné önmaga megvalósítását, társas létének tökéletesítését, emberi mivol
tának beteljesülését. Viszonya, sem egyéni, sem társadalmi értelemben nem a vízcsöp
pé, amely elvész a tengerben. Mint egyén és mint társadalmi lény, tudatosan és sza
badon áll Isten színe el6tt, és arra hivatott, hogy személyi kapcsolatba lépjen vele és
embertársaival: az isteni élet közösségében fia és barátja legyen Istennek, és testvére
minden embernek. Igenis keresi személyi és társas megvalósulását, de nem mer6ben
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emberi síkon. Transzcendenciára nyílt szabadságát és beteljesülésre törekvését nem
elégíti ki viszonylagos értékű személyi vagy társadalmi léte. Igazra és jóra, szeretetre
és boldogságra szomjazó énje mindennek foglalatában, az abszolút isteni értékben
keresi beteljesülését.

Nos, szabadság és vallás, f6ként a szabadság és kereszténység, nézetem szerint,
szervesen összetartoznak, - olyannyira, hogy merem állítani: szabadság nélkül nincs
kereszténység; sőt még merészebben: kereszténység nélkül nincs szabadság, leg
alábbis annak Isten-akarta teljes értelmében nincs. A következőkben ezt a két állítást
szándékozom kifejteni.

Szabadság nélkül nincs kereszténység

Első pillanatra úgy tűnik, hogy ez a megállapítás túlzott. Mártírok és mártír egyházak
sohasem hiányoztak a kereszténység történeti életében - ám hitvalló bátorságuknak
éppen szabadságuk volt az ára. Akik vérük ontásával, vagy akár anélkül voltak Krísz
tus tanúi a kétezer év folyamán, éppen szabadságuk, sőt életük elvesztésével váltak
Mesterük követőivé, teljes értékű keresztényekké. Allításommal ellentétben tehát úgy
tűnik, hogy éppen ott volt és ott lesz életerős a kereszténység, ahol elnyomás alatt él,
és l)em fejtheti ki szabadon küldetését. Sanguis martyrum, semm christianorum,

Am itt elsősorban nem arról a külsö szabadságról vagy kényszermentességról van
szó, amit különbözö társadalmi és politikai rendszerekben élvez az egyház. Ami dön
tő a keresztény szemléletben, az a belső, lelki szabadság, nem a külsö kény
szermentesség. A lelki szabadság teszi képessé az embert arra, hogy még az elnyomás
és az üldözés kedvezőtlen körülményei közt is - a kegyelem belső indítását követve
- keresse az Istent. "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni" - figyelmeztet Jézus. (Mt 10,28) Akit nem bénít meg a külső kényszer, az
belsőleg szabad. Ez az Isten felé nY11ó transzcendens szabadság az, ami nélkül nincs
vallás, még kevésbé kereszténység.

Allításom igaza nyilván kitűnik a bibliai vallás egyik legsajátosabb tulajdonságából.
Eszerint Isten és ember kapcsolata, vagyis a hit alapvető vallási aktusa a Bibliában
párbeszédes formában jut kifejezésre: Isten megszölítja választotlját és készséges vá
laszát várja, Nos, ennek a válasznak csak akkor van értelme és értéke, ha önkéntes és
szabad. "Abrahám, Abrahám!" - szólítja meg Isten a pátriárkát, aki a bibliai hit
~stípusa. "Itt vagyok!" - hangzik a készséges válasz, mire Isten közli vele akaratát.
Abrahám hisz az isteni szöban és engedelmeskedik. A hite által sugallt - önkéntes
és szabad - igenlő válasza megigazulttá teszi: Isten barátja, szövetséges társa lesz.
(Ter 15,1-6)

Hasonló párbeszédet olvashatunk a Bibliában Isten és Mózes, Isten és a próféták
közt. De ami ezeknél még fontosabb, maga az angyali üdvözlet is párbeszéd formájá
ban folyik le az újszövetség hajnalán, amikor Mária méhében megfogamzik az isteni
Ige. Az okos Szűz magyarázatot kér az angyaltól: "Hogyan történik meg, amit mon
dasz, hiszen férfit nem ismerek?" Hitének igenlő válaszát csak akkor adja meg, ami
kor az angyal az isteni mindenhatóságra hivatkozik. De mihelyt megérti, hogy mi az
Isten akarata, nem késik kimondani, önként és szabadon, a hite által sugallt igent: "Az
Úr ,szolgálólánya vagyok, történjék velem szavaid szerint." (Lk 1,28-38)

Am az Isten és ember közt folyó bibliai párbeszédek sorában egyedülálló az a
párbeszéd, amelyet Jézus folytat Mennyei Atyjával egész életén keresztül. " Igen,
Atyám!" - ebben a válaszban (Mt 11,26) sűrűsödik össze Jézus élete egészen addig
az utolsó igenig, amit gyötrő halálfélelme ellenére, önként és szabadon mondott ki az
Olajfák-hegyén. "Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a sorsot, de ne az én aka
ratom teljesedjék, hanem a tiéd." (Lk 22,42) Az Apostol, találóan, ezekkel a szavakkal

806



foglalja össze Jézus egzisztenciális válaszát: benne "nem volt majd igen, majd pedig
nem ... Isten valamennyi ígérete igenné lett benne". (2Kor 1,19-20) Isten általa és
benne kimondta a végső igent, mert vele megvalósította üdvözít6 szeretetét. Az em
ber viszont általa és benne igennel válaszolt, mert Jézus önként és szabadon elfogadta
ezt az üdvözít6 szeretetet. Igy teljesült be Jézus istenemberi személyében, önkéntes
engedelmessége és végső odaadása által, megváltásunk és üdvösségünk misztériuma.
Ó értünk "engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8) és ezzel
önként odaadva magát, "testének feláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt
minket". (Zsid 10,10)

Ennek a párbeszédnek kell folytatódnia a tanítvány és Jézus, és Jézus által Isten fia
és mennyei Atyja közt. A keresztény vallásosság forrása és szüntelen indító ereje a
Biblia szavaival és szentségi jeleivel hozzánk intézett isteni szó. S ez a szö arra hív,
hogy önként és szabadon adjuk hitünk és szeretetünk igenl6 válaszát Jézusnak, és
Jézusban az Istennek. Igenl6 válaszunknak pontosan az az erkölcsi és vallási értéke,
hogya hit meggy6z6déséb61 ered, és hogy szabad elhatározás gyümölcse, vagyis
önkéntes engedelmesség, ami egy szóba sűrítve: szeretet.

Szabadság nélkül nincs szeretet, ám szeretet nélkül nincs kereszténység, ezért ke
reszténység nincs szabadság nélkül.

Ezt a szabadságot azonban nem volna helyes a mer6ben belső, lelki szabadságra
leszűkítenünk. Az ember természeti és társas lény is, nemcsak tudatos és szabad
személy: belső szabadságát életének külsö, fizikai és társadalmi körülményei közt éli
meg. Ebb61 következik, hogy minőségilegbármennyire javítja is az elnyomás az egy
házat, mégiscsak arra kell törekednie, hogy mentes legyen a társadalom és a politikai
hatalom kényszerít6 hatásától. Követelnie kell, hogy az állam biztosítsa a hit szabad
hirdetését és gyakorlatát, a vallásszabadságot. Ám a vallásszabadság elve magától az
egyháztól is megköveteli, hogy tiszteletben tartsa az ember lelkiismereti szabadságát
és azt a jogát, hogy meggy6z6dését szabadon hirdesse. Pontosan ezért van akkora
jelent6sége a II. Vatikáni zsinat lelkiismereti szabadságról szóló nyilatkozatának, mert
ezt az elvet nyíltan és határozottan kimondja.

Ha tehát igaz az, hogy belső, lelki szabadság nélkül nincs kereszténység, akkor igaz
az is, hogy ennek gyakorlati megélése rendezett körülmények közt küls6, társadalmi
szabadságot is kíván: szabad egyházat szabad államban és társadalomban.

Kereszténység ne1kül nincs teljes sZ!lbadság

Ha már túlzottnak túnhetett el6z6 megállapításom, hogy szabadság nélkül nincs ke
reszténység, még túlzottabbnak tűnhet ez a második: kereszténység nélkül nincs teljes
szabadság. Pontosabb és kevésbé túlzott lesz ez az állítás, ha mindjárt hozzáfűzőm,
hogy itt a szabadságról keresztény értelemben beszélek: arról a szabadságról, ami a
teremt6 Isten ajándéka, s ezért eredetének megfelel6en Isten felé nyílt és az 6 szere
tetében lesz teljesen szabad. Arról a szabadságról, amire Krisztus vezeti az embert.
(vö. Gal s,n

Állításommal szemben nyíltan meg kell mondani, hogya nyugati gondolkodásban,
f61eg a felvilágosodás óta, akarva-akaratlan úgy jelentkezik a kereszténység, mint
szabadságfosztó, s nem mint felszabadító er6. Már maga Kant úgy határozta meg a
felvilágosodást, mint emancipációt, vagyis mint a szellemileg felnőtt és nagykorúvá
lett ember felszabadulását az egyház és a teológia gyámsága, a dogmák, erkölcsi
parancsok és kánonjogi kötöttségek járma alól.

Kétségtelen, hogya kora középkor barbár népeit megtérít6 egyház nevelói médsze
rében er6sen érvényesült a tanítói és kormányzói tekintély elve. Tekintélye nemcsak
a hit és erkölcs kérdéseire terjedt ki, hanem a müvelödés és a közrend minden ágára,
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az egész egyéni és társadalmi életre is. Nemcsak a vallási, a humánus élet rendjét is
jórészt az egyházi tekintély szabta meg. Panikar, az indiai származású jezsuita vallás
fenomenológus, ezzel kapcsolatban a "szakrális heteronómia" világról beszél, ahol az
ember nem a maga ura, hanem egy isteni rend engedelmes alattvalója.

Ettöl a heteronómiától szabadított meg a felvilágosodás - mondják. Az ember
végre önmaga ura lett, mert a dogmák helyett megtanulta tulajdon kritikai gondolko
dását követni, az isteni parancsok helyett rájOtt arra, hogyan kell ésszerű, természetes
erkölcsi elvek szerint élni, a kánonjogot pedig ezen erkölcsi elveknek megfelel6 pozi
tív jogrendszerrel váltotta fel. Ezzel a "szakrális heteronómia" isteni világa a "profán
autonómia" emberi világává alakult át - olyan világgá, amelyben maga az emberi
felismerés a mértéke mindannak, ami igaz, értékes és helyes.

Panikar azonban itt nem áll meg, hanem világosan rámutat arra is, hogy a XX.
század embere már nem hisz a profán autonómiában, legalább olyan mértékben nem,
mint Kant hitt. Oka ennek az, hogya két világháborúhoz kapcsolódó történeti esemé
nyeken keresztül keservesen meg kellett tapasztalnia: az emberi autonómia szabadság
helyett még könyörtelenebb rabságra vihet, mint az úgynevezett "isteni" heteronó
mia. Ez az autonómia ugyanis azzal a veszéllyel fenyeget, hogy Isten igazát emberi
ideológiák dogmáival, Isten parancsait önkényes törvényekkel, s a társadalom erköl
csi rendjét diktatúrával vagyanarchiával cseréli fel az ember.

Nos, az élet mer6ben "profán" rendjéből kiábrándult mai ember feladata Panikar
szerint az, hogy keresse az elözö két ellentétes szemléletben rejlő igazság szintézíse
ként, az élet isten-emberi rendjét. Ebben a humanista keresztény szemléletben az iste
ni elem ott lép be a mi világunkba, ahol az ember elfogadja, hogy eredetében és végs6
céljában, léte egész mivoltában az Istenhez tartozik. Ennek következménye az, hogy
egyéni és társadalmi életében követi Teremtőjéneka tízparancsban foglalt akaratát,
ami alapjában természetének is megfelel. Az emberi elem viszont, mint relatív, de
valóságos autonómia, arra teszi képessé, hogy létének az Istenre irányuló, transzcen
dens vonatkozását kulturális és társadalmi életében is tudatos szabadsággal, önkénte
sen érvényre juttassa. Ez a - Panikar kifejezésével - "theandrikus ontonómia", az
életnek ez az isten-emberi rendje biztosíthatná az ember Isten-akarta, emberhez méltó
szabadságát.

Vizsgáljuk itt meg, mik ennek a keresztény szabadságnak sajátos tulajdonságai.
Kétségtelen, hogy keresztény felfogás szerint az emberi szabadság teremtettképesség:

Istentől ered, és rendeltetése az, hogya szabadnak teremtett ember képes legyen
önként teljesíteni Isten akaratát.

J. P. Sartre és az ateista humanizmus hívei az ilyesfajta szabadságot fából vaskari
kának tartják. A szabadság nemcsak hogy nem lehet Isten alkotása - mondják -,
hanem ha Isten léteznék. akkor nemcsak emberi szabadság, hanem egyáltalán semmi
féle más lény sem létezhetnék. Megokolásuk a következő: ami mint önálló létező,

Istenen kívülléteznék, az vagy határt szabna az isteni létnek, s ez esetben az Isten már
nem volna abszolút létezö, vagyis nem volna Isten; vagy pedig az Isten mégiscsak
abszolút értelemben Isten, akkor azonban minden más önállónak tún6 lény, mint az
abszolút létező egy-egy megvillanása, csak látszólagosan léteznék. Tehát, ha léteznék
Isten, akkor nem léteznék a világ, s még kevésbé az ember és az emberi szabadság;
viszont mivel mindez létezik, azért nincs Isten. Az ember nem Istentől és Istenért van,
hanem önmagában és önmagáért. L'homme est une passion inuiile. Végső soron értel
metlen a léte, s értelmetlen a szabadsága is.

A sartre-i logika, lsten létének és a teremtésnek, s vele a teremtett szabadságnak
tagadása érvényes volna, ha az Isten és az isteni szabadságot az emberi gondolkodás
korlátai közé lehetne kényszeríteni. A teremtő tettben azonban az isteni szabadság
egészen sajátos dinamikus mivoltában nyilvánul meg, amit a görög autarkia, vagy az
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abszolútum bölcseleti fogalma nem merít ki. Isten ugyanis teremtő tettével mintegy
felülmúlja önmagát: az abszolút kezdet, a semmiből teremtett mindenestöl új lét alko
tásával szuverén szabadságának olyan tanújelét adja, amely minden emberi fogalmat
meghalad. A t6le különböző lét teremtése nemhogy csorbítaná, hanem még nyilván
valóbbá teszi isteni mivoltát. S ezt még fokozza az a tény, hogy önállóvá és öntevé
kennyé, sót fejl6dése folyamán egyre önállóbbá és öntevékenyebbé teremti a tőle kü
lönbözőlétet. Dieu fait se faire les choses. (Teilhard de Chardin)

Mindezt egyedül azzal lehet magyarázni, hogy Isten transzcendens teremtő oksága
gyökeresen különbözik minden evilágban megtapasztalható úgynevezett másodlagos
okság működésétől. Isten belülr61 s nem kívűlről teremti a létet: bennünk és nem
helyettünk cselekszik. Fokozatos önállóságra és öntevékenységre teremti a világot, s
ez az önállóság és öntevékenység a tudatos emberi létben valóságos szellemi szabad
sággá lesz - szabadsággá, amely Teremtője felé nyílt, s az ő szeretetében lesz teljesen
szabaddá. "Magadnak - hozzád tartozónak - teremtettél minket, Uram, és nyugta
lan a mi szívünk, amíg tebenned meg nem nyugszik." (Szt. Agoston)

Nem tagadom, hogy itt a keresztény gondolkodás a szuverén isteni lét és szabad
cselekvés emberi értelmét elvakító fényében botorkál: hívő meggyőződésünk, hogy
mindez így igaz, de amíg színröl színre nem latjuk Istent, nem érthetjük meg, hogyan.

Nos, második tulajdonságaként, ez a teremtett szabadság az élet konkrét valóságá
ban az ember felszabadulása a ban rabságából. A Biblia tanítása szerint ugyanis az ember
vétkezett és - mint élettapasztalatunk is bizonyítja - a bűn szolgaságába jutott. A
bűnt itt nem konkrét tettként kell értelmeznünk, hanem mint alapvető választást: az
ember tulajdon akaratát elébe helyezi Isten akaratának, vagyis szabadságát nem Isten
szolgálatára, hanem önmaga vélt javainak megszerzésére használja. Az emberi bűn
lényegében az, hogya magunk tévesen felfogott érdekében visszaélünk az Isten szol
gálatára rendelt szabadságunkkal.

Hosszas magyarázat helyett álljon itt az, amit Jézus a farizeusokkal folytatott vitá
jában maga mond azoknak, akik hittel fordultak feléje: "Ha kitartotok tanításom mel
lett... megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket." De azok nem
értik, hogy miféle szabadságról van itt szó. "Abrahám fiai vagyunk, és nem szolgál
tunk soha senkinek. Hogyan mondhatod te: szabadok lesztek?" Jézus válasza a lé
nyegre mutat: ,,~izony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűn

nek." Nem az Abrahámtól való származás, hanem Isten Fiának tanítása, az isteni
igazság követése tesz igazán szabaddá. (Ján 8,30-36) Miért? Mert arra vagytok te
remtve, hogy önként engedelmeskedjetek Istennek, de ti a magatok akaratát elébe
helyezitek az övének. Ismerjétek fel Isten Fiában azt, aki maradéktalanul teljesíti Isten
akaratát, és kövessétek őt az engedelmes szeretet útján, hogy kiszabaduljatok önaka
ratotok rabságából és az Isten szabad fiai lehessetek.

Pál apostol lényegében ugyanezt mondja, amikor arról beszél, hogya keresztség
által azonosulunk a mindhalálig engedelmes Jézussal: kiszabadulunk a bűn szolgasá
gából, hogya szeretet szabadságában Istennek éljünk. W" a régi ember bennünk azért
feszíttetett keresztre vele együtt (a keresztségben), hogy a bűnös test elpusztuljon és
ne szelgaljunk többé a bűnnek." Ebből nyilvánvaló, hogy mi az a szabadság, amire
Isten fiai hivatottak: "Ne adjátok magatokat a bűn szolgálatára, hanem, mint halálból
életre keltek adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság
eszközéül az Istennek." (Róm 6,6-13 és 19,23)

A krisztusi megváltás azonban nemcsak a bűn rabságából szabadít ki, hanem az
erkölcsi törvény kényszerít6 ereje alól is, hogy felelős szabadságunk tudatában önkéntes
szeretettel szolgáljuk Istent és embertársunkat. Erkölcsi szabadságunknak ez az evan
géliumi meghirdetése, a bűntől való szabadulás mellett, emberi felszabadításunk leg
mélyebb értelmű isteni örömhíre. Pál apostol, tulajdon tapasztalata alapján, a
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Rómaiakhoz írt levele 7. fejezetében fejti ki ennek az örömhírnek embert újjáteremtó
értelmét. Igaz, hogy amit mond, az közvetlenül az Isten ószövetségi törvényére vonat
kozik; de mivel ez a törvény, legalábbis lényeges pontjaiban nem más, mint a lelkiis
meretünkbe oltott természetes erkölcsi törvény pozitív megfogalmazása, amit mond,
az általános érvényű.

Mit jelent az Apostol értelmezésében ez a felszabadulás az erkölcsi törvény kény
szerítő hatása alól? Talán azt, hogy aki hisz Krisztusban, azt nem kötelezik többé az
erkölcsi törvények? A dolog nem ilyen egyszeru. Nem arról van itt szó, hogya meg
váltás rendjében az erkölcsi törvények érvényüket vesztenék. A megváltott ember
változik meg, s nem az erkölcsi törvény lesz érvénytelenné. Ha a megváltó Isten
szeretetében élsz, akkor a kegyelem felszabadító hatására nem kényszerb61, hanem a
szeretet önkéntességével teljesíted az erkölcsi törvényben megnyilvánuló isteni akara
tot.

A megváltás kegyelmi rendjén kívül élő ember kényszernek érzi a törvényt, mivel
leleplezi ugyan a tetteiben és hajlamaiban megnyilvánuló bűnt, de belső lelki erőt nem
ad arra, hogya bűnt61 mcgszabadulva, teljesítse Isten akaratát. Bűntudatának és er
kölcsi tehetetlenségének ütközése meghasonlottá teszi. Az Apostol ezt világosan ki is
mondja: "Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A bels6 ember szerint
örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok meg tagjaimban:
ez küzd értelmem törvénye ellen és a tagjaimban uralkodó bűn rabjává tesz. Én sze
rencsétlen ember!" - kiált fel a bűnös emberiség nevében. "Ki szabadít meg ettől a
halálra szánt testtől?". (Róm 7,21-24) Ki ment meg ettől a bűnös léttől, hogy Istennek
engedelmeskedve, végre is egészen hozzá tartozzam?

Válasza nem késik, s ez a válasz a megváltott ember boldog hálaadása: "Hála
legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által." (uo. 25) Hála legyen Istennek, mert
IfaLélek törvénye", az ő Krisztusban megvalósult szeretete és kegyelme felszabadított
a bűnt leleplező erkölcsi törvény uralma alól. Igen, Isten Szentlelke, a krisztusi meg
váltás kegyelme teszi igazán szabaddá az embert, mert tudatára ébreszti, hogy Isten
szereti őt, és képessé teszi a viszontszeretetre. Akit a Lélek, a szeretet Lelke vezet, az
nem él többé a törvény és a bűn uralma alatt. (vö. Gal 5,18) "Ti szabadságra - erre a
lelki szabadságra - vagytok hivatva testvérek, - kiáltja az Apostol - csak vissza ne
éljetek szabadságotokkal, inkább szolgáljatok egymásnak szeretetben". (uo. 13) Az a
hit, hogy Isten szeret minket Krisztusban, és a Lélek indítására válaszként adott em
beri szeretet teszi szabaddá a keresztényt: ez teszi képessé arra, hogy felelőssége teljes
tudatában, Isten szeretetével szeresse önmagát és embertársát. "A szeretet nem tesz
rosszat, ezért a törvény teljesítése - és a keresztény ember szabadságának beteljesü
lése - a szeretet!" (Róm 13,10)
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ROBERT SPAEMANN

A fegyelem és a másodlagos erények

Nemrégiben nagy élményben volt részem: viszontláthattam a fantasztikus Picasso
múzeumot Antibes-ben. Az egyik terembe, ahol egy úgyszólván "rekonstruált", elöl
és hátulnézetben egyidejűleg ábrázolt asszony képe látható, hirtelen egy iskolai osz
tály viharzott be - tíz év körüli fiúk és lányok, egy fiatal tanám6 kíséretében. A
tanám6 felszólítására a gyerekek ugyancsak nagy zsivaj közepette letelepedtek - ki
egy székre, ki a padlóra. Aztán elkezd6dött a kép tüzetes, mintegy húsz percig tartó
vizsgálata. A tanám6 okos kérdéseket tett fel, lépésről lépésre terelte a gyerekek fi
gyeImét a festmény befogadásának lényeges szempontjaira. Érzékelhet6vé tette az
atmoszférát, a derűs, oldott hangulatot, feltárta á fest6 formai eszközeinek titkát. Bá
mulatosak voltak a gyerekek saját megfigyelései. Egyre nagyobb élvezettel vettek
részt a kép közös felfedezésében. Aztán a tanám6 egy más síkra váltott, ügyesen
kihasználva az analógia eszközét, hogy újra felkeltse az érdek16dést és differenciálja
a megfigyelést. A gyerekek szemmelláthatóan boldogok voltak, és nyilvánvaló, hogy
az élet egy új örömforrása nyílt meg számukra - amennyiben ugyanis a művészet

ilyen forrás. De épp ilyen nyilvánvaló, hogy mit61 függött ennek az órának a sikere:
az osztály fegyelmét61. Senki sem rohangált, senki sem csatangolt el. Csaknem öt
percbe telt, mire a kép valóban le tudta kötni a gyerekek figyeImét. Ezekben az els6
percekben a kötelmer a betanult engedelmesség jelentette. A beszélgetés el6feltétele
volt, hogy nem vágnak egymás szavába. Aki mondani akart valamit, jelentkezett.
Csak így vált lehetövé, hogy mindenki hallja, amit a másik mond, így sikerült korlá
tozni a hangosabbak és rátermetebbek jogait, s mindenkinek esélyt biztosítani arra,
hogy szóhoz jusson - ez egyfajta fegyelem. Azonkívül csak így szakadhatott meg
id6nként a beszéd, s állt be a csönd, amely egyáltalán biztosítani tudja a nyugodt
szemlél6dést.

Mindez magától értet6d6en hangzik, voltaképpen triviális. Olyasmi, amit mind
annyian tudunk, s amivel az emberek mindig is tisztában voltak. Az emberi cselekvé
sek valamely közös cél érdekében történ6 összehangolása feltételezi valamennyi
egyén készségét és képességet arra, hogy pillanatnyi, spontán indítékait kontrollálja,
háttérbe szorítsa és alárendelje a közös célnak. De minden individuális cél követésé
hez is ugyanerre a képességre van szükség: a részleges ösztönzések, pillanatnyi im
pulzusok, hangulati ingadozások olymértékű kézbentartásának képességére, mely le
het6vé tesz egyfajta folyamatos cselekvést. Ez feltételezi, hogy az ember bizonyos
fokig önmagára hagyatkozzon. Ezt nevezzük önfegyelemnek, ami nélkül félresikerül
az élet.

Amennyiben ilyen magától értet6d6 dolgok kérdésessé válnak, akkor ez arra indít,
hogya kérdés alapjait átgondoljuk. A "fegyelem" témáját manapság a "változó érté
kek" címszó alatt szokás tárgyalni. Maga a címszó egy hosszú történet eredménye,
mely azzal veszi kezdetét, hogya jó fogalmának helyébe a gazdaság terü1etér61 szár
mazó érték fogalma kerül (Kant még tudott err61, amikor azt mondta: az embemek
nem értéke, hanem méltósága van). Az okokat itt nem áll módomban sorra venni. Az
említett behelyettesítés eredménye és a történet következ6 fejezete az lesz, hogy az
értékeket az értékelés függvényeiként fogják fel. Az értékelés azonban köztudomású
an ki van téve a történelmi változásnak. Ha az értékek az értékelés függvényei, akkor
szintúgy alá vannak vetve a változásnak. Valójában a mi kultúrkörünkben a legtöbb
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értelmiségi, de különösen a félműveltek - legalábbis szöban - ezt a véleményt vall
ják. Legalábbis szöban, mondom, mivel szerencsére még sincsenek olyan szilárdan
meggyőződveaz állítás igazáról. Valójában a legtöbben még mindig úgy gondoljuk,
hogy bizonyos értékítéletek helyesebbek másoknál, hogy emberek faji alapon történő

legyilkolása, rabszolgaságba hurcolása, a kínzás, vagy a hélóták leigázott népének a
spártai aranyifjúság vadászataira való felhasználása nem igazolható azzal, hogy meg
felel az adott kor vagy társadalom értékelésének. Ellenkez6leg: maga az értékelés
téves. Aki ellenzi a kínzást, nem csupán úgy véli, hogy ó maga nem venne részt
benne, hanem azt is gondolja, hogy a másiknak sem kellene ezt tennie, s neki is jobb
lenne, ha nem ezt tenné.

Hasonlóképp áll a dolog a fegyelemmel. Az a tény, hogy a mi kultúránk nem
becsüli nagyra, nem jelenti azt, hogy értékét vesztette volna, azaz hogy bárki is jól
elboldogulhatna nélküle az életben. Valójában minden értelmes ember legföljebb az
ellenségét szeretné fegyelmezetlennek tudni. Akkor hát miért keveredett olyan rossz
hírbe a fegyelem, és mitöl vált a "fegyelmezés" szó egyenesen pejoratívvá?

Ugy tűnik nekem, hogy ezt a kérdést az úgynevezett másodlagos erények problé
májával összefüggésben kell vizsgálni. Egyebek közt ide tartozik a szorgalom, a rend
szeretet, az engedelmesség, a bátorság és a hűség. Évekkel ezelőtt Oscar Lafontaine
egy Helmut Schmidt kancellárral folytatott vitája során mutatott rá arra, hogy ezek az
erények a koncentrációs táborban is hasznavehetőek. Ezen azt értette, hogy olyan
tulajdonságokról van szö, melyeket - a bátorság kivételével - a lágerek öreí, s6t
részben lakói sem nélkülözhettek. Ehhez a megállapításhoz csatlakozva aztán az em
berek durva leegyszeTÚsítésselláger-erényekról kezdtek beszélni. Arn az érv termé
szetesen nagyon gyenge. A bűnöZÓnek testi egészségre is szüksége van. Akkor ez
bűnöz6-sajátosság lenne? Vagy talán inkább csak annyit jelent, hogy nélküle bizonyos
dolgok - akár jók, akár rosszak - nem hajthatök végre, ami fizikai erőkifejtést igé
nyel.

Másodlagos erényeknek az olyan szerzett tulajdonságokat nevezzük, melyek önma
gukban véve értékközömbösek funkciójukkal szemben, amelyek tehát tényleges érté
küket azon cél által nyerik el, melynek szolgálatában állnak. Ezt a megkülönböztetést
elsőkéntPlatán vezette be, mégpedig azzal a kérdéssel összefüggésben, hogy vajon az
erény - tehát az a valami, ami az embert jóvá teszi - egyetlen dolog, avagy létezik
az erények sokasága. A platóni válasz megértése, szorosan véve, elófeltételezi az
egész platóni filozófiát. Itt csak egy rövid és felszínes összefoglalásra szorítkozhatom.
E bölcselet magva az a híres-hírhedt tanítás, mely szerint az erény tudás. Platónnál
azonban a tudás nem valamely pusztán kognitív, intellektuális állapotot jelöl. A tudás
közvetlen egységre jutás a megismert dolgokkal, mely dolog kizár minden kétséget.
Descartes számára az a bizonyosság, hogy létezem, olyan végső bizonyosság, melyet
semmi módon nem tehetek újra kétség tárgyává. Platón számára ez a végs6 bizonyos
ság, mely tovább már nem igazolható, s nem is szorul megokolásra, a jó belátása.
Ennek kapcsán mindig szem előtt kell tartanunk, hogya görögök a jón els6sorban és
mindenekelőtt a hasznosat értették, tehát azt, ami a cselekvőnek végs6 soron javára
válik. Aki - véli Platón - a jó szö jelentéséről valódi tudással rendelkezik, tehát egy
olyan evídencíaval, mely hasonló, sót még alapvetőbb,mint az az evidencia, amely az
én szö kimondásával jár, annak nincs szüksége további erényekre. Az ilyen ember
cselekedete ennek az evidenciának csalhatatlan kifejeződése. Az igaz belátása annak
helyeslését, a jó valódi belátása annak kívánását jelenti. Valójában azonban a legtöb
bünk nincs a birtokában egy ilyen majdhogynem misztikus evidencianak.

Amivel rendelkezünk, az egy többé-kevésbé jól megalapozott vélemény a jóról. A
vélemény azonban nem jelent olyan meggyőző erőt a számunkra, mint a tudás. Ha az
embert bekeríti a félelem, vagy ha enged a gyönyör, illetve a haszon csábításának,
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képes föláldozni a helyes véleményt a helytelen javára. Ahhoz, hogy ezt ne tegye meg,
a helyes vélemény mellett még valamely speciális erényre is szüksége van, mégpedig
arra, hogy a félelemmel és a csábítással szemben ragaszkodjék a saját meggyőződésé
hez. A tudás melletti kitartáshoz nem kellenek különleges tulajdonságok: a tudás
önmagában megáll. így Platón szerint a bátorság a helyes véleményhez. helyes meg
győződéshez való ragaszkodás a tekintetben, hogy mitől kell és mitől nem kell fél
nünk. Ez megfelel a kés6bbi jézusi mondásnak: "Ne féljetek azoktól, akik a testet
megölik, a lelket azonban nem tudják megölni". Az önuralom, a higgadtság Platón
számára az arra vonatkozó helyes meggyőződés melletti kitartás, hogy mi az, ami
ténylegesen hasznos a számunkra, s mi az, ami csak annak látszik. A fentiek nyomán
kirajzolódó tulajdonságok mármost téves meggyőz6désekkel összefüggésben is meg
nyilvánulnak. A veszélyek megvetése egy ügy szolgálatában, melynek az ember elkö
telezte magát, adott esetben egy rossz dolgot segít elő. Erre vonatkozóan Platón kife
jezetten nem erényr61 beszél. Amennyiben a merészség a kívánatosról való illuzórikus
elképzelés szolgálatában áll, úgy nem alkalmazható rá a bátorság szó. A másodlagos
erények tehát csak akkor erények, ha a helyes és jó dolgok körére vonatkoznak.

A platóni kérdésfelvetés két eltérő irártyzatot indított útnak. A sztoikusok az erény
egységének eszméjét a végletekig túlhajtották. Erényes és jó csak a bölcs lehet, s ennek
egyetlen erénye a bölcsesség.

Arisztotelész ezzel szemben elvileg kétségbe vonja azt a gondolatot, mely szerint
az erény valamely tudás lenne. Az erény az a sajátosság, mely a különbözö cselekvési
szituációkban a helyeset igyekszik eltaláini. Valójában itt különféle tulajdonságokról
van szö, melyeket az adott területnek megfelelően kell begyakorolni. Egy igazságos
ember még nem lesz automatikusan bátor, a bátor még nem automatikusan jó barát.
Az ember akkor jó, ha az élet minden lehetséges területén kifejlesztette azt a képessé
get, hogy eltalálja a helyeset. Ily módon Arisztotelész átértékeli a másodlagos erénye
ket. Bizonyos szempontból minden erény másodlagos. Nincs egy központi erény,
amelyhez viszonyítva az összes többi csak eszközszeTÚ lenne. Mindegyik tartalmaz
egy egyedi, sajátos vonatkozást a mindenkori helyesre. Ennélfogva valaki bizonyos
tekintetben rászolgálhat az elismerésre, más tekintetben viszont nem, s természetesen
csak akkor csodálatra méltó, ha minden tekintetben a helyeset találja el.

Az európai etika történetében az erény egységének, illetve sokaságának problémá
ja, s ezzel a másodlagos erények kérdése továbbra is központi téma marad. A keresz
ténység platonikus annyiban, amennyiben egy központi erényt ismer, melynek híján
minden más erény értékét veszti, s ez a szeretet. Ahogyan Pál írja: "Szétoszthatom
mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet
nincs bennem, mit sem használ nekem". (IKor 13) Agoston a pogányok erényeit,
azokéit tehát, akik az igazi Isten- és felebaráti szeretetet nem ismerik, "tündöklő vét
keknek" nevezi, míg másutt ezt írja: "Dilige et quod vis fac", I'Szeress és tedd, amit
akarsz". E kvázi-platonikus szemlélet mellett már magánál Agostonnál, majd még
inkább a középkorban, például Aquinói Tamásnál megjelenik egyfajta törekvés a
kompromisszumra: az egyes erényeknek önmagukban véve is van értékük, habár a
szeretet nélkül ezek csak evilági értékek, nem elegendőkarra, hogy az embert igazol
ják Istennel szemben. Másfelől viszont az olyan tulajdonságok, mint a bátorság, a
bókezűség, az igazságosság és az önuralom a szeretet erényére diszponálnak, mely 
különbözvén amazoktól - nem gyakorlás útján sajátítható el, hanem föntről kapott
adomány.

A másodlagos erények, így a bátorság és a hűség iránt megnyilvánuló tisztelet,
ismert tanúbizonyságai közt az egyik legimpozánsabb az az emlékmű, melyet a lu
zemi polgárok emeltek azoknak a XVI. Lajos szolgálatában álló svájci katonáknak,
akik a Tuileriák védelme során estek el. A haldokló kőoroszlánok alatt ez a felirat
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olvasható: "pro fide ac virtute". Ebben nem a francia forradalommal szembeni állás
foglalás jut kifejezésre. Egész egyszeruen elvonatkoztat attól a kérdéstél. hogya svájci
katonák kihez voltak hűek. A hűséget és a bátorságot itt önmagáért tisztelik.

De vajon meddig szabad elmenni az effajta elvonatkoztatásokkal? A gázkamrákba
küldendö emberek szállítását intéző vasutas makulátlan kötelességtudata még elisme
rést érdemel? Eichmann rendérzéke és fegyelme számot tarthat még a megbecsülé
sünkre? A kérdésfeltevés azt sugallja, hogy nem. De vajon az egészség értéketelenné
válik attól, hogyabűnözőnek inkább valami betegséget kívánunk, ami megakadá
lyozza őt a bűntette végrehajtásában? Az a tapasztalat, hogya fent említett tulajdon
ságok valami rosszra is felhasználhatók, ismét egy platonikus fordulatot eredménye
zett, mégpedig azt a gondolatot, hogyamásodlagos erényeknek egy elsődleges, alap
vet6 erkölcsi motiváció úgyszólván közvetlen aktualizálódásaként kell előállniuk., és
önállóvá válásuk, elvonatkoztatásuk egy els6dleges erkölcsi kontextustól már az els6
lépést jelenti a rossz felhasználás irányába. Ez különösen érvényes a fegyelemre. A
fegyelem represszió. A represszió egyfelől azt jelenti, hogya spontán impulzusokat
háttérbe szorítjuk egyetlen, domináns cél érdekében, tehát egy cselekvést egy sajátos
impulzusnak megfelel6en szervezünk, Valójában azonban ez egyáltalán nem rep
resszió, hanem a szabad önkiteljesedés, a sikeres önmegvalósítás feltétele. Másfelől a
represszió jelentheti a spontaneitás idegen akaratnak engedelmeskedőmegfékezését,
azaz heteronómiát. Csak ebben az esetben - folytatódik az érvelés -lehet egyáltalán
fegyelemr61 beszélni. A fegyelmezettség így azonos értelmű a küls6 meghatározott
sággal, az alávetettséggel, az individuum feladásával - következésként nem pozitív
érték. Amennyiben az egyén részt vesz valamely közös cselekvésben, ez a beilleszke
dés úgyszintén vagy saját belátásának következménye, tehát szabad, s így nem igé
nyel külön erényt, nevezetesen fegyelmet, vagy pusztán tekintélyi alapon történik.
Ekkor a motiváció vagy valamilyen küls6 szankció függvénye, vagy a küls6 autori
tással való szokásos belső azonosulás értelmében vett tényleges fegyelem, ami éppen
ezért inkább elvetendő.

Ez az érvelés, melyben úgyszólván ideál tipikusan jelenik meg a fegyelemmel szem
beni ellenszenv, keveri az igazat a hamissal, s én úgy vélem, hogy fontos lenne ezt a
kompozítumot újra elemeire bontani. Itt félreteszem azt a kérdést, hogy vajon helyes-e
azonosítani a jót az autonómiával, a rosszat pedig a heteronómiával. Ha az autonómia
meghatározásába nem illesztjük be már eleve a jót, mint ezt Kant tette, hanem a
hétköznapi szóhasználatot vesszük alapul, úgy számomra nyilvánvaló, hogy saját
elhatározásból némelyikünk gyakran, és mindannyiunk némelykor rosszat tesz, az
idegen akarat érvényesülése viszont megakadályoz abban, hogy további rossz dolgo
kat vigyünk véghez. Akadnak például olyanok, akik maguk határozzák el magukat
arra, hogy másokat korlátozzanak autonómiájukban, és csak küls6 kényszerrel, neve
zetesen büntetéssel való fenyegetéssel lehet megakadályozni őket abban, hogy ezt
tegyék. Mindenesetre óvatosan csak azt mondom: a külsö kényszer képes meggátolni
őket a rosszban. Ténylegesen jól cselekedni nem lehet külsö kényszerre, mert ez mín
denkinek csak saját akaratán múlhat. Ennélfogva az autonómia nem azonos a jóval,
viszont szükségszerü feltétele, szerves összetevője a jó cselekvésnek. Szeretném rög
tön hozzáfűzni, hogya tekintéllyel szembeni engedelmesség is lehet autonóm, neve
zetesen akkor, ha e tekintély indokolt és szabad elismerésén, s nem az én gyengeségén
vagy a beidegződött tekintélyfüggőségen alapul. És megfordítva: az engedetlenség is
lehet heteronóm, mégpedig akkor, ha csoportnyomás határozza meg.

Ezt tehát félretéve, térjünk vissza az iménti érv súlyára vonatkozó kérdésre. Helyes
az a kritika, mely a fegyelemnek és a fegyelem begyakorIásának egy absztrakt; min
den tartalomtól és els6dleges motivációtól elszakított értékelésére vonatkozik. Es he
lyes az a gyanakvás is, hogy egy ilyen látszólag önmagáért való fegyelem valójában
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olyan érdekek szolgálatában áll, melyek joggal retteghetnek attól, hogy fény derül
rájuk. A fentiekre nézve az alábbi három tény ad alapot: 1. A fegyelem begyakorlása
soha nem lehet tartalom- és motivációmentes. A fegyelem mindig valaminek a szol
gálatában áll. 2. A cselekvés minden igazi bels6 motívuma fegyelmez6en hat, azaz a
pillanatnyi, részleges indítékok egyetlen célnak történő alárendelését eszközli ki. A
meghatározott bels6 motivációs kontextusban elsajátított fegyelem ettől való elválasz
tása és áttétele egy más összefüggésbe feltételezi a kontextusok egybecsengését. A
fegyelemnek az a motivációs struktúra adja meg a jellegét, melyben elsajátítottuk, és
melyb61 épp ezért nem lehet gyökerestől kiszakítani.

A gondolkodás iskolázásával sem áll másként a dolog, mint az akaratéval. A 19.
század pedagógiája fejlesztette ki az úgynevezett "formális képzés" fogalmát. Emö
gött az a gondolat áll, hogy bizonyos tárgyakon, így például a matematikán vagy a
latinon keresztül megtanulható a gondolkodás, s az e tárgyak révén elsajátított képes
ség átvihető más, tetszés szerinti tárgyakra. F6ként Thomdike tanulás-pszichológiai
kutatásai óta tudjuk, hogy ez nem így van. Minden képzés valamilyen tartalomra
vonatkozik, és ilyen is marad. A matematikán keresztül a matematikai gondolkodást,
a latinon keresztül a nyelvi gondolkodást tanuljuk meg. A gondolkodási készség
ugyan bizonyos értelemben fejleszthető, ez azonban mindig területspecifikus. Az el
sajátított képességek áttétele csak addig lehetséges, amíg a kontextusok tartalmaznak
bizonyos azonos elemeket.

Érdekes, hogya "disciplina" szó eredetileg, s csaknem egy évezreden át azt jelölte,
amit ma a tudományok terén diszcíplínának hívunk, azaz a tudás, illetve az ismeretek
egy tartalmilag és módszertanilag lehatárolt körét, valamint e tudás és ezen ismeretek
elsajátításának folyamatát. Cicerótól kezdve az egész középkoron keresztül az "ars"
szal azonos jelentésű. Artes liberales és disciplinae liberales egyaránt szabad művé

szetek. Ezenkívül disciplína az "iskola" - egy meghatározott oktatási hagyomány
értelmében. Ambrosius a keresztény tant és erkölcsöt apostolica discíplának nevezi.
A "disciplinare" ige a legrégebbi latin bibliafordításban a Máté 28,19-ben tűnik fel:
Jézus szavainak, "tanítsatok meg minden népet" fordítása: "disciplinate omnes gen
tes". Csak az újkor elején tev6dik át fokozatosan a jelentés egy diszciplína objektív
tartalmáról a fegyelmezés (nevelés, szoktatás) szubjektív oldalára. Ebben az értelem
ben szerepel a Codex juris Bavariae criminalis-ban: "A gyermekek esetében inkább a
jófajta fegyelmezést (Diszcíplin), a jó útra vezetést kell indítványozni, semmint a testi
fenyítést". Luther beszél az Istent61 rendelt "kül56 fegyelemr61", mely arra irányul,
hogy "az ember szüleivel szemben engedelmes, följebbvalóival szemben alázatos le
gyen". S amikor Schiller azt mondja, hogya "buja képzelet alárendelödik az ízlés
fegyelmének" akkor itt is a vadhajtásoknak a megnemesítés érdekében történő visz
szanyesése (repressíon) a lényegi mozzanat. Az ízlésen keresztüli fegyelmezés, neve
lés megfelel annak, amit Herbart a "módszeres gondolkodástól" vár. Ebben a fegyel
mezés csaknem szinonim az ófelnémet "Zucht" (szoktatás, művelés) szóval, mely
benne rejlik az "Erziehung" (nevelés) szóban is, s egy olyan kiművelést jelöl, mely
hozzátartozik az emberi mivolthoz, minthogy a magára hagyott, vadon növekedő

ernber sem a nyelvet, sem a két lábon járást nem tanulja meg.
Am ez a képzés (a kiművélés folyamatára használt másik szó) mindig a valóság

meghatározott területére, illetve meghatározott cselekvés- és viselkedésmódokra vo
natkozik. Például már maga a "bátor" kifejezés is olyannyira eltér6 viselkedéseket
takar, melyeket lehetetlen azonos módon begyakorolni. Egy középkori lovagnak azzal
a bámulatos készséggel kellett rendelkeznie, hogya harcokban folyamatosan kockára
tegye az életét. Ennek jutalma a nyilvános elismerés volt, mindenekelőtt a hozzá
hasonlók részéról. Acivilkurázsi - példának okáért az, hogy egy értelmiségi kész
egy totalitárius államban nyíltan kritizálni, avagy egy demokratikus államban nyíl tan
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dicsérni a kormányt - föltehet6en jól megfér a sportgyakorlatok terén tanúsított fél
énkséggel. Mást jelent ugyanis az, hogy valaki fél a tekintélye elvesztésétól, s mást az,
hogy fél a fizikai sérüléstél. Az antik világban nemes embernek számított, aki inkább
rettegett attól, hogya tekintélye csorbát szenved, semmint attól, hogy testi sérülés éri.
Ezt először a kereszténység tette viszonylagossá. Amikor XIV. Lajos Franciaországá
ban jámbor arisztokraták olyan szövetségbe tömörültek, melynek tagjai kötelezték
magukat, hogy nem párbajoznak, akkor ehhez civilkurázsira volt szükség, mivel ma
gukra kellett vállaniuk a gyávaság ódiumát.

A fegyelem mármost olyan erénynek tűnik, mely jóllehet mindig csak másodlagos,
mégis mindig nélkülözhetetlen ott, ahol az emberek eljutottak a humanitás bizonyos
fokára. Valamint úgy látszik, hogy ugyanazon fegyelem a cselekvés legkülönfélébb
területein is sikeresen alkalmazható - ellentétben az egyéb szerzett készségekkel. Aki
megtanult fegyelmezetten dolgozni, aki egy maga elé tűzött célt úgy képes követni,
hogy nem hagyja magát kizökkenteni holmi változó kedélyállapotoktól, nemegyszer
ebbe, majd abba, majd egy harmadik dologba fog, mígnem elröppen a rendelkezésére
álló idö, nos annak - úgy tűnik - a különbözö cselekvési helyzetekben hasznára
válik ez a képesség. Hogy kölcsönös összefüggés áll-e fenn a magunk által meghatá
rozott munka és életvitel során érvényesülö fegyelem, illetve a másokkal való együtt
működésben tanúsított megbízhatóság között, arra csak a tapasztalat adhat választ.
Föltehet6en ez annak függvénye, hogy az érintett személy számára az együttműködés

saját célkitűzésének részét jelenti, vagy egy többé-kevésbé terhes dolgot. Az utóbbi
esetben megtörténhet, hogy fegyelmezetlennek mutatkozik, csupán azért, mert a ma
ga feje után megy.

A fegyelemnek az a fogalma, mely egy absztrakt magatartásbeli sajátosságot jelöl
- ha jól ítélem meg - a 18. századtól válik önállóvá. Ekkor különül el egymástól a
disciplina szó kétféle jelentése - mint tudományos, művészeti és sportbeli szakterü
let, és mint általános viselkedésjegy. Ennek a jelenségnek pedig két eltérő oka van:
egyfelől a fegyelem a hadászatban egy mindeddig ismeretlen, önálló jelen
téstartalomra tesz szert, éspedig mint drill. A hadviselés modem formája megkövetel
te, hogy az egyes katona megbízható eleme legyen egy olyan precíziós gépezetnek,
mely a parancsnok gombnyomására mindig pontosan reagál és működik, A hírhedt
kaszárnya-drill ennek az absztrakt működésnek a begyakorlására szolgált. E begya
korlás során a személyes motiváció semmiképpen sem lehetett valami objektív, hasz
nos cél, például a katonai gy6zelem, ezen ugyanis csak a parancsnoknak kellett tépe
lődnie. Ezenkívül a drill idején többnyire egyáltalán nem dúlt háború, és híre-hamva
sem volt az ellenségnek. így egy merőben külsö motiváció lépett müködésbe: a juta
lom reménye, és mindenekel6tt a büntetéstól való félelem, ahol a jutalom és a büntetés
nem a megnyert vagy elvesztett háború, hanem az Őrmester megfelelő intézkedése.

Ugyanabban az időben, amikor ez az elvont, heteronóm fegyelem eléri a legmaga
sabb szintet, kiérlelődik a radikális önrendelkezést szolgáló formális akaratnevelés
éppennyire absztrakt gondolata, mely szerint tehát a fegyelem a személyiség autonó
miájának feltétele. A fegyelem e két formája közt aligha jöhet létre áttétel, tekintve,
hogy az elsajátításuk motivációja ellentétes.

Ugy tűnik, ha az akaratot megtörik azért, hogy beolvadjon egy kollektív akaratba,
illetve ha az autonómia győzelemre jut az önuralmon keresztül, akkor e két esetben
csak killszínre hasonló eredmény születik. És a tapasztalat valóban arra tanít, hogya
pusztán külsö vezérlés útján elsajátított fegyelem csődöt mond, amint az ember vissza
nyeri önállóságát. Ez a fajta fegyelem nem teszi lehetövé számára, hogy a szó igazi értel
mében irányítsa az életét, vagy ahogy mondani szokás: kézbe vegye a maga sorsát.

Ám az autonómia és a heteronómia radikális szembeállítása, s a fegyelem fogalmá
nak ebb61 eredő kettós jelentése egy tévedésen alapul. Ez esetben is érvényes a tétel:
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az ellentétek vonzzák egymást. Az újkor háborús gépezete az akarat olyan diadala
volt, mely túltett minden teremtményi alázaton. Másfel61 a mélylélektan rámutatott,
hogya személyiség autonómiája nem egészen olyan, mint amilyennek tűnik. A pszi
chológia felfedezte a felettes En-t, az úgynevezett önuralom belsövé tett heteronóm
elemét, s arra a belátásra vezetett, hogya küls6 szabadságot (individuációt, ahogy
Jung mondja) a személyiség különbözö rétegeinek integrációs folyamatában nyerjük
el, egy olyan folyamat során, melyben az önuralom dualisztikus fogalma ugyan to
vábbra is egy nélkülözhetetlen eszközt fejez ki, de nem a célt jelöli. Mindaddig, amíg
még uralkodnunk kell magunkon, nem értük el az önmagunkká válás célját. Mivel
természetesen ezt a célt soha nem lehet teljesen elérni, mindig is uralkodnunk kell
magunkon. Amennyiben azonban még uralkodnunk kell magunkon, valójában még
nem vagyunk mindenest61 azonosak önmagunkkal.

Az önmagunkkal való egységre jutás azonban, mint erre Hegel rámutatott, tárgyak,
tartalmak közvetítésével történik. Az ember nem képes közvetlenül hatást gyakorolni
önmagára, és éppilyen képtelenség a közvetlen nevelés. A nevelés is tartalmakon,
"diszciplínákon" keresztül megy végbe. És ez tűnik számomra a legfontosabbnak.
Mert az autonómia és a heteronómia közt csak akkor támad ellentét, ha eltűnnek a
bennünket egymással összekötő tartalmak. Ha valaki a tanárától matematikát vagy
fizikát tanul, és utóbb ugyanazokat a formulákat használja, amiket a tanár, nem fogja
úgy érezni, hogy ezzel külsö kényszer áldozata lett. Egy közös belátással nem szegez
het6 szembe az autonómia-heteronómia kérdése. Maga ez a belátás az, ami fegyel
mezi a gondolkodásunkat. Képtelenség lenne a nyelvet egyfajta külsö kényszernek
tekinteni, hiszen a nyelv tárja fel számunkra a világot.

A fegyelem akkor válik problémává, ha már nincs egyetértés arról, ami követel
ményt támaszt velünk szemben, ha nem kíséri közös jóváhagyás azt, amin keresztül
az önazonosságunkat elnyerjük. Ahol az elsődleges erények vitatottak, ahol a relati
vizmus már a jó és a rossz fogalmát is eléri, ott a másodlagos erények vagy talmi
önértékekké magasztosulnak, vagy az értéküket általában kétségbe vonják. A hűség

önmagáért való érték lesz, mivel az ember már nem tudja, hogy mihez kell, és mihez
nem kell hűnek lennie. Az 6szinteség abszolút értékké válik, ha az ember már nem
hiszi, hogy van igazság. Az önmagunkkal való azonosság, az önmagunkhoz való
hűség, a megvesztegethetetlenség, a következetesség feltétlen erkölcsi minimumként
jelenik meg, ha már elfelejtettük, hogy egy zsarnok ideológus lenne bár inkább követ
kezetlen, magához hűtlen és korrupt. Ám ezek a másodlagos erények nyomban
visszanyerik valódi értéküket, ha egy erkölcsi kontextusban állnak. Az absztrakt fe
gyelem megdicsőülése etikai és esztétikai nihilizmust fejez ki, s egyúttal gyanúba
kever mindenfajta fegyelmet.

Az eddigi megfontolásokból mindenekel6tt a pedagógiát érinté következtetések
vonhatók le. A nevelés a szó pozitív értelmében vett fegyelmezés: olyan bevezetés a
"diszciplínákba", amely megalapozza a készségeket, az ismereteket, az érdekl6dést, s
ezeken keresztül elősegíti az egyéniség kiformálódását. Ez a fajta "fegyelmezés" a
nyelv elsajátításában érvényesül a legmélyrehatóbban: a grammatikai mélystruktúra,
illetve a szavak által biztosított megkülönböztetések birtokában nyílik lehetősége az
embemek a gondolkodásra, mely ugyanakkor egyelőreadott formán keresztül struk
turálódik. A nyelvhez hasonlóan minden diszciplínát egy jutalmazási rendszer köz
vetít - a pozitív és negatív megerősítések rendszere, ahogyan a pszichológusok
mondják. De vajon miben is áll a jutalom? A Skinner-iskola tanuláslélektani munkáit
olvasva az a benyomásunk támad, hogy az ember a patkányok nemzetségéhez tartozó
lény. A patkányokat étellel jutalmazzák, ha megnyomnak egy bizonyos gombot. A

817



gyerekeket édességgel, játékkal, miegyébbel kell jutalmazni, s akkor megtanulnak ol
vasni. Itt csak azt hagyják figyelmen kívül, hogy az olvasás megtanulásának legfőbb

jutalma maga az olvasni tudás.
A gombok nyomogatása a patkányok számára soha nem válik a kiteljesedés sajátos

forrásává, nem nyitja meg a patkány-mivolt új dimenzióját. Az olvasás viszont az
emberi mivoltnak ilyen dimenzióit tárja fel, csakúgy, mint a beszéd, a művészet, az
ima, a meditáció és minden kreatív munka. Mind-mínd diszciplína, a szó klasszikus
értelmében. A saját képességünk, tapasztalásunk, létünk gyarapodásának élménye, a
minden résztvevő számára nyereséggel járó közös tevékenység öröme, az érdekütkö
zések fegyelmezett diskurzus nyomán szűletö igazságos megoldása fölötti elégedett
ség - mindez annak a fegyelemnek a jutalma, amelynek elsajátításában a heteronóm
elemek, a külsö motivációk nélkülözhetetlenek, ugyanakkor mindig csak átmeneti
szerepet játszanak: fogódzót nyújtanak az elkerülhetetlen nehézségek leküzdésében,
mindaddig, míg el nem tölt bennünket a saját tudásunk.okozta megelégedés érzése.
A fegyelem válsága - ha egyáltalán lehet ilyenr61 beszélni - valójában a diszciplí
nák kánonjának válsága, vagyis mindazokat a tartalmakat érinti, melyek egy sikeres
élet biztosítékát jelentik. Egy gazdagon differenciált, újításcentrikus társadalomban,
amilyen a miénk, másként jelenik meg a fegyelem, mint egy statikus, szegényebb
társadalomban. A modem hadseregben már elavult a drill, megkívánják az önállósá
got, az egyéni döntéseket. A modern vállalatoknál rugalmas a munkaidö, és az egyes
embertől fantáziát, aktívegyüttgondolkodást várnak. A modem aleatorikus zenei irány
zat a zenekaron belül az egyes el6adónak is bizonyos szabad játékteret enged. Egyéni
életvitelünkben pedig az indítékok olyan integrációja után kutatunk, mely nem az abszo
lutisztikus uralom mintájához igazodik. Mindez nem jelenti a fegyelem föladását, sót, egy
még magasabb szintű fegyelmet követel. Ez pedig ott jelenik meg, ahol sikerül túljutni az
autonómia-heteronómia terméketlen altematíváján, s az emberek - akárcsak egy cso
porton belül - képesek megegyezni azoknak a diszciplínáknak a közös értékelésében,
melyekért fegyelmezettnek lenni érdemes. (5eheidewege 1988/89.)

Kuruez Andrea fordítása
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RfITER MÁRTON

Hitoktatás a német iskolákban

A hitoktatás bevezetése a magyar iskolákban sok jogi és gyakorlati problémát vetett
fel, s talán tanulságos megismerkednünk az iskolai hitoktatással az NSZK-ban.

A német alkotmány nemcsak a vallás- és lelkiismereti szabadságot, hanem az isko
lai hitoktatást is biztosítja (Grundgesetz 7.3.1.). A 7. artikulus alapján a német iskolák
ban a hittan rendes tantárgy, s ezért minden tanuló számára kötelez6. Ez alól csak a
kifejezetten "felekezet nélküli" magániskolák kivételek, amelyeknek alapítására
ugyancsak van lehet6ség. Külön ki kell emelnünk, hogy a német alkotmány nem
valamiféle minden vallást és felekezetet egy kalap alá vev6 vallástanra vagy vallás
történetre gondol, hanem szigorúan egyházi értelemben vett hitoktatásra és annak
"begyakorlására". Éppen ezért a tanulók kötelesek "saját felekezetüknek megfelel6"
hitoktatáson részt venni. (Egyes tartományokban lehet6ség van arra, hogyatanulók
egy bizonyos ideig - maximálisan egy tanév! - a másik felekezet hittanóráit látogat
hassák. Ebben az esetben ott kapnak osztályzatot.)

Mivel az oktatásügy nem a szövetségi, hanem a tartományi kormányok hatásköré
be tartozik, az iskolai hitoktatás gyakorlati biztosítása, mint például a tantervek beve
zetése, a tankönyvek jóváhagyása, a hitoktatók ellen6rzése stb. az 6 feladatuk. Ami
viszont a hitoktatás tartalmát (rnint például a tantervek összeállítását, a tankönyvek
megszerkesztését stb.) illeti, az egyesegyedül az egyházakra tartozik. Az iskolai hit
oktatóknak éppen ezért nemcsak állami, hanem egyházi engedélyre ("missio canoni
ca") is szükségük van, s ha az egyházi hatóságok ezt megvonják, az állam is köteles
a hitoktatót meneszteni az iskolából. A tankönyvek jóváhagyatása az egyes tartomá
nyi kormányokkal nagyon fontos, mert csak az illetékes kultuszminisztérium által
engedélyezett tankönyvek esnek az ingyenes tanszerellátás keretébe.

Miként egyeztethet6 össze mindez a német alkotmany egyik alapvet6 elvéve}, a
teljes lelkiismereti szabadsággal? Az alkotmány 7. cikkelyének következ6 bekezdése
mindjárt hozzáteszi, hogy annak eldöntése, hogy gyermekeik részt vesznek-e az isko
lai hitoktatáson, a szül6k joga. Az a szülö, aki gyermekét nem akarja hitoktatásban
részesíttetni, "kiírathatja" a hittanoktatásból. S mivel a "vallási nagykorúság' a 14.
életévvel kezdödík, a tanulók jó része maga döntheti el, részt vesz-e az iskolai hitok
tatáson vagy sem.

Alapjában véve tehát a nyugatnémet hitoktatás is "fakultatív", de - a magyar
gyakorlattól eltéréén - nem annak kell jelentkeznie, aki részt akar venni a hítoktatá
son, hanem annak, aki ezt nem akarja. Hogy ebből sem a szülönek, sem a tanulónak
sem előnye, sem hátránya nem származhat, azt ugyancsak az alkotmány biztosítja.

A már említett tényb61, hogya Német Szövetségi Köztársaságban az oktatásügy
nem a szövetségi, hanem az egyes tartományi kormányok feladata, az is következik,
hogy - az alapelv meg tartása mellett - a gyakorlati kivitelezés az egyik vagy másik
tartományban eltér6lehet. Éppen ezért az egyházmegyék azzal a tartományi kormány
nyal, amelynek területén fekszenek, külön megegyezést kötnek.

Történeti visszatekintés

Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, azt legjobban a nyugatnémet iskolai
hitoktatás elmúlt 20-25 évének története mutatja.
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A hatvanas évek közepéig a hitoktatás az alkotmány által biztosított keretek között
probléma nélkül folyt. A szülöknek csak elenyésző hányada élt a kiíratás jogával,
leginkább a nagyvárosokban. Ez az idillikus helyzet a hatvanas évek közepén szinte
egy csapásra megváltozott. Mint szerte Nyugat-Európában, Németországban is fel
erősödtek a diákmozgalmak, amelyek nemcsak az állami politikát, hanem az egyhá
zakat is erősen támadták. Támadasuk egyik fő célpontja az iskolai hitoktatás volt.
]ellemzésül álljon itt - kivonatosan - a Szocialista Tanárok Szövetségének (Sozialis
tischer Lehrerbund) röpirata:

"Ne hagyjátok magatokat tovább vallásosan manipulálni - hagyjátok el tömegesen a hit
oktatást! Felhívás minden 14 éven felüli tanul6hoz!

Kérdezett-e valaha is valaki titeket, akartok-e keresztények lenni? Nem, mert az egyházak
nagyon jól tudják,hogy csak akkorélhetnek továbbra is nagylábon, ha - a gyermekek megke
resztelésével - csecsemókön követnek el er6szakot. Volt-e lehet6ségetek arra, hogy egy nem
katolikus vagy nem-protestáns óvodába járjatok? Nem, mert eza társadalom nagyon jól tudja,
és óriJísi hasznothúz abból, hogy a vallásnak kisgyermekkorban történő beoltásával hajlékony
ságra és engedelmességre nevel. Megmondta-e nektek a ti hitoktatótok, hogy 14 éves kortól
kezdve vallási szempontból nagykorúak vagytok, s kiléphettek az egyházból?... A hitoktatás
kritikátlanná tesz benneteket. Arra kényszerít, hogy alkalmazkodjatok, és arra szolgál, hogy a
keresztséggel kicsalt kereszténnyé-levéssel életfogytiglan tartó egyházi tagságra és »nyugati
kereszténységre« preparáljon titeket. Abibliaórákon mítoszokkal és legendákkal tömnek tele
benneteket anel/cül, hogy felhívnák a figyelmeteket arra, hogy mindezekaz antik rabszolgatár
sadalomban gyökereznek. Az egyháztörténelem hamis színekkel festett szép képet közvetít.
Minden dönM kérdést elhallgat vagy lerövidít: így például az egyházi antiszemitizmust, az
ösztöneIlenes szexuális erkölcsöt, a nókdiffamálását és annakkövetkezményét, a boszorkányül
dözést, az inkvizíciót,a missziókösszefonódását a gyarmatosítással, a társadalom osztályjelle
gének igazolását... Az összes vallás- és ideológiakritikus m~veket elhallgatják e16letek, vagy
legfeljebb a felső tagozatban érintik, s akkor is csak röviden és becsmérl6 módon. Feuerbach,
Marx, Nietzsche, Freud és Bloch nem szerepel olvasmányként és nem kerül megvitatásra.

Ne hagyjátok magatokat többé Jézussal és Pállal teleetetni!
Ne hagyjátok magatokat az álkritikus Bullmanntól és RahnerMI álomba ringatnil
A társadalmunk által is biztosított két nagy jog - az egyházból való kilépés és a katonai

szolgálat megtagadása - közül az egyikkel már most élhettek, és azt - els6lépésként - már
most megvalósíthatjátok: Jelentkezzetek ki a hitoktatóknál!

Ne riadjatok vissza esetleges konfliktusoktól szüleitekkel vagy tanáraitokkal. Kezdjétek a
hitoktatás kiszorításával. Tömegesen. S ekkor majd szabaddá válik az út egy kritikus tanítás
felé. Legyetek szolidárisak! Tekintélyellenes tanárok támogatnak bennetekei/"

A felhívásnak hihetetlen visszhan~ja volt. Rövid időn belül szinte járványszerúen
terjedt el a hittanról való kiiratkozás. Nemcsak vallástalan vagy vallásilag közömbös
diákok éltek ezzel a joggal, hanem egyházilag bizonyos mártékben kötött tanulók is,
mint például a ministránsok, az egyházi ifjúsági egyesületek vezetói stb. Ahittanról
való kiiratkozás szinte presztízskérdéssé vált. De nemcsak a diákok, hanem a tanárok
közül is sokan éltek az alkotmányban biztosított joggal, s nem voltak hajlandók többé
hittanórákat tartani. Az említett 7. cikkely (3. bekezdésében) ugyanis kimondja azt is,
hogy akarata ellenére senki sem kötelezhető a hitoktatásra. Mind az egyházi, mind az
állami hatóságok, amelyeket ez a mozgalom teljesen váratlanul ért, szinte tehetetlenül
álltak e jelenséggel szemben. Nehezítette az ügyet az is, hogy ez a lépés jogilag nem
volt kifogásolható. Mivel azonban a kiíratkozások áttekinthetetlensége, a tanulók szá
mának egyik napról a másikra történő változása minden tervezést (órarend, hittanta
nárok száma stb.) lehetetlenné tett, a tartományi kormányok a kijelentkezést a tanév,
illetve a második félév első két hetére korlátozták. Azonkívül elrendelték, hogya
kiiratkozást írásban kell benyújtani, s tartalmaznia kell azt a mondatot, hogya tanuló

820



"lelkiismereti okokból" nem óhajt részt venni a hitoktatáson. Ez az intézkedés való
ban hozott egy kis enyhülést: igen sok diák volt annyira becsületes, hogy egy ilyen
nyilatkozatot nem írt alá, hiszen semmiféle lelkiismereti oka nem volt akiiratkozásra.

A tisztán kényelemb61 való kiiratkozás megakadályozására az utóbbi években még
egy intézkedés történt: a legtöbb német tartományban bevezettek egy "hittanpótló"
tantárgyat (etika, filozófia stb.). Minden tanuló, aki kiiratkozik a hittanról, ezt a tan
tárgyat köteles hallgatni, amelyb61 ugyanúgy kap jegyet, mint hittanból. Persze sok
iskolában - részben ahittanr61 kiiratkozókkis száma miatt, részben azért, mert nincs
megfelel6 tanár - ezt a tantárgyat nem tanítják. Itt a két "lyukas óra" választásának
lehet6sége továbbra is fennáll.

További lépést jelentett a "felsOOktatási reform" bevezetése, amelyre a kés6bbiek
során visszatérünk.

A hitoktatás célja és módszere

Nyilvánvaló, hogy ezek az adminisztratív intézkedések a hitoktatás valódi problémáit
nem tudják megoldani. De ha a hitoktatás meg akarta tartani helyét a nyilvános
iskolákban, sürg6sen tenni kellett valamit. Márcsak azért is, mert az anyagba bele
kellett építeni a II. Vatikáni zsinat tanítását is.

Az elsö ilyen kísérlet a Német Szövetségi Köztársaság egyházmegyéinek egyetemes
zsinatján történt, Würzburgban. Ez a zsinat, amelyet még a hatvanas évek végén
hívtak össze, s a hetvenes évek elején többször is ülésezett, kevés megoldást hozott,
de ország-világ el6tt nyilvánosságra hozta a német egyházon belüli nehézségeket.
Ettól függetlenül a Német Püspöki Kar 1973. november 5-i ülésén - kisebb változta
tásokkal - átvette a zsinatnak a hitoktatásra vonatkozó határozatát, és az iskolai
hitoktatás célkitűzéseit így fogalmazta meg:

"A katolikus hitoktatás feladata abban áll, hogy az Egyház hitének fényénél megmutassa,
hogyan viszonyul az ember és a világ Jézus Krisztushoz. Igyekszik a tanul6knak megmutatja,
hogy a világot val6ban lehet a hit szemével nézni, s hogy a hit segítségével a világgal szemben
érzett fele16sséget meg lehet alapozni. A hív6 tanu16t segíti, hogy hitét még tudatosabban
élhesse, s megmutatni neki, hogyan lehet elkerülni a hitbeli kiforratlanság és közömbösség
veszélyét. Annak a tanulónak pedig, aki az útkeresés stádiumában van, vagy aki hitében
kételkedik, lehet6séget nyújt arra, hogy kérdéseire megismerhesse és alaposan átgondolhassa
az Egyháznak kérdéseire adott válaszát.

A hitoktatás célja és feladata tehát:
- a tanulókban felébreszteni, illetve velük együtt elméletileg feldolgozni lsten létezésének,

a világ értelmezésének, az élet értelmének, valamint az emberi cselekvést irányító normák
kérdését; .

- a tanulóknak lehet6séget adni arra, hogy a különböz6 felekezetek, vallások, világnézetek
és ideológiák közt fennálló különbségeket megismerjék, ezekkel kapcsolatban személyes véle
ményt alkothassanak, s így réneoelni 6ket arra, hogy mások nézeteit jobban megérthessék és
azokat türelmesebben elviseljék;

- a tanulókat arra buzdítani,hogy hitüket komolyan éljék, s hogy - hitükre támaszkodva
- mind az egyház, mind a társadalom szolgálatában felel6sségteljes szerepet vállaljanak."

Nem nehéz megállapítani, hogya Német Püspöki Kar a hitoktatás céljait úgy igyek
szik meghatározni, hogy az minden tanuló számára elfogadható legyen, s így ne kerül
hessen senki sem lelkiismeretbeli konfliktusba.

A további összefüggések jobb megértése érdekében még meg kell említenünk, hogy
a hatvanas évek közepétöl nemcsak a hitoktatás, hanem maga az iskolai oktatás is
heves viták tárgya volt, amelyet egyesek joggal neveztek el "kultúrforradalomnak".
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A sok és szenvedélyes vita "gyózteseként" a berlini egyetemen tanító S. B. Robinsohn
került ki, ún. "kurrikuláris" tanítási módszerével. így a hetvenes évek elején az összes
német tanteroet erre a rendszerre állították át.

Messze vezetne, ha ezzel a rendszerrel itt részletesebben akarnánk foglalkozni. Rö
viden így lehetne összefoglalni: míg az eddigi tantervek központjában els6sorban a
tananyag és annak "közvetítése" állt, addig a "kurrikuláris" tanterv csupán az oktatási
célo1azt fogalmazza meg. A fontos az, hogya tanár ezt a célt igyekezzék elérni, de hogy
mit választ ki a maga tantárgyából, vagyis, hogy milyen "példán" keresztül éri el a
célt, másodrendű kérdés. Természetes, hogya külőnbözö tantárgyak a maguk jelleg
zetes tananyagával igyekeznek a kitűzött célt elérni, de - ismétlem - azt, hogy
melyik részletet választják ki az anyagból- amelynek segítségével "demonstrálhat
ják" ezt -, az messzemenöen a tanár elbírálásától függ. Persze ennek elófeltétele,
hogy a tanár ismerje a diákjainak igényeit, kérdéseit, problémáit. Az oktatás tehát
három lépésben történik: az igények megállapítása - az elérendő célok megfogalma
zása - a példának szánt anyag kikeresése és feldolgozása. Nem nehéz észrevenni,
hogy a Német Psüpöki Karra is nagy hatással volt ez az elmélet.

A többi tantárggyal együtt sor került a hittantantervek új módszerrel való alkalma
zására. Mind az egyházi hatóságok, mind a hittantanárok nagy reményeket fűztek

ehhez, mert az új rendszer nemcsak az újdonság varázsával hatott, hanem jólbeleillett
a hitoktatás céljainak megvalósításába is. Ez a tanterv a "céltábla-tanterv" nevet kapta.
Az egyik német tankönyv így foglalja össze az új tanterv célkitűzését: Ahogyan a
lövész a középs6 fekete pontot célozza meg, de nem mindig találja el, így a tanár is
ezt a "középpontot" (a katolikus egyház értelmében vett hitet) igyekszik elérni. Hogy
ez mennyiben sikerül, javarészt a tanár felkészültségét6I és a diákok közreműködésé

tól függ.
A "kurrikuláris" tantervek bevezetésével párhuzamosan zajlott a fels6tagozati ok

tatás reformja. Ennek lényege: a "megreformált" fels6tagozatban a diákok messzeme
n6en maguk döntik el, melyik tantárgyból kívánnak érettségizni.3 Ez azt is jelentette,
hogy az ún. melléktantárgyak hirtelen fótantárgyakká léptek elö, mert a diákok ezeket
is - egyenlö kötelezettségekkel - választhatták (és választhatják ma is) érettségi
tantárgyul. így az iskolából már-már kiszoruló hittan váratlanul érettségi tantárgy
lett, s mivel a diákok ezt a tárgyat önként választották, sokkal intenzívebb és igen
magas nívójú oktatás vált lehetségessé.

Persze hamarosan megmutatkoztak az új tanítási mödszer gyengéi is: igen sok
tanár (a céltáblahasonlattal élve) megrekedt a "külsó körökben", s így hamarosan
jelentkeztek a kritikusok: ami ma a német iskolákban folyik, az már nem "hit" -tan,
hanem inkább szodolögía-, pszichológia- vagy esetleg filozófiaoktatás. A vita máig
sem ült el.

Ez a - sok tekintetben jogos - kritika a nyolcvanas évek második felében a hit
tantantervek újabb reformjához vezetett, amelynek alapja az ún. "korrelációs elv",
vagyis a mindennapi élet és a katolikus egyház hitéból fakadó követelmények össz
hangba hozása. Bár az els6 tantervek Baden-Württembergben (freiburgi és rotten
burg-stuttgarti egyházmegye) már 1985-ben megjelentek, a megfelelé tankönyvek
még mindig hiányoznak.

Gyakorlati segítségnyújtás

A német iskolai hitoktatással foglalkozó cikkünk nem lenne teljes, ha nem térnénk ki
azokra az intézményekre és segédeszközökre, amelyek nélkül komoly hitoktatás ma
már nem képzelhet6 el.
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EIs6 helyen a katekétikai folyóiratokat kell említenünk. A különféle kiadók, sokszor
iskolatípusonként (elemi iskola, gimnázium, ipariskola stb.) szakosítva, igen változa
tos tartalmú folyóiratokat adnak ki, amelyekben nemcsak elméleti cikkek találhatók,
hanem hely van a különféle nézetek megvitatására és - ami igen fontos - a gyakor
lati életb61 vett példák, tanítási minták ismertetésére is. A "tankönyv nélküli" id6kben
sokszor ezek pótolták a könyveket. Míg a különbözö folyóiratokat (és szakkönyveket)
piacgazdálkodási szempontok (is) irányítják, addig az egyes egyházmegyék keretén
belül működ6 Valláspedagógiai Intézetek teljes egészében a hitoktatás szolgálatában áll
nak. Ezek az intézetek nemcsak használható anyaggal látják el a hitoktatókat, hanem
tanfolyamok, összejövetelek rendezésével a továbbképzésr61 is gondoskodnak. Nél
külük a reformok bevezetése és széles körű ismertetése nem lett volna lehetséges.

Részben ezeknek az intézeteknek az égisze alatt minden egyházmegyében egy ún.
médiaközpont is működik, amelynek az a feladata, hogy a hitoktatókat a tanításhoz
szükséges segédeszközökkel (filmek, diapozitívek, kazetták stb.) lássák el. Ezeket
minden hitoktató postai úton kölcsönözheti ki. Ilyen központ nemcsak az egyházme
gye székhelyén, hanem minden esperesi kerületben is található. Ezeknek a közpon
toknak a felszerelése természetesen egyszerűbb, de megvan az az el6nyük, hogy min
den hitoktató könnyen elérheti. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy ma a német iskolák
ban ismét igen színvonalas hitoktatás folyik. S ha a kritikák nem is némultak el, a
diákok legnagyobb része szívesen vesz részt a hitoktatáson, s a szül6k legnagyobb
része is újra bizalommal küldí gyermekeit a hittanórákra.

Ha a magyarországi problémák megoldására nem is lehet egyszeruen átvenni a
német mintát, az talán mégis adhat néhány ötletet, amely Magyarországon is megva
lósítható. S ha ez a cikk nyitott kapukat dönget, vagyis ha egyik-másik ötlet már
minden "idegen beavatkozás" nélkül valósággá vált vagy szület6ben van, talán akkor
is jó tudni, hogy mi történik körülöttünk a hitoktatás terén.

Jegyzetek

1. Ez a röplap 1968-ban jelent meg Frankfurtban. Idézve: Lesebuch fÜT den Relígíonsunterricht, Stutt
gart 1969,164. o. 2. Amikor 1970ószén átvettem a schwetzingeni gimnáziumban a hitoktatást, mintegy
15-20% volt a küratkoz6k száma. Ez még igen jó eredmény, mert például a szomszédos Heidelberg
és Mannheim gimnáziumaiban teljes osztályok iratkoztak ki. 3. A német gimnázium kilenc évig tart, s
mivel az osztályokat egyszerűen végigszámozzák, a diákok 13. osztály (4 elemi + 9 gimnázium) végén
tesznek érettségi vizsgát. "Fels6tagozaton" (Baden-Württemberg: "Reformierte Oberstufe", Bajoror
szág: .Kollegstufe") a három utolsó osztályt (11-13.) értjük, amelyek közül csak a 12. és 13. osztály
ban érvényesül teljes egészében a szabad választás. Persze a szabad választás nem jelent "korlátlan"
választást. Különösen Bajorországban sok a megkötöttség ezen a téren.
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PAJORIN KLÁRA

Mátyás király és a humanista nevelés

Enea 5ilvio Piccolomini, "a humanizmus apostola Germániában", Itáliába hazatérve
némi kudarcérzéssel tekinthetett vissza ausztriai kulturális missziójára. III. Frigyes
császárnál, akit több mint egy évtizedig kancelláriai hivatalnokként szolgált, ellenál
lásba ütközött, s az ifjú tiroli herceget, Zsigmondot sem sikerült megnyernie a huma
nista tanulmányoknak. A kiskorú V. László magyar királynak, aki akkor nagybátyja,
a császár 6rizete alatt élt, ajánlotta De liberorum educatione (A gyermeknevelés) című
pedagógiai munkáját, de a gyermekkirály sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Tizenkét éves korában búcsút kellett mondania a rendszeres tanulmányoknak, hogy
elfoglalja trónját, s tizenhét éves volt, mikor távozott az él6k sorából. Utódját, Hunya
di Mátyást Piccolomini eszmetársa és támogatója, Vitéz János nevelte. Mátyás ugyan
abban az évben (1458) került a magyar trónra, melyben Piccolomini - II. Pius 
elnyerte a pápai tiarát, s kés6bb, 1485-ben III. Frigyes legy6z6jeként azzal a kultúrával
vonult be Bécsbe, melynek megszerzésére az olasz humanista hiába sarkallta egykor
a császárt és a német fejedelmeket.

A Hunyadi fiúk "moderator et magister"-e, vagyis mestere és tanítója, Vitéz János
nagyra értékelte Piccolomini pedagógiai érdemeit. Elsőként ezekre hivatkozott egy
1453. évi levelében, melyben királya, V. László nevében a bíborosi méltóságot kérte
olasz barátjának. Hasznos ismereteket szerezhetett a De Iiberorum educatione-ból is,
saját önképzééhez és a Hunyadi fiúk neveléséhez egyaránt.

A humanista nevelés ügyének valószínűlegnem Piccolomini nyerte meg 6t, hanem
Pier Paolo Vergerio, aki 1402 körül írt De ingenuis moribus et liberalibus adolescen
tiae studiis (Az ifjúság nemes erkölcsei és a szabad tanulmányok) című traktátusában
els6ként vázolta fel az újkori pedagógia alapelveit. Ez a mű döntő változást hozott az
európai oktatás és nevelés történetében, és minden további elméletíróra, így Piccolo
minire is nagy hatást gyakorolt. Mint ismeretes, Vergerio a konstanzi zsinat befejez
tével, 1418-ban Luxemburgi Zsigmond császár és magyar király szolgálatába állt, és
haláláig (444) Budán élt és működött. A 1440-es évek elején Vitéz házát látogatta,
ahol a házigazda és vendégei, köztük a görög Filippo Podocatero és a lengyel Sanoki
Gergely (Gregorz z Sanoka) társaságában tudós beszélgetésekkel, múzsai versengé
sekkel töltötte az id6t. Vergerio még Itáliában kötött barátságot Guarino Veronesével,
aki kés6bb is sokat emlegette 6t, és tananyagként olvastatta említett nevelési könyvét.
Vergerio egyik els6 életrajzírója valamikor a 1440-es évek elején Guarinótól hallotta,
hogy az öreg humanista Budán, mintegy remeteségbe vonulva ("tanquam in eremo")
él. Ugyanennek a biográfusnak egy bizonyos Pannonius mesélte Itáliában, hogy Len
gyelországból jövet Budán felkereste Vergeriót, s közölte vele, hogy Itáliába, Guarin6
hoz indul. Vergerio ezt válaszolta: "ezerszer üdvözöld a nevemben 6t, akit én fiamnak
tekintek". Bizonyára Vergerio személyes hatása is hozzájárult ahhoz, hogy Vitéz Gu
arinónál tanírtatta tehetséges ifjú rokonait és pártfogoltjait.

Mátyás apja, a törökveré Hunyadi János valószínűleg sohasem kezdte el azokat az
irodalmi stúdiumokat, melyeknek folytatására Poggio Bracciolini, a híres humanista
buzdította 1453 tájt kelt levelében, de fiainak gondos nevelést biztosított. A humanista
pedagógia egyik alapelve volt, hogya gyermekeket kezdettől fogva a legerényesebb
és a legképzettebb embereknek kell nevelniük. Az elméletírók erre legszívesebben
Arisztotelészt, Nagy Sándor nevel6jét említették példaként. Callimachus Experienstöl
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tudjuk, hogya Hunyadi fiúk els6 nevelője a kiváló humanista, Sanoki volt. Mátyás
akkor még egészen kicsike lehetett, hiszen még akkor is legföljebb csak hétéves volt,
mikor Sanoki - 1450 körül - végleg Lengyelországba távozott. Leginkább az ő

életkora lehetett az oka annak, hogy Vitéz tanácsára bátyjával együtt kivették Sanoki
kezéből, arr~ hivatkozva, hogya gyermekeknek magyar anyanyelvű nevelőre van
szükségük, Allandó tanítój uk bizonyára nem Vitéz volt, de ő irányíthatta és felügyel
hette a két gyermek előmenetelét.

Mátyás rendszeres tanulása 1456-ban, apja halála után valószínűlegbe is fejeződött.

Tizenhárom éves korától bátyja oldalán részt vett a politikai-hatalmi harcokban, s
még tizenötödik évét sem töltötte be, mikor királlyá választották. Továbbra is Vitéz
irányította, aki mellé támaszu1 hamarosan megérkezett Itáliában végzett unokaöccse,
Janus Pannonius. A hírneves költőként hazaérkező ifjú személyesen példázta, mire
képes a humanista oktatás és nevelés, és ferrarai mesteréről szölö számos költeményé
vel, köztük Guarino-panegyricusával szerzett további híveket Magyarországon a hu
manista pedagógiának.

Vitéz dics6ségét növelte tanítványa, akiről a kortársak azt mondták, hogy művelt

ség dolgában egyetlen uralkodó sem múlja őt fölül. A jól értesült firenzei humanista,
Naldo Naldi szerint Mátyás kiválóarr elsajátította a trivium (grammatíca, dialectica,
rhetorica) tananyagát, ugyanis költ6ket, történetírókat, szónoki műveket - Cicerót és
Quintilianust - olvasott, majd politikai és hadi tudományt, természettudományi is
mereteket, asztronómiát, természetfilozófiát és platóni filozófiát tanult. Ez nagyjából
megegyezik azzal, amit képzettségér61 más forrásokból tudunk. Valószínű,hogy teo
lógiai műveltségének alapjait !s Vitéztél nyerte. A Bibliát sokat forgatta és citálta, és
idézte Szent Jeromost, Szent Agostont. A humanisták a teológiai irodalomból a sko
lasztikus szerzöket nem nagyon ked velték, de annál inkább lelkesedtek a korakeresz
tény egyházatyákért, nem utolsósorban azért, mert az ő műveikben az antik irodal
mon és retorikán való iskolázottságot élvezhették. Mátyás műveltségéhez a latin
nyelv mellett a német és a cseh nyelv ismerete társult, s az utóbbi alapján - Galeotto
Marzio szerint -lengyeIül és bolgárul is tudott, szónokolt. Vitézhez hasonlóan kiváló
levélíró, valamint szónok volt. "Est enim rex doctus" - írta róla urának, N. Sixtusnak
1483-ban Bartolomeo de Maraschi castellói püspök, pápai követ. "Ha látná Szentség
tek - folytatja - hogy ez a király milyen kellemes és méltóságteljes eloquentiával
beszél, azt mondaná, hogy örökké Itálián és a latin nyelven csüngött."

Akárcsak a hivatásos humanisták, Mátyás minden fennmaradó idejét olvasással,
tanulással töltötte. Elalvás előtt, symposionok (lakomák) közben, s a fegyverropogás
elhalkultával is. Mint Naldi írja, "Quicquid ab armorum strepitu superesse videtur /
Temporis in studiis penitus consumit honestis."

Az 1471. évi összeesküvés résztvevőjekéntVitéz nemcsak haza- és királyárulóvá
vált, hanem a nevelői hivatás becsületén is foltot ejtett, saját neveltje ellen fordulván.
Egy ideig úgy tűnt, hogy Mátyás nemcsak benne és Janus Pannoniusban, hanem a
humanista nevelésben is csalódott. Ludovico Carbone szerint alattvalóit rendelettel
akarta eltiltani az itáliai iskoláktól, mivel úgy vélte, hogy azokban leginkább csak
arcátlanságra és gonosztettek elkövetésére lehet felkészülni.

Az Aragóniai Beatrixszal kötött házasság új lehetőségeket hozott a király számára,
aki magára vállalva a kultúra irányítását, országából kívánt - mint Bonfini írja 
"második Itáliát csinálni". Fejedelmi módon honorálta az udvarába sereglő külföldi
humanistákat, akikt61 azt várta, hogy lerakják a korszerű magyar irodalmi műveltség
és tudomány alapjait. Hirtelen, korán érte őt a halál. Csak néhány évre lett volna
szüksége ahhoz, hogy könyvtárának ne akadjon párja a világon, és felépüljön gran
diózus budai "schola"-ja, melynek az lett volna a célja, hogya humanista műveltséget

országos - vagy közép-európai - méretekben meghonosítja és propagálja.
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Mivel házasságából nem született gyermeke, és feleségét nem tartotta alkalmasnak
az uralkodásra, Mátyás törvénytelen fiát, Corvin Jánost szánta utódául. Kicsi korától
udvarában nevel tette, és leend6 uralkodóhoz méltó, nagyszeru képzést biztosított szá
mára.

A tizenkét éves Corvin Jánosnak írta Itáliában Galeotto Marzio a De egregie, sapí
enter, iocose dictis ac factis regis Mathiae (Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásai
és tettei) címú könyvet, melyet a humanista pedagógia legfontosabb elvei hatnak át.
Ezek ma már közhelyeknek látszanak, de a XV. század számára nagy revelációk vol
tak. A humanista nevelés vezérelve a virtus, az erény. Ezen a fogalmon olyan tudást
értettek, amely feltétele, biztosítéka a "recte agere"-nek, vagyis a helyes cselekvésnek.
"Az életben egyedül csak a virtusra kell törekedni" - írta Marzio hajdani tanára,
Guarino Veronese. Vergeriótól kezdve minden humanista pedagógiai szerz6 hangsú
lyozta, hogya legfontosabb az erényre nevelés, és ez volt a célja Marziónak is. " ...
mid6n azt forgattam elmémben - írja -, mi volna az, ami gyermeki korodhoz alkal
mazva téged az erényre sarkall na, eszembe jutottak atyádnak, a királynak egyes kivá
ló, bölcs, humoros mondásai és tettei." A virtus olyan tudás, amely rábeszéléssel,
racionális úton nem tanítható meg, és tudatos tanulással nem sajátítható el. A huma
nisták fő nevel6eszköze ezért a példa (exemplum) volt, amely az emberre mint egész
re, vagyis gondolkodó, érző és akar6lényre egyszerre képes hatni. Az exemplumban
kifejeződőerényt nem értelmi bevéséssel, tanulással, hanem imitációval vélték elérhe
tőnek. Nagy szerepe volt ennek az oktatásban is, különösen a legfontosabbnak tekin
tett irodalmi nevelésben, mivel az irodalmi művek sok imitációra alkalmas példát
tartalmaznak. De a legnagyobb hat6erejúnek a szül6k példáját tartották. Mint Marzio
írja Corvin Jánosnak: "... ugyanis a család, a szülök és az 6sök példái tüzelik fel és
sarkallják a gyermekeket a virtusra". A De dictis ac factis irodalmi exemplumgyűjte
mény, melyben a szerzö követendő példaként olyan "igaz és kétségbevonhatatlan
hitelességű" (certa et indubitata) mondásokat és tetteket örökített meg, melyek Corvin
János apjának, mostohaanyjának és magyar honfitársainak különféle erényeit fejezik ki.

A humanista pedagógia felfedezése, hogya gyermek más életkorokétól eltérő sajá
tosságokkal rendelkezik. Marzio Corvin János életkorához igazodott, nemcsak műve

tartalmával, hanem hangnemével, a "iocosa dicta"-val is. Bár voltak olyan szerz6k 
köztük Piccolomini is - akik hirdették, hogya nevelő ne legyen savanyú és sótalan,
ritkaságszámba ment az olyan pedagógus, mint Guarino, aki derűs ember volt, és
szívesen tréfálkozott tanítványaival. Marzio is kedvelte a humort, kortársai szájról
szájra adták szellemes tréfáit, élceit.

Marzio, maga is "virtusos" tanár lévén, Corvin János személyes adottságait is figye
lembe vette. Egy hatujjú ember kapcsán Mátyás mondását idézi, majd arról elmélke
dik, hogy korcs testben többnyire az erkölcsök is korcsak. De más a helyzet azokkal
- írja -, akik valamely baleset miatt lettek testi hibásak, pl. Fülöp, Nagy Sándor apja
vagy Hannibál; ezeknek a tettei ugyanis nagyszerűek.Horatius Codes - olvassuk 
azt mondta járáshibájáról, hogy minden egyes lépésével saját dicsőségére emlékeztet
másokat. Más forrásból tudjuk, hogy Corvin János kicsi korában valamilyen szeren
csétlenség következtében a bal lábára megsántult. E hibája ellenére jól megülte a lovat,
és bátor katona, vitéz törökverő lett, nagyapjához és apjához hasonlóan.

Corvin János neve16jéül Mátyás a pármai származású Taddeo Ugoletót (1448 körül
-1513) választotta, aki 1477-ben érkezett Budára. A fiatal humanista kitúnően tudott
görögül, és volt már némi tanári gyakorlata is, 1475-1477 között ugyanis Reggio
Emiliában tanított. Corvin János oktatását és nevelését 1487-ben fejezte be, és akkor
Mátyás könyvtára élére állította. Mielőtt elfoglalta új hivatalát, Ugoleto könyvgyűjtő

útra indult. 1488 januárjában Firenzében volt, ahol kódexeket rendelt Vespasiano da
Bisticci másolóműhelyéből, és könyveket kért a firenzei humanistáktól. Kapcsolatban
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állt Marsilio Ficinöval, Giovanni Piro della Mirandolával, Bartolommeo Fonzióval, és
6 lelkesítette fel Naldo Naldit könyvtárdics6ít6 művénekmegírására, melynek adatai
Ugoletótól valók. Mátyás halála után Ugoleto hazatért Pármába, és ott görög-latin
auktorkiadásaival, valamint tanári működésével szerzett magának hímevet.

Naldo Naldi szavahihet6 szerzőnek látszik, mivel maga Ugoleto tájékoztatta őt

Corvin János tanulmányairól. Naldi szerint Ugoleto a trivíum tárgyaira, majd asztro
nómiára és asztrológiára, államelméleti és jogi ismeretekre oktatta Corvint, és végig
olvastatta vele a latin történetírókat és költőket. Megtanította görögül is, hogy úgy
olvashassa a görög költóket és rétorokat. "mintha csak Athén közepéri született vol
na" (quam si mediis hic natus Athenis esset),

Ha hihetünk Naldinak, Corvin János műveltsége hasonló volt Janus Pannoniusé
hoz, akir61 Bonfini írta, hogy görögül úgy beszélt, "mintha Athén közepén született
volna". De fia neveltetésében Mátyás valószínűleg nem els6sorban a nagy költő pél
dájára gondolt, hanem inkább a gyermek V. László magyar királynak szóló pedagó
giai tanácsokat követte. 1450-ben, mikor a De liberorum educatione-t írta, Piccolomini
még fájlalta, hogy Lászlónak nincs görögtanára. Fontosnak tartotta, hogya leendő

magyar uralkodó görögül is megtanuljon, mivel úgy tudta, hogy Magyarországon
sokan beszélik ezt a nyelvet. V. Lászlónak nem sikerült olyan képzettséget szereznie,
amilyent a humanista elvárt Magyarország jövendő uralkodójától. Mátyás király gon
doskodott arról, hogy fia neveltetésében valóra váljanak Enea 5ilvio Piccolomini pe
dagógiai álmai. De Corvin Jánosból nem lett király.
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KARSAYORSOLYA

Ismeretlen Corvin-kódex margójára

Az anekdota szerint a fordulat évében Mátrai László, akkor még aktív könyvtár
igazgató, mikor egyetemi professzori kinevezést kínáltak neki, így utasította vissza:
"Nézzétek, akármi történik, még mindig a könyvtár lesz az, ami legjobban hasonlítani
fog egy könyvtárhoz."

A cinikus mondás mögött konkrét igazság rejlik. Most, amikor a múltnak mélysé
ges mély kútjába leszállva fölhoztuk néhai való jó Mátyás király írott kincseit, ciniz
mus nélkül állapíthatjuk meg, hogya mai Corvina nemcsak hogy hasonlít egy könyv
tárhoz, hanem még maradékaiban is azt a teljes könyvtárat képviseli, amely létrehozói
szándéka szerint az akkori egyetemes, humanista művel6déseszménytteljes egészé
ben átfogta.

Az eredeti anyagnak körülbelül egytizede 6rz6dött meg, s alig több öt százaléknál,
amit most bemutathatunk, s ez is csak annak a furcsa történelmi paradoxonnak kö
szönhet6, hogy az maradt fönn bel61e, ami szétszóródott.

Azonban a Corvina virtuális élete, mely szétszóratása után kezd6dött, független
egyes darabjainak sorsától, mint ahogy megléte idején is az a lehet6ség volt benne a
legfontosabb, amelyet a vele, benne foglalatoskodó személyeknek nyújtott.

Mi volt ez a Corvinában rejl6, általa felvillanó nagy lehet6ség? Nem egyéb, mint az
antik, azon belül is a frissen fölfedezett görög kultúrával történő szembesülés, az antik
görög hagyomány átvétele Buda városában éppúgy, mint Itália köztársaságaiban és
fejedelemségeiben vagy Európa többi kultúrcentrumában.

Az antik örökség legf6bb hagyománya jutott érvényre a reneszánsz Európában:
asszimiláló és asszimilálódó képessége, "tehát egyfel61 az, ahogy annak idején görög
gé tett mindent, amit a nagy közel-keleti kultúrákból kapott, másfel61 az, ahogy meg
tanította perzsának lenni a perzsa, etruszknak lenni az etruszk, rómainak lenni a
római kultúrát". Ahogy Szilágyi János György mondja: "Európai kultúránk ennek az
asszimiláló és asszimilálódó készségnek aszellemét 6rizve 6rzi igazán görög szárma
zását". Vagyis Petrarcának, Danténak, Boccacciónak humanistává, latin vagy görög
költővé kellett el6bb válnia, hogy létrehozzák az olasz irodalmat, s ezen az antik
alapon történ6 újjászületésen a magyar humanistáknak is át kellett esni ük, hogy meg
adják az esélyt a magyar irodalom kibontakozásának. Ami idehaza, barbár földön,
ahol az Itáliából hazatér6 Janus múzsái inkább elhallgatnak, nem ment konfliktus
mentesen, és csak több szakaszban valósulhatott meg.

Humanistává asszimilálás, magyarrá asszimilálódás összeegyeztetése talán csak el
56 számú humanistánk, Mátyás király számára volt egyértelmű. A többiek - most
csak a magyar humanistákra gondolok - vagy az egyik, vagy a másik oldalt hang
súlyozták, s innen erednek összeütközéseik Mátyással.

Három esetben örökíti meg a történetírás, hogy Mátyás szembekerült humanistái
val. Az elsö Vitéz János összeesküvése, melynek értelmi szerz6jéül nem az esztergomi
érseket, inkább unokaöccsét, Janus Pannoniust tekinthetjük. A második Beckensloer
János esztergomi érsek árulása, a harmadik pedig Váradi Péter kalocsai érsek hűtlen-

EI6adásként elhangzott az Országos Széchényi Könyvtár Mátyás király halálának 500. évfordulójára
rendezett ülésért.
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sége volt. Mind a három esetben olyannyira sok a hasonlóság, hogy modellül szolgál
hatnak a mi szükebb összefüggésünk, a humanistává és magyarrá válás feladata szá
mára, melyhez eltéréseikb61 is nem kevés tanulság vonható le.

1. Mind a három esetben magalett emberek kerülnek szembe a magalett királlyal.
Self-made-man-ek, akiket a király emelt kis polcról magasba. Kett6 közülük, Janus és
Péter, Itáliában nevel6dött. Mindegyikük a legmagasabb egyházi méltóságokat tölti
be, egyszersmind a legmagasabb politikai tisztségeket, koncellári, titkári hivatalokat
viselnek. A királyt épp legérzékenyebb pontján, magalett mivoltában támadják: ural
kodásának legitimitását vonják kétségbe. Pedig elsősorban Vitéz volt az, aki a tör
vényes öröklés, a legitimitás elve helyett az idoneitás, az alkalmasság elvét érvénye
sítve juttatta Hunyadi János kisebbik fiát a trónra, hozta haza a prágai fogságból, és
szerezte vissza számára a koronát. Vitéz tettét még egy különös körülmény súlyosbít
ja: nemcsak neveltjét árulta el Mátyásban, hanem két nagy humanista barátját, Pier
Paolo Vergeriót és Enea Silvio Piccolominit is, akik a pedagógia úttör6iként elméleti
szinten foglalkoztak a fejedelmi ifjak neveltetésével.

Mi volt az oka Vitéz összeesküvésének? Nyilván nemcsak az, hogy Mátyás megelé
gelte Vitéz és Janus részvételét a hatalom gyakorlásában; nemcsak az, hogy az egyház
befolyását megnyirbálandó, Mátyás egyre nagyobb adókat rótt ki f6papjaira; vagy
nemcsak az az eset, miszerint egy alkalommal Mátyás nyilvánosan arcul ütötte volna
egykori neveI6jét. .. Többr61 volt szó: Vitéz, az elcsépelt humanista közhely, az ante
murale, a kereszténység véd6bástyája, a pogány elleni harc nagyapologétája, nemzeti,
magyar szempontból nem tudta megérteni azt a nagy váltást Mátyát török elleni
külpolitikájában, amelyet támadó hadjáratok helyett pusztán védekez6 taktikára, bé
kekötésekre alapozott. Nem értette, Mátyás miért nem folytatja apja törökver6 hagyo
mányát, s miért fordítja minden energiáját -látszólag a huszita eretnekek ellen foly
tatott szent háború okán - a cseh királyság, s talán a Német-római Császárság meg
szerzésére. Nem tudta azt, amit Mátyás: hogy a török birodalom viszonylagos gyen
gesége, lekötöttsége az ázsiai frontokon most er6s közép-európai állam létrehozását
és megizmosodását teszi aktuálissá és hosszú távon ennek a szorgalmazása az igazi
magyar érdek. Ezért fordult Vitéz -legitim nemzeti uralkodó állításának ürügyével
- a rokon lengyel királyi házhoz. Vállalkozása kis híján sikerrel járt - a történet
végét ismerjük.

2. Az, aki az összeesküv6ket Mátyás el6tt leleplezte, Beckensloer János volt. Miért
tette? Nem hazafiúi indíttatásból - érvényesülési stratégiája vezette ezt a lépését
éppúgy, mint kalandor pályája során a többit. Tipikus reneszánsz életút volt az övé,
a korra jellemz6 nagy lehet6ségek kihasználása hajtotta mindenfajta erkölcsi szem
pont mérlegelése nélkül. Nem kevesebbre tört, mint pápaságra. Mátyás hálából az
esztergomi érsekséget is neki ajándékozta és csak utólag vette észre, hogy "ölében
kígyót, oldalán viperát" melenget. Mihelyst Beckensloer észlelni kezdte, hogy az ud
vari kegyeltek aktuális rangsora már nem kedvez neki, kíméletlenül átszökött Mátyás
legádázabb ellenfeléhez, Frigyeshez, majd a salzburgi érsekségbe betelepedve, kitartó
aknamunkát folytatott Mátyás nyugati törekvéseivel szemben.

3. A Vitéz-féle összeesküvés hullámainak elcsitulása után Mátyás megbízást adott
új, fiatal kancellárjának, Váradi Péternek, hogy gyííjtse össze Janus Pannonius epig
rammáit - a kötetet aztán a Corvinába helyezte. Péter azonban nem sokáig örven
dezhetett Mátyás jóindulatában. Hogy mi volt váratlan kegyvesztettségének konkrét
oka, azt a források sem tudják pontosan megmondani: csak következtetni lehet arra,
hogy a b6beszédíí, fecseg6 Péter kiszivárogtatott valamit Corvin János tr6nutódlásá
val kapcsolatban, s Mátyás minden törvényes eljárás nélkül bebörtönözte. A trónutód
lás kérdésének kapcsán is látszólagos és tényleges nemzeti érdekek ütköztek és osz
tották mega az esélyeket Mátyás, aki a magyar nemzet szabad királyválasztó joga
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értelmében lett király, a legitimitás alapján óhajtotta volna természetes fia számára
biztosítani a trónt, akit egyébként kiváló humanistának neveltetett. Utolsó éveinek
minden igyekezete e körül forgott, s amint azt az események kimenetele megmutatta,
balsejtelmei beigazolódtak. Ezért volt kérlelhetetlen Váradi Péterrel egy puszta fecse
gés miatt, s alkalmazta vele szemben a büntetésmegel6zés taktikáját. Korábban, Vité
zék esetében - úgymond humanitásból - a látszólagos megbocsátáshoz folyamo
dott, Beckensloer ellen pedig elöszőr diplomáciai bosszúhadjáratba fogott, majd 
mikor érdekei úgy hozták - újból élt szolgálataival.

A humanista ellenállásnak fontos vonatkozásai vannak a magyar könyvgyújtemé
nyekkel. Tudjuk, hogy Mátyás elkobozta Vitéz és Janus könyveit, melyek a Corvinába
kerülve f6ként a görög anyagban hoztak nagy és jelentékeny gyarapodást. Beckensle
er, aki mindközött a leggyengébb humanistának bizonyult (latin stílusát még Fraknói
is elmarasztalja), nemcsak a kincstárat vitte magával, hanem el6dje, Vitéz könyveit is,
melyek Salzburgból Bécsbe és Münchenbe jutottak s ma is ott 6rzik 6ket, míg végren
deletileg Váradra visszaküldött misekönyve elpusztult.

Váradi Péternél és könyvtáránál, melyb61 öt darabot ismerünk, érdemes hosszab
ban elid6zni, mert 6 a túlél6k közé tartozott. Mátyás halálakor szabadult és szolgála
tait azonnal felajánlotta Corvin Jánosnak, élete végéig bizonyítva, hogy hű maradt
Mátyás ügyéhez. Ulászló beiktatásakor, bár kés6bb megbékült vele, nem jelent meg,
pedig az 6 tiszte lett volna megkoronázni az új királyt. Kalocsai érseksége érdekeit
ügyes szervez6ként védte meg még a pápával szemben is, gondosan ügyelt egyház
megyéje erkölcsi tisztaságára és a káptalani iskola szabályos működésére.Bácsi f6is
páni rezidenciáját új védművel er6sítette meg, lecsapolta körülötte a mocsarat, s a
Duna tiszta vizét vezette a csatornába. "Ha a gyöngéd Nárcisszusz élne és beletekin
tene, gyönyörködhetnék magában" - írja dicsekedve. Levelezése, mely a magyar
humanista levélírás kiemelked6 teljesítménye, azt jelzi, mily eleven kapcsolatot tartott
fenn magyar és olasz humanista barátaival, köztük magával Ficinóval is, s hozzájuk
tehetséges fiatalokat küldött tanulás céljából. Amellett, hogy bekapcsolódott a Jagel
lo-kori Magyarország szellemi életébe, s ezáltal személyesen kapcsolta azt Mátyás
korához, rövid idöre visszatért a politikai porondra is. Szép budai házában megszáll
va részt vesz az országgyúléseken és bácsi rezidenciája ad otthont egy törökellenes
hadjárat el6készít6 tárgyalásainak.

Váradi Péter alakjában, docta pietasában (művelt kegyességében) mutatható fel az
a magyar humanista, akinél - némi kényszerű kitér6vel ugyan - de antik hagyo
mány és nemzeti érdek összebékült.

Végezetül engedtessék meg egy tudománytörténeti kitérő, Amiként a magyarorszá
gi humanizmus történetén végigvonul az egyetemes és a provonciális szemlélet küz
delme, ugyanez a kett6sség jellemzi humanizmuskutatásunk történetét is, amely nem
választható el annak a tudománynak a történetét61, melynek oldalágaként önállósult:
ez pedig a klasszika-filológia. Annak ellenére alakult ez így, hogy mind klasszika-fi
lológiánkat, mind humanizmuskutatásunkat olyan nemzetközi szintű tudósok indí
tották el a múlt század második felében, mint Ponori Thewrewk Emil és Abel Jen6.
Az, hogy ókortudományt és humanizmuskutatást is lehet nacionalista módon művel

ni, a két háború között lett nyilvánvaló, mid6n újra elhangzott a "rég ismert és vitatott
tétel, hogya nemzetközi kutatással szemben nekünk inkább receptív, figyel 6 állás
pontra kell helyezkednünk, produktív er6nket a magyarnak min6sített feladatokra
koncentrálva. A nemzeti és egyetemes ebben a koncepcióban megszűnt egymás szer
ves kiegészítése lenni." Az álláspontok egyeztetésének lehet6sége a "nemzeti hagyo
mányok mögött és fölött é16, azoknak elválasztó szerepét összetartó erejével ellensú
lyozó közös európai hagyomány tudatosításában rejlik. Ma, amikor egyre több kultú
ra - a mienk is - keresi saját nemzeti hagyományait, egyszersmind helyét az egye-
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temes emberi közösségben, humanizmusunk és humanizmuskutatásunk története az
összetartó, és nem a szétválasztó er6k fontosságára tanít - elvégre, aki történelmet
ír, saját korának történetét írja. Illó tehát, hogya humanizmus kutatója maga is hu
manista legyen, ha pedig ráadásul könyvtörténész, s egy humanista gyűjteményrom
jainál áll, illó, hogy az "alkalmi verset" idézze: Ha beomolnak a bányát / vázazóoszlopok,
/ a kincsetazért a tárnák / 6rzik, és az lobog. / És mindig újranyitnák / a bányászok az aknát,
/ amíg szívük dobog.

BENYÓ JUDIT

Csontmező

Zúgott és zörgötta mez6,
a csontok, tetemek egybementek 
látta Ezékiel a hús növekedését,
lelket lehelt beléjük, hogy megéledjenek.

A szétszórt nép újra egyesül,
ígérik, hogy majd eljön a Messilis,
csontmez6n megtörténtaz átváltozás.

Jövendölés még nem a valóság,
hallani panaszos éneket, siralmakai,
a bölcsesség forrása messzemég.

Ezelciel szeme megtelt -
prédikált és a csodajelet felmutatta,
zajongtak a föld vadjai, madarai.

Hegyeknek és umkás halmoknak,
mélységeknek és vad völgyeknek
mondjad: - Lesz megváltás, mert közelvan,
felétek hajolok, hozzátokfordulok.

1990
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LUKÁCSY SÁNDOR

Irodalmi gólyák

A régi egyházi írók állatvilága igen népes. Medve, párduc, rigó, strucc, vipera, kamé
leon, sáska és még sok-sok hazai és egzotikus állat sereglik a kegyes iratokban, pré
dikációkban. Ezt a gazdag faunát nem a papi szerz6k és szónokok természetrajzi
érdeklődése hívta életre. A vallásos irodalomban minden az egyetlen célt szolgálja; az
állatok is - példákban, hasonlatokban - a megigazulásra intenek, hitmagyarázat és
erkölcstanítás eszközei. " ... miképpen a hashizlalók disznókhoz, a szemtelen fajtala
nok ménlovakhoz, a haragtartó dühösök a farkasokhoz hasonlíttatnak: úgy, akik sú
lyos búnök viseléséhez szoktak, méltán terh-hordozó szamároknak mondatnak" 
írja Pázmány, hogy okuljunk belőle.

Zoológiai tudományukat prédíkátoraínk nem a természet megfigyeléséből,hanem
olvasmányokból szerezték. Allataik irodalmi állatok. A harci elefánt, melyet szőló

vagy szeder vérével kell csatára ingerelni, a Makkabeusok könyvébóllép e16; az ár
nyék után kapdosó komondor Ezöpus meséjéb61; a majmok majomszeretetéröl és sok
egyébr61 Pliniusnállehetett olvasni; a nyögdécsel6 gerlicér61 Szent Agostonnál; a ga
lambfogás fortélyos módjáról Nagy Szent Vazulnál. "Az oroszlányrúl írják, hogy fiait
úgy hozza, mintha halva vólnának, és harmadnapi ordításával ébreszti és eleveníti
6ket. A szepl6telen Szűz az 6 Szent Fiát harmadnapi sírásával és zokogó óhajtásival
sietteté a feltámadásra." Pázmány ezt meg nem nevezett forrásból vette, Káldi György
ugyanezt a természetrajzi-hittani példát Epiphaniusra és Eucheriusra hivatkozva adja
e16. A hangyát mint a serénység mintaképét már a Biblia említi a Példabeszédek
könyvében, a passzus magyarázatához Káldi a pogány és keresztény írók egész sorát
mozgósítja: Arisztotelészt, Pliniust, Szent Ambrust, újra Arisztotelészt, Szent Jero
most, Nagy Szent Vazult, ismét Pliniust, Columellát és még kétszer Pliniust.

Kedves hazai madarunk, a gólya, gyakori szerepl6 az egyházi szerz6knél. De nem
a kémény mellett, fészkében, fiókáival figyelték meg, hanem egy hosszú életű topaszt
ad tak kézről kézre.

Pázmány a gólyáról mint a szül6k iránti szeretet példájáról ír egy prédikációjában:
a gólyák, "mikor megüd6södnek szüléi, nemcsak táplálják, hanem betegségekben
szárnyokat párna gyanánt alájok terjesztik, és úgy nyugotják". A forrás: Plinius (az
övé meg az 6sforrás: Arisztotelész), de Szent Ambrusra is hivatkozik a lapszéli jegy
zet. Hasonló szöveget Pázmány már a Kalauzban leírt: "a gólyák, mid6n elvénhedik
szüléjek, melegítik hideg tetemit tollakkal; eledelt hordanak néki; röpúllésében szár
nyokkal felemelvén segítik". Itt a szerz6 forrásként Nagy Szent Vazult idézi (latinul),
és ismét utal Szent Ambrusra.

A toposzok megszokott útvonala ez. Elindulnak a gólyák Arisztotelész termé
szettudományi múvéből; átrepülnek Pliniushoz és Ciceróhoz, aki (gólyák helyett a
darvakat nevezve meg) fizikai magyarázatot keres furcsa repülésükre. de abban, hogy
a szárnyasok egymást segítve okosan legy6zik a légellenállást, már a teremt6 isteni
bölcsesség bizonyítékát látja; tovább repülnek a gólyák Solinus népszerűsítő munká
jába, már mint a szül6k iránti "pietas" példái; ezt az értelmezést fejtik ki és adják
tovább az egyházatyák; Pázmány idósebb kortársa, Cornelius a Lapide, a nagy Biblia
magyarázó, már az 6 passzusaikat keresgéli össze; a toposz - természetrajzi adalék
és keresztény értelmezés - immár kész, lehet használni.

Használják is. Például Káldi György (ugyancsak Szent Ambrus nyomán): "Az eszt
rág avagy gólya, és egyebek is, csodálatosképpen meghálálja és fizeti szüléinek véle
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tött jókat. Mert, ha fáznak, szárnya alá vészi, és úgy melegíti hideg testöket; ha valamí
szükség találja, nyakára vagy vállára vészi, és másuvá viszi; annak-fölötte étellel táp
lálja, és ha valami új eledelt nem hozhat nékiek, amit ött, kiokádja és szűléinek adja,
melynél nem tudom hová lehet nagyobb szeretet".

A vallásos irodalom toposzai nem hitelvi, hanem általános erkölcsi tanokat világí
tanak meg, ezért bármelyik felekezet élhet velük.

A református Szepsi Csombor Márton történeti példakon kívül a gólyákkal is érvelt
a szülök iránti szeretet mellett Udvari schola című könyvében (1623): "A gólya madár
felől írják, nemcsak az természetvizsgáló bölcsek, hanem a szent Ambrus és szent
Balázs (= Nagy Szent Vazul) doktor is, hogy az természettül oly tulajdonsággal va
gyon megajándékoztatva, hogy midön látja az ő vén szülöanyjanak erőtelenségét,

szintén úgy hord enni néki, mint kicsin korában 6néki hordott az 6 anyja, és ha
kénszeríttetik kirepülni az fészekbél. az iffiu gólya az öregnek teste alá repül, és
amannak repülésében való erőtelenségét úgy segéti".

Az unitárius Szentmártoni Bodó János versbe foglalta a gólyák toposzát. A tékozló
fió históriájár61 írt énekében (1636) hosszan beszéltéti az atyát, aki bibliai és történeti
személyek példájával inti maradásra és a szülők támogatására a kóborló kedvű fiút,
figyelmébe ajánlva a gólyák viselkedését is:

Tekintsed meg tükörbül bárcsak az esztrágot,
Mely repülni segítiatyját, ki megaggott,
Minthogy az vénség miatt nehezen ballagott,
Szárnyával emelgeti az er6tlen tagot.

Mi sem természetesebb, mint hogya gólyák toposza nem hiányzik a XVIII. század
elterjedt erkölcsi példatáraiból, Bertalanffi Pál és Taxonyi János jezsuita szerzők mun
káiból sem.

1702-ben jelent meg, a szerzö halála után, Miskolczi Gáspár református lelkész
németből átdolgozott, Egy jeles vad-kert című könyvének első kiadása. (1769-ben a
második.) Címe ellenére ez is erkölcsi példatár. A szerzö és fordítója nem termé
szetrajzi ismereteket közöl, hanem "a barmok és fenevadak skólájába" utasítja olva
sóját, hogy az állatoktól emberséget tanuljon. Az erkölcsi tanulsághoz a könyv gyak
ran meglepő- és ma már mulatságos - analógiák által jut el. A tevék tulajdonságai,
például, "kiváltképpen a lelki tanítók személyére alkalmazhatók". A teve, otromba
púpja miatt, "szánakozásra méltó állat"; "ezenképpen az Evangyéliomnak hirdet6i e
világ el6tt merö csak csúfok és pökedelmek". Hasonlóság van a medvék és a régi
perzsák között: "Miképenhogy a medvék felette igen és mindenek felett gyönyörköd
nek a mézben, azonképen a perzsák csak a nagy testi gyönyörűségben, a bujaságban
és kevélységben vóltanak foglalatosok; gyönyörködtek a sokféle csemegékben, az ide
gen s mégpedig hímmel s arannyal varrott öltözeteket kedvellették". Más tulajdonsá
gaik alapján a medvék a tudósokhoz hasonlíttatnak. Miként a rabságba esett medvék
"az oszlopot, amellyhez láncoltattak, egész napestig is körülkerengik, azonképpen a
tudósak egész napestig is az ő tanúló házokban munkál6dván fáradoznak, ott vajusz
nak, ott vénhednek, és a könyvekbe ugyan belé halnak". A tudósok a fülemülékkel is
rokoníthatók: ezek s azok egyaránt "igen szeretik a szabadságot". A büdösbanka képe
lehet az együgyű paraszti rendnek, a kecskebak Nagy Sándor birodalmának, a tücsök
a tudatlan prédikátornak, a selyemeresztő bogár a jó deák ifjaknak. Mískolczf Gáspár
mindezt nagy tudományos erudicióval adja e16, sűrűn hivatkozva Órigenész, Nagy
Szent Vazul, Nazianzoszi Szent Gergely, Szent Ágoston, Erasmus, Melanchton és más
tekintélyek műveire.
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Szerzőnk a gólyáról is sokat tud. Közli, saját kútfejéből, a szó etimológiáját: "Ma
gyarok az ő deák nevezetiről,aciconiáról cakónak, a maga szava járásáról pedig gólyá
nak nevezik, mivelhogy szólása közben mind csak galya-galyát láttatik zengeni... Eszt
rágnak is neveztetik, mert esztrágannyit tészen, mint készt rág". A gólyanak igen derék
tulajdonságai vannak: serénység, hűség, tiszta élet és természetesen a szülök megbe
csülése. " ... a gólyafiak az ő apjokat és anyjokat, minekutána megvénhednek, csudá
latos kegyösséggel segítik, szorgalmatosan táplálják, könnyen meg sem engedik néki
ek, hogy eledelt keresni fészkekból kifáradjanak, hanem ők járnak-kelnek, és valamely
lyel megöregedett szüléiknek szükségesek, magok béhordják".

Miskolczi Gáspár műve végletes példája annak az egyházi gondolkodásnak, mely
hosszú-hosszú évszázadokig a természetben csak erkölcsi okulásra szolgáló példatá
rat látott. Szerzőnk egy helyt meg is jegyzi, hogya természeti jelenségek, állatok,
növények, "az Isten csudálatos gondviselésének nagyságos jelei, mellyekb61 a Szerit
írást tanúló deákok sok szép orátiókat, s lelki tanítók fontos prédikációkat formálhat
nak".

Mint láttuk, meg is tették.

*
Legnevezetesebb irodalmi gólyánk Arany Jánosé: a rab gólya.

Árva gólya áll magában
Egy teleknek alábjában,
Felrepülne, messzeszállna,
Messze,meseze,
Tengerekre,
Csakhogy el van meiszueszárnya.

Az irodalomtörténészek vitatkoztak róla: allegóriának kell-e fölfogni? Ha igen, mi
nek az allegóriája? a költőnek? a 48-as forradalom előtti időnek? mi volt az ihletője?

egy törött szarnyú gólya Aranyék szalontai udvarán? Arról nem esett szö, hogy ha
sonló bánatos szerepben találunk gólyát Arany János előtt is: Padányi Bíró Márton
veszprémi püspöknél, 1745-ben Kalocsán mondott prédikációjában.
"Midőn valakit valamelly gyámolytalanságban, elhagyatottságban, minden véde

lem, segedelem nélkül való állapotban látunk s tapasztalunk lenni, az ollyanon meg
esvén a szívünk, magyar példabeszédben azt szoktuk szánakozva mondani: Szegény
magányos özvegygólya."

Nincs semmi valószínűsége annak, hogya szalontai jegyző a veszprémi püspök
prédikációs könyvét forgatta volna, hogy aztán az özvegy gólyából árva gólyát csinál
jon. De Padányi Bíró Márton "magyar példabeszédre", közmondásra hivatkozik, s ez
már eljuthatott a költő fülébe. Sajnos, Szalontán lejegyzett folklórszövegek közt semmi
effélét nem találunk. A prédikációból pedig nem leszünk okosabbak, mert a hitszónok
fölteszi ugyan a kérést: "Vallyon honnan? és mi okból vette eredetét ez a magyar
példabeszéd?" - de nem a néprajztudomány módszerével, hanem a maga egyházi
tudományával keresi és véli meglelni rá a választ:

"Bölcs Paulinus János több természetvizsgáló bölcsekkel azt írja, hogya kegyesség
nek és szerelmetességnek ritka titka vagyon a gólyában, mert ez a fiát, és fia az anyját
a természetnek ösztönébül igen-igen szokta szeretni, gyámolítani és ápolygatni, [...]
valamint az anya a fiát, minekelőtte még megtollasodna, szárnyaira kelhetne, repül
hetne, nemcsak a fészekben véle dajkálkodik, anyáskodik és eledellel táplálja, hanem
ha a szükség úgy hozza magával, a fészekbül is szárnya közzé fölveszi, hátára teszi
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és bátorságos helyre viszi; így a természetnek kegyes vezérlésébül a hálaadó jó gólyafi
is, mid6n már a gólyáknak szokások szerént más melegebb tartományba által köllene
menni, az 6 megvénhedett, eler6tlenedett, szárnyainak repül6 tollaitul megfosztatott,
megkoppadt, ellankadt, elbágyadt anyját el nem hagyja, hanem inkább szintén úgy
szárnyai közzé fölveszi, hátára teszi, elviszi, szájábúl éteti, meghűlt hideg testét szár
nyaival födözgetvén melegíti, és úgy táplálja, ápolgatja, élteti. És ugyan innen ezen
okbúl vette eredetét amaz említett magyar példabeszéd: Szegénymagános özvegygólya,
hogy tudniillik valamint a megvénhedett gólya, akinek társa vagy fia nincsen, szintén
úgy az illyen ember is igen nyomorúlt, gyámoltalan és igen igyefogyott."

A tudós prédikátor, beérvén ezzel a meglep6 magyarázattal, rátér a gólyák példá
jának allegorikus alkalmazására, Nagy Szent Gergelyt, Szent Agostont idézi, Jób
könyvének avis (madár) szavát Krisztusra vonatkoztatja, majd felkiált: "Oh csudálatos
repülésű, csudálatos mennybe menetelű, titkos értelmű gólya!" - s mivel ez a
"mennyei titkos madár" nem más, mint maga Jézus, fölszólítja az Urat, szálljon le
dics6ségének királyi székéből, és segítse szárnyaival, karjaival az égbe emelkedni
szent Anyját, s mivel a beszéd Mária mennybemenetelének napján mondatott, a to
vábbiakban ezt a témát fejtegeti, mellékesen kitérve arra, hogy az Isten "angyali gó
lyafiakat" költött, de mid6n szárnyra eresztette 6ket, azok egy része, "Lucifer több
pártos angyalokkal", megutálván és megvetvén Teremt6jét, elbízta magát, erején felül
röpdösött, de meg is bünh6dött érte: fészkéből kivettetett, és a pokolnak mélységére
esett.

Padányi Bíró Márton nagyon elégedett lehetett ezzel a beszédével, mert 1751-ben,
kevés változtatással, újra elmondta Pozsonyban, az országgyűlés idején, majd prédi
kációi nagy gyűjteményébenmind a két variánst közölte. Nem hiszem, hogya hazai
és külföldi kegyes irodalomban volna olyan mű, mely többet tudott kifacsami a gó
lyák jámbor példázatából, mint a nagytudományú és tudására hiú veszprémi püspök.

De ami bennünket legjobban érdekel, Arany János miatt: mi van a "szegény özvegy
gólya" szólásmondással? volt egyáltalán ilyen? Talán egy néprajzostól valamikor
megkapjuk a választ.

Következő számainkból:

Mitől fél és miben reménykedik?
Lapunk körkérdésére válaszolnak: Balassa Péter, Beney Zsuzsa, Cs. Gyimesi Éva,
Giczy György, Karátson Gábor, Márton László, Sándor Iván, Poszler György,
Szabó Magda, Szentágothai János, Takáts Zsuzsa, Vásárhelyi Miklós és mások.

Jean-Marie Lustiger: Krisztus újszerűsége és a posztmodern korszak
Ferenczi László: Ferrero és a hatalom
Sándor István: Mécs László bujdosó éveíröl
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VÁSÁRHELYI I. ANZELM

Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
- beavatódás a szent együgyűségbe -

rr>»» hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én 6ben
nük, te énbennem, hogy így töke1etesen egyek legyenek 6k is."

(Jn 17,22-23)

Álom, utópia vagy antiutópia, fantasztikus elbeszélés vagy egy monomániás víziója?
A visszaemlékez6 maga a nevetséges ember. Amit fölidéz: az álom, ami alapjában
rendezi újjá életét. Maga a tény is nevetséges: egy éjszakai álom szabja meg egy ember
helyét a világban. De nevetséges nemcsak az emberek, a kívülállók szemében, hanem
önmaga el6tt is. Gyermekként és egyetemistaként még inkább tudja - bizonyos felőle

-, hogy nevetésre méltó. Bár ezt akkor bevallani még nem merte. Nevetségenek
mondja magát az álmot látott visszaemlékező is, mert együtt nevet a rajta nevet6kkel,
mert az önmagától távolságot teremtő ember szabadságára jutott. A nevetségesség, a
szent együgyűség sokrétegű jelentést hordoz az elbeszélésben, nemcsak egymástól
elkülönülő, önálló létmódot fejeznek ki Dosztojevszkij szóhasználatában, hanem el
mélyül a szó jelentése, értékhordozóvá lesz s szent együgyűvékomolyodik a nevetés
re méltó koravén gyermek. De kinek van igaza: aki nevet, vagy akin nevetnek? Vagy
kezdetben a kívülállóknak s az álom után egyedül az álmodónak? Vagy ez az egész
fantasztikus elbeszélés a maga irodalmilag sokszor megfogalmazott utópiájával az
olvasó számára nevetségen elcsépelt? Vagy az a kritikus nevetséges, aki "szépséges
utópiának" mondja, igaz, értékelő ítéletében?l

Utópia és valóság, álom és élet, az élet tudata és maga az élet, a boldogság törvé
nyeinek ismerete és maga a boldogság, az agy és a szív - hogyan viszonyulnak
egymáshoz, avagy mit tanít a nagy iniciátor? Igen, a mű értelmét - úgy látjuk - az
utópiák, de az antiutópiák fel6l sem lehet megközeIíteni.2 A visszaemlékező - noha
álm!ban a csillagrendszerben s idegen, paradicsomi bolygón él - mégis visszatér,
illetve fölébred karosszékében. földi otthonában. Akkor mégis mi ez? Beavatódás a
szent együgyűségbe.Ki avat be? Ki avatódik be? És mit jelent a szent együgyűség?

*
"Én most nevetséges vagyok. Ók most örültnek mondanak." Ez az els6 két mondata
Dosztojevszkij fantasztikus elbeszélésének. Hogyan látom önmagamat és hogyan lát
nak ók engem? "Én" és "ók" viszonyát, kapcsolatuk születését, átváltozását, illetve
változatlanságát írja meg a visszaemlékező. Dosztojevszkijt már pályája elején is fog
lalkoztatták az odúlakó-Iét problémái, valamint az individuum és a társadalom közöt
ti feszültség, mint ezt a Fehér éjsZilkák, majd kés6bb a Feljegyzések az egérlyukb61 című

művei bizonyítják. Az Egynevetséges ember...főhőse is odúlakóból változik vándorpr6
fétává, szent együgyűvé.

Az álomban újjászületett ember önmeghatározása: "Én most nevetséges vagyok."
Amint tudtunkra adja, talán már hétéves korában érezte, tudta, hogy nevetséges. "Am
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azelőtt igen búsultam, hogy nevetségesnek látszom" - búslakodott egész az álomlá
tásig. Sót, minél többet tanult, egyre jobban megtanulta, hogy nevetséges. (Szókratész
jellemzi a bölcset úgy, mint aki ismeri tudásának határát.)

Az egyetem után az életben újra és újra meger6södött benne a tudat, hogy minden
tekintetben nevetséges. Ugy élt, hogy rajta mindig, mindenki nevetett. Ó maga azon
ban csupán tudta, hogy nevetséges, de önmagán nem nevetett - nem árulta el önis
meretét, belső bizonyosságát, mert büszke volt. Búsult, mert nevetséges. Büszkeségé
ben hallgatott belső nyomorúságáról. A hétéves gyermek önmagára reflektál: nevet
séges vagyok. Hét év: a teljesség misztikus száma, tudja az immanens világban az
autonóm ember korlátait. Hétéves, még gyermek, s egyel6re csak önmagára figyel.
Gyermetegsége megmarad egészen az álombeli sírbatételig, mert zártnak, immanens
nek ítéli - hiszi - a világot. Iskolai tanulmányai, az évek fölnyitották a szemét a
külvilágra - korábbi önreflexíöjét általánosítja: "minden mindegy". Ez a relativizáló
szellemiség a hitvallása. Ugy lépett a társadalomba, hogy közben nem teremtett kap
csolatokat. Véleményt mondott, az élet tudatának szférájában létezett ahelyett, hogy
élt, kommunikált volna a világgal. Közömbösség, unalom, fáradtság. Egy ember, aki
önmagát - erejét, tudását, képességeit - nevetségesen kevésnek ítéli, a világról sincs
nagy véleménnyel. "Mindenütt minden mindegy" - a tér síkján így jelenik meg a
fáradtság. "Most az én időmben nincs semmi" - az időben pedig eseménytelenség
honol. Az igazság megismerése után minden percére emlékezik. A megragadott, a
megelevenedett ember érzékeli önmagát, a külvilág eseményeit, a teret és az id6t.

November harmadikán történt. Egész este egy mérnöknél ült. A jelenlévők vitájába
nem szólt bele, illetve ironikusan, közömbösen viszonyult hozzájuk. Éjszaka volt,
tizenegy óra tájban hazafelé tartott, amikor a nyirkos éjszakában föltekintett egy csil
lagra - a csillag pedig rég dédelgetett öngyilkos gondolatát ébresztette fel: önmaga
elpusztítását még ezen az éjszakán véghez kell vinnie.

"Amikor az égre pillantottam, hirtelen megragadta a könyökömet egy kislány" 
talán ugyanaz a pillanat, mint amikor a csillagra tekintett, mintha az utalőszö az
előbbi állításhoz vezetne vissza. Nem egyértelműa szövegben, ha önmagában tekint
jük a mondatot, akkor is hallatlan feszültséget sűrít. Az ég és a föld vonzásában,
középütt, széthasad az ember. Az ég, a csillag fölemeli a tekintetét, eltávolítja a föld
tól, önmagától, önnön életétól (öngyilkos gondolat!) - a kislány azonban visszafogja,
megragadja az embert. S mindez egyetlen pillanat alatt, hirtelen történt. Vajon melyik
hatalom vonzásába kerül? A kislány nyolcéves lehetett, és riadtan segítséget kért,
talán haldokló édesanyjához hívta. A vitatkozók iránt közömbös férfit, a szó, az élet
tudat4 iránt közömböst - most a szenvedés házába hívja segítségül a kislány, hívja,
vezetné... stalkere a lány, de nem ismeri föl, itt még eltaszíthatja magától. ,

Hazatérve a gyermekre gondol, gondolatai késleltetik az öngyilkosságot. Alomba
merül - a lét korlátai elmozdulnak. Az átváltozás első stációja. Almában megcselek
szi az öngyilkosságot, amire rég készült, azonban nem főbe, hanem szíven lövi magát.
Az élet tudatából az életbe, az agyból a szívbe történik a beavatás. Leszögezett kopor
sóját elhantolják - érzékeli kivetettségét. A sír mélyére vetett ember élete mélypont
jához ér. Szolipszisztikus filozófiájával ellentétben létezik a világ önmaga számára is,
hiába oltotta ki életét. A sír mélyére vetett ember tud igazán, egész lényével imádkoz
ni, ahhoz, akitól függött mindaz, ami vele történt. A koporsó, a földbe zárt test az
immanens világ, az autonóm ember groteszk képe. Itt a sír mélyén megsejti, hogy
élete függ valakítél. Megszólítja 6t. - Az Ószövetség perleked6i hasonló kínok köze
pette fogalmazták meg zsoltáraikat (22,51). - Az imádság és a hit megnyitotta sírját,
váratlanul újra látni kezdett. Meg kellett járnia a mélységeket, meg kellett halnia
ahhoz, hogy imádságra nyissa ajkát.
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*
Egy sötét, ismeretlen lény magával vitte az űrbe; megkezd6dött a kozmikus utazás.
Nem szerette ezt a lényt, sót, mélységes utálatot érzett iránta. Individualista, elszige
tel6dött földi élete után teljes nem-létet várt. "És lám, egy lény kezében vagyok." Ama
éjszakán a kislányt, aki megragadta, eltaszította magától s most pedig mélységesen
utálja azt, akit61 nem szabadulhat, aki ismeretlen zónába vezeti. Tehetetlen, nem ura
önmagának, hisz álomban, az űrben, sót egy lény kezében van. Szabadulásért könyör
gött lenn a sírban, s most vonakodik a szabadságtól. A beavatandó vonakodik a szent
közelében. - A Biblia meghívás-elbeszéléseinek formatörténeti vizsgálata a beavató
dást, a meghívás-küldetés archaikus rítusát különítette el a szent szövegekben? A
szent közelébe jutva -legyen az a szenved6 ember, egy gyermek vagy angyal - a
megszólított ember megtorpan, lépte elbizonytalanodik. Akit angyal hív meg, az fél
önmagától, kicsisége tudatosul benne, kiszolgálatatva érzi magát. Jobb visszakozni
mint tette h6sünk a kislány esetében, de most már tehetetlen, itt más er6 az úr.

"Te tudod, hogy félek t6led, és ezért lenézel- mondtam váratlanul útitársamnak,
nem tudtam magamba fojtani ezt a megalázkodó kijelentést, amelyben beismerés lap
pangott -, és túszúrásként éreztem szívemnek megalázkodását." - Kitört szívéb61 a
beismer6 vallomás. A,z az ember, aki földi társai el6tt önmaga nevetségességét beis
merni nem merte, nem akarta, mert büszke volt - az tehetetlen a szótlan útitárs
jelenlétében. Az nem nézte le, nem nevetett rajtal de nem is sajnálta. A tisztelet és a
titokzatosság gyötrelmesen átjárta az álmodót. Utjuknak célja, csakis 6t érint6 célja
volt: a Nap felé siettek.4 A misztikus találkozásban az álmodó újra érezni kezdte az
életet, a régi életet. Teremtettségét megismerte: "annak a fénynek drága ereje, amely
engem teremtett, visszhangot keltett szívemben és feltámasztotta". Helyét érzékeli a
világmindenségben, a szenttel való találkozás, a meghívás önmagához vezeti vissza a
nevetséges embert. Martin Buber szavai ezt a titkot így fe~zik ki: "Az önmagunkká
válás szentségét a második ember szolgálatatja ki nekünk." - A kozmikus utazás itt
a Nap közelében fordulatot vesz: a földről, a sír mélyér61 a Nap felé ragadtatott, s
most visszafordulnak egy földbolygó felé. A beavatás újabb színhelye ez: a paradicso
mi id6k földje s azé is, ami a bűnbeesés, a megrontatás után történt. Az emberiség
történetébe hatol az 6semlékezet, a fantasztikus álmát és újjászületését rögzít6 vissza
emlékez6 az emberi történelem kaotikus-lineáris világában is keresi helyét. Ahogy a
hétéves gyermek csupán önmagára reflektált és feln6ve egykedvúen-cinikusan viszo
nyult a külvilághoz - most itt az álomban is bejárja ezt a fokozatot: a Nap után 
azután, hogy önmagával ajándékozta meg az utazót - a földre vezeti 6t stalkere.

Az 6sboldogságot, az 6segyház képeit, az élet teljességének érzékelését kapja meg
a látogató, akit itt magára hagya "sötét, ismeretlen lény'.

*
"... eddig titkoltam, de most elárulom ezt az igazságot is. Arról van szó, hogy én...
rontottam meg mindnyájukat! (...) bűnbeesésük oka én voltam". - A paradicsomi
boldogság helyébe a bűn lépett, a hazugság - és ezzel meglendült a történelem
kereke. Az elkülönülés, a gazdagodás, a mazochizmus, a szcientista szellemiség és az
egoizmus pusztításait veszi sorra. A visszaemlékez6 itt úgy beszél a boldogságról, az
ártatlanságról, mint ami volt, de széttörött. Emlékezés és hit, amivel az értékekhez
kapcsolódhatnának, de elszakadtak gyökereikt61. Figyelemre méltó az utópista szo
cialistákra utaló néhány mondat az elbeszélésben: a h6s - ezúttal írójával együtt
az áttörést nem t61ük várta, hisz az anti utópiák képét jól ísmerte"
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"Kárpótlásul egymás után feltűntekolyan emberek, akik azon töprengtek: hogyan
egyesülhetnének ismét úgy, hogy bár ki-ki továbbra is saját magát szeretné a legjob
ban, nem zavarna senki mást, és ilyen módon mindnyájan valamiféle harmonikus
társadalomban élnének. Egész háborúk törtek ki emiatt az eszme miatt. Ugyanakkor
minden hadviselőszilárdan hitte: a tudomány, a bölcsesség és az önfenntartás ösztöne
végül is arra kényszeríti az embereket, hogy harmonikus és ésszerű társadalomban
egyesüljenek, ezért hát a "bölcsek" a dolog meggyorsítása végett addig is igyekeztek
miel6bb kiirtani minden "nem bölcset" - akik nem értik meg az ő eszméjüket -,
hogy ne akadályozzák az eszme diadalát.,,7

Ezen a ponton válik az elbeszélés eleven igazsággá. Hiszen a felvilágosodás kori
filozófiák után az utópista szocialisták és a liberalizmus évszázadába érkezett a láto
gató. A XIX. századi pétervári polgárral együtt álmodunk. A XIX. század pedig 
lényegét tekintve - alig különbözik a XX. század végétől: városlakók vagyunk, kora
érettek és képzettek fejűnkben.de emlékezetünk és hitünk megkopott.

- A bűn eredetéről nem tud az álmodó, nem lényeges, el is lehetett felejteni, de
egyetlen igazság megelevenedett: "én... megrontottam mindnyájukat!" Az egykori ne
vetséges, fásult ember sajátos együgyűségébena "minden mindegy" filozófiáját mon
dogatta. De ő az, aki a Napba tekintve bűnvallóan egyetlen emberként felelőssé teszi
magát az emberiség minden bűnéért. Íme, a beavatódás az odúlakó-Iétből a szent
együgyűségbe.- Dosztojevszkij két év mólva eKaramazou testvérekben foglalja össze
a sztarecek tanítását. Zoszima sztarec mondja: "Es ne zavarjon benneteket cselekvése
tekben az emberek bűne, ne féljetek, hogy az elsodorja és nem engedi megvalósulni a
ti műveteket... Kerüljétek az ilyen kishitűséget, gyermekeim! Itt csak egy a menekvés:
bátor elszánással tedd magad felelőssé minden ember bűnéért." - Az okoskodó,
pszichológizáló válasz helyett individuális, mégis szent válasz fogalmazódott meg.

Az álombeli emberek pedig, nem értették a magát vádoló idegent, kinevették és a
végén szent őrültnek vélték. Újfajta izoláció, a próféták magánya jut osztályrészül a
szent együgyűnek.Kapcsolatot keres, de kizárják, sőt, a legszívesebbeen bezárnák az
örültekházába. És mielött szomorúságában meghalna, fölébred.

*
A visszaemlékezés a gnosztikus antropológia kulcsszava: idézd föl, ami volt és ezáltal
új életre támadsz." A visszaemlékezés mellett az álomból való fölébredés az a kép,
amivel az újjászületést, a káprázatból való átlépést megeleveníti a mitológia. Szent Pál
leveleiben is fölbukkan ez az ősi forma. (Róm 13,11; Ef 5,14) Dosztojevszkij elbeszélése
ebben a formában is az archaikus beavatási misztériumok nyelvezetét követi.9

*
Honnan hová érkezett a nevetséges ember? Az együgyűségből a szent együgyűségbe.
Ne felejtsük: együgyű gyermek volt. Hétévesen egyetlen ismeret töltötte be, s tanul
mányai ezt az ismeretet erősítgették: nevetséges mindaz, ami van. A szétszóródás, a
megosztott figyelem, a lényeget kiemelni nelI!. tudó, relativizáló szellemiségűvilágban
egy ember érzékeli a dolgok esetlegességét. Onmaga és a dolgok korlátait tudja. Bár
mit érint, vagy amikor önmagát értelmezi, nem marad más válasza, minthogy nevet
ségesen kevés míndaz, ami van. A legjobb lenne, ha nem is lenne. Talán nincs is, vagy
ha van, csak addig, ameddig ő él. Káprázat, amit látunk, s ami én vagyok. Az imma
nens világ, az autonóm ember filozófiajának végső következtetéséhez jutott. S a ne
vetséges ember pedig a sír mélyére. Együgyű ember,lD a világhoz és önmagához való
viszonyát egyetlen bizonyosság szabályozza. Ezért nevetnek rajta, kinevetik, mert

839



,,6k" nem látják ilyen tragikusan az életet. Akkor mit látnak? Ne kérdezzük, mert 6k
azok, akik élnek, akiknek nincs idejük a szemlél6désre, amire talán nem is id6 kell,
csupán szem. Nem a nevet6k álmodnak és ragadtatnak el egy más világba, hanem az,
aki zárt világának minden sarkát és szögletét bejárta. Aki szenvtelen és szenved6
egyszerre.

Ha a vak nem látja a Napot, azért az ragyog, s6t, ráragyog, élteti és barnítja b6rét.
így van ez az emberi lét dimenziójával, illetve végességével: a szeretettel és a közöm
bosséggel. Mert ha én vak vagyok, az nem jelenti azt, hogy nincsenek színek. Látjuk
ezt a szolipszista gondolatokat megfogalmazó h6sünk példáján: undor fogta el, mikor
imája meghallgattatásaként - tapasztalta egy sötét lény realitását. Az együgyű ember
- ne feledjük - nevetséges ilyen összefüggésben is. Beavatódás az együgyűségb61 a
szent együgyűségbe. Térjünk vissza a vak és a Nap példázatához: a Nap ajándék,
ragyog, és a fák virágba borulnak. - Beavatódásról van szö, hisz akaratán túli való
ság vonzásába került. A kislányt, az álmot, a titokzatos sztalkert, az igazságot,
amellyel fölébred t ugyanazon a helyen, ahol álomba merült - mindezt a keresztény
ember kegyelemnek nevezi.

Nem fizikai átváltozásról van szó, err61 árulkodik a karosszék is, amelyben föléb
redt s ahol folytatnia kellett életét. Ahogy megnyílt sírja, úgy nyílt meg együgyűsége

a szent előtt, s lett tanítvánnyá. A minden mindegy féligazságot a megálmodott sza
vak váltják föl: szeresd a többieket úgy, mint magadat!

A tanítvány - tudjuk - nem nagyobb mesterénél, ezért arról beszél, amit lát és
arról tanúskodik, amit hall. Szent-volta nem önmagából fakad, hanem attól, aki meg
ragadta, akit61 küldetését kapta.

Reggel lett, a szent együgyű álmából megébredt és útnak indult, megy embertől

emberig és mondja élete egyetlen titkát, hogy egyek legyenek. ..

Jegyzetek

1. Bakcsi György: Dosztojevszkij kisprózája. In: Dosztojevszkij Egy nevetséges ember álma. Bp. 1980,
509-510.; 2. Szilágyi Akos. Ezerkilencszáznyolcvannégy innen és túl. Bp. 1988. 63-78.; 3. Vö.: Ex
3,1-4, 17 Mózes meghívása; Iz 6,1-··13 lzaiás meghívása; Jer 1,4-9 Jeremiás meghívása; Jón 1,1-3
Jónás meghívása; Lk 1,2b-38 Szűz Mária meghívása. A legtöbb elbeszélés meghatározott elemekkel
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László, Bp. 1980, 9-15. 9. Hamvas Béla: A beavatás. In; Hamvas Béla: Scientia Sacra, Bp. 1988.269
374.10. A. M. Pancsenko: A szent együgyűségmint látvány ln: Helikon, 1982/2-3.224-244.; Corona
Bamberg; Az együgyű ember. In: Az emberség ára. Prugg Verlag, Eisenstadt, 1974. 95-110. Az orosz
szerzö tanulmánya alapján az orosz hagyományban láthatjuk Dosztojevszkij nevetséges emberét. A
bolondozó együgyű a hibákat nevetéssel gyógyítja, ilyen értelemben rokona a bohócoknak. Doszto
jevszkij nem a hagiografiák szent együgyúinek hagyományát követi. Hősét, igaz, kinevetik, de ő nem
akarja, hogy nevessenek rajta, mint a jurogyivíj (= szent együgyű az orosz kultúrában) "klasszikus"
típusa. Együgyűségeegzisztenciális bizonyosság, megragadottságából fakad.
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BENEY ZSUZSA

Versek a labirintusból

16.

Csak árnyalatnyit mozdult és ezentúl
nem tükröz6dik Benned a világ.
Te léptél vagy a csavart törzs (l fák
roskadtak meg a sötét fájdalomt61?

Vagy Te nem tükröz6döl s ablakomból
ezért nem csillan vissza napsugár?
Tompa szürkébe öltözik a táj
mint iszapba ha az ár visszafordul

s újra medrébe tér a nagy folyam.
Az id6 vagy a semmiség rohan
a vak tengerbe, vissza önmagába?

Meghaltál, mert szenuedésűnk beérett
hogy betöltsön és átsodorja léted
a világ emberjárta oldalára.

18.

17.

Megváltatlan hulltál a kárhozatba
három napra és három éjszakára.
Öröklétedb61az örök halálba.
Nem csak istenséged ember alakja

pusztult el, hogya kínban felragyogva
mini vörös nap a sötétség tavába
rejt6zzél, sugártalan fénybe zárva:
kínodon megtört önmagad hatalma.

Mélyebb magányba estél mint amit
Istenséged elbirna. Túl a hit
iuén s túl evilági életed

színváltozásán végképp megtörettél.
Mint sebzett gyermek, magadhoz kötöztél
hogy halálodon átsegítselek.

Mint ki csészéért nyúl de ujjai
besüppednek a megpuhult anyagba
akárha cserép helyett az agyagba
futnának érzékel6 rostjai,

vagy mint a mélázó vándor, aki
homályos erd6k útjain bolyongva
egyszer megcsúszik s az ösvény alatta
hirtelen mélybe látszik hajlani:

az érzék kett6s lánca megszakad
hogy helyette tétova, ingatag
a rémesnél is rémesebb világot

tapintsen testünk - hogy a fény helyett
tompa derengéseden leljen helyet
s bomlásodból gyújtson lidércvilágot.
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FAZEKAS ZSUZSA
,

Illyés Gyula: Urfelmutatás

Poharainkban már a hajnalcsillag tüzes
Tekintete sistereg... Barátaim az én magányosságom
Nagyobb, mint ez az éj! Keserűbb, nehezebb
Volt nekem ez az éj, akár az óceán.

Nem veszem számra az isten nevét,
Ha nem látom szenvedésem okát,
Ha nincs kire panaszkodnom -
Lapuita szűköl, forog mellemben egy állat.

Egy állat, mely kínjában saját
Lábába harap. Nem vonít 6, tudja,
Üres az éj, az ég. Tudja egyedül van.

Néma tanúja leszek halálig önmagamnak:
Bármit tegyek is, ártatlan vagyok.

(Nehéz föld, 1928)

Az úrfelmutatás a kőzös áldozás előtti liturgikus mozdulat a misében. Állandó utalás
arra, ami az utolsó vacsora asztalánál történt és elhangzott. Illyés báránya úgy ismétli
el a mozdulatot, hogy kilép a hagyománybó!. Oltalom nélkül marad, hisz oltalom
nélkül tudja magát. Ujra áldozat is, pap is ebben az egyszeri szertartásban, amely nem
a templom zengő terében történik.

"Poharainkban már a hajnalcsillag tüzes / Tekintete sistereg..." A hajnal jöttét jelző
csillag: a jelenlét sistergése az átvirrasztott éjszaka után. Itt, a vers első sorában az
eljövetel vészterhes feszültségében, lehetne egyszerre Jézusé és Luciferé. A kezdetek
világossága, az ítélet tüzes apokalipszisét idéző sejtelem, de a bűn figyelme (a figye
lem bűne?), a diadalmas tudás is. A biblikus szimbólumok azonban nem hordozzák
a megváltás lehet6ségét. A poharakban nem a szövetség vére van, csak a maradék
bor.

A felmutatás profán szertartása egyetlen töredezett monológ. Pátoszos, a kimon
dással is gyötrődő panasz.

Aki mondja, úgy beszél, mintha valami ülne a mellkasán. Nehéz lélegeznie. 
"Barátaim" - nehéz és komoly ~ mondanivaló, a megszerzett tudás. At kell adnia.
Ami történt, csak ővele történt. Ugy marad egyedül, mint a vezeklő, de feloldozást
nem találó bűnös, a halálraszánt a lehetetlen bűnnel. Ez az a tapasztalat, amiről tanú
ságot kell tennie, de éppen ez történik most is, a vers jelen idejében. Amikor Jézus a
Getsemáni-kertben az Atyához fohászkodva azt mondja: "Minden lehetséges néked.
Vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a
tied" (Márk 14,36), a tanítványok már alszanak. Ha tételezhető ilyen pontos és szö-
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vegszerü megfelelés a vers egyik helyei és az eredeti történet, a bibliai szöveg között,
márpedig a cím, az úrfelmutatás mozzanata, mint keret is erre utal, a bárány épp ezen
a ponton tagadja meg a hagyományt, amikor fohász helyett és a szitkozódás elnyelt
csöndje után azt mondja, hogy nincsen remény, mert nincsen isten. És nincs kire
panaszkodni, mert nincsenek látható okok és törvények sincsenek. De amit mond,
már csak önmagának mondja, az indítás többes száma egyes számba fordul. A kert
elnyeli a hangokat. Hiába ülik körül az asztalt a barátok, tanítványok vagy testvérek,
a felismerés tragikumát az sem oldja, hogya vers maga is tanúságtevés.

A teljes tagadásba hömpölygetve magát, idáig jut az értelem. A panaszkodó ráis
mer önmagára, amint panaszának hiábavalóságát panaszolja, és elhallgat. Megtorpan,
hogy még mélyebbr61 törjön elő. .Lapulva szüköl, forog mellemben egy állat." Az
örökös kínok látványa személyességében is tovább löki a verset, de bármilyen kegyet
len és szókimondó ez a kitárulkozás, az el6adásmód töredezettségébőlnem lesz szét
esés, s a mindvégig szabálytalan, de jambikus forma is megmarad. Honnan ez a
vicsorgó fegyelem?

Nem hihető hogy az, aki létezéséról gondolkozva önmagában egy artikulálatlan,
néma vinnyogást talál, mert "Ures az éj, az ég. Tudja egyedül van.", most dacosan
belefogódzik a rációba, vagy ami hirtelen a keze ügyébe akad, a versbe. A túlfegyel
mezett, át meg áthajló versmondatok mögött, igenis ott a nyüszítés. Mert valószínűleg
azt is tudja, hisz megtapasztalta magában azt a helyben forgó állatot, hogya kérdés,
amire mégis megpróbál válaszolni, az értelmen túl van. 56t, talán természeténél fogva
azon is, miféle beállítottsággal teszik fel. Hogy "Üres az éj, az ég.", hogy az Isten
elhagyta a világot, vagy soha nem is volt, ez megismétlése annak, ami az előző sza
kaszban felismerés volt. Itt ösztönös tudás. A két szakasz párhuzama - ahol első

személyben beszél az értelméről, és harmadik személyben arról, ami benne ösztönös
- eddig tart. A "Tudja egyedül van" rövidségében és visszavonhatatlanságában leg
drámaibb kijelentése viszont az ember transzcendens elhagyatottságán túl, valami
génekbe táplált, elemi magányról beszél. Arról, aminek állandó jelenlétével azért
együtt lehet élni, és csak olykor dobja föl vacogó rémületként a fáradt idegrendszer,
vagy a zárt terű álmok. Mint amilyen zárt terű ez a vers is. Olyan közös, ősi tudásról
van szó, amivel szemben értelmetlen a meggy6z6dést Jirtatni. Hogy Illyés akkor,
huszonhat évesen mint ateista, miképp gondolhatta. Az Urfelmutatás csúcsa, a felmu
tatás itt van, ebben a tudásban annak ellenére, hogya két zárósor ünnepélyes higgadt
sága formálisan szinte fölkapja a vers ívét. Az el6ző (l l.) sor hangulati mélypontja
után vísszarántja egy tűrhetó, emberi léptékbe, aminek alapegysége nem több és nem
kevesebb, mint a mégis.

"Néma tanúja leszek halálig önmagamnak: / Bármit tegyek is ártatlan vagyok."
Szembeötlő, milyen ép sorok ezek, az elsőben mintha valami hetyke ritmusjáték is
volna. Nincsen áthajlás, a kettőspont után jól artikulált és túl merész a kijelentés.
Nagy a szakadék a 11. és a két zárósor között, a vers teste és zárlata között. De mit
mond? Ha valóban ez a felmutatás helye, ahogy szándéka szerint nyilván az, mi áll
ahelyett, hogy: "íme az Isten báránya. íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket
meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány."?

Egy néma állat, aki nem tud szabadulni önmagától. Halálig figyelmébe zártan áll.
Nem hiszi a bűnt, de élethossziglan hordja, mert nem veszi el t6le senki. Arra ítélte
tett, hogy éljen: magában a bűnnel és az ítélettel. Itt áll a megtestesült tudás. Aki
kénytelen elhinni, hogy feladatot teljesít, hogya figyelem: küldetés, mint a prófétaság.
Aki sokszor leírta tépel6dve, hogy amit vállalt, nem önmagáért tette, mindig csak a
feladatért. Sosem magát akarta megmutatni. Ebben valószínűlegegész életén át kétel
kedett. Nekünk azonban semmi okunk erre.
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Az Úrfelmutatás ebben a liturgiára utaló keretben is csupasz, a ráció fegyelmét
fölvéve is nagyon ösztönös. Különös, ritka hang Illyés költészetében. A megválthatat
lan kínlódás depresszív zártságába fojtott metafizikus vágyódás Pilinszky világával
rokonítja a verset, de felidézi Dsida nagycsütörtöki virrasztását, József Attila "semmi"
verseit, talán a Szürkületet leginkább.

De túl lllyés szándékán és alkatán a zárlat önfeloldozó gesztusa a mindenkori ál
dozat, a sarokba szorított mozdulata, amikor - úgy hiszi - egyetlen esélye maradt,
és szembefordul. Lázadása a magával maradóé - aki megteszi és aki figyel. Hasadt
sága kényszerű lemondás a "minden egy" bűntelen egyszerűségéről, nem más, mint
az önmagára reflektáló, a ..másik" szüntelen jelenlétének tudása.

KALÁSZ ORSOLYA

Télnek tartva

1

Kitetten,
most a fákkal
- gyökeret markol a fagy 
éltetni maradást.

2

Csont-kaptárban a felejtés
vegyít és bont -
még legalább stlm vigaszt,
akár a méz,

3

Vakfehér dombra
árvaságod!
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4

Egy másik tölgy függ6legesét
nyújtja mega hazaigyeku6. -

5

A fényekig el nem érve
darabolja föl az este.

6

Kecmeregsz,
er6tlen,
megelégszel,
míg h6 tartja nyomod
- visszatalálj.



SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

Nyugati-resti

Évek óta zárva van, körülállványozták, és mivel az Eiffel-cég által tervezett f6épület
hez méltón akarják helyreállítani, lebontották a jellegtelen stílusú összeköt6 részt,
amelyben hajdan a ruhatár foglalt helyet. A nagyterem többnyire üres volt, a pincérek
pálmafától pálmafáig cikáztak, a cigány sokszor rázendített.

Mögötte, az indulási oldal parkolójánál kellett gyülekeznie kis csapatunknak 1963
nyarán. Allítólag iratrendezésr61 volt szö, mint nyári munkáról. A dolog kissé rejté
lyesen alakult; a fehér zoknis lány udvarlójának papája - úgy látszik, el6segítend6
fia sikeres érettségijét - betelefonált a gimnázium KISZ-vezet6 tanárának, hogya
minisztérium jól keres6 nyári munkát tudna adni néhány megbízható fiatalembernek.
Bosszúból-e? (azért mert múlt nyáron egy körülbelül ötvenkilós bazaltkövet küldtünk
neki Zemplénb61 azzal a kísér6szöveggel, hogy ez is egy tégla a szocializmus felépí
téséhez) - vagy szívjóságból, ez sohasem derült ki, H. tanár úr megnevezett néhá
nyunkat, mint abszolút megbízható elemeket. Kaptunk is egy BM-fejléces levelet, ol
vashatatlan aláírással, hogy ezen és ezen a napon jelenjünk meg itt és itt. Rövid
körbetelefonálás kiderítette, hogy mir61 lehet szó; mikor pedig a rövidre sikerült ki
hallgatáson azt közölték velünk, hogy ha vállalkozunk rá, havi 1500 Ft-ért iratot ren
dezhetünk egy raktárban, elhatároztuk, hogy a gondosan eltett idéz61evéllel is kez
dünk valamit. Gyászos arccal megmutattuk osztályf6nökünknek, és kiválasztott osz
tálytársainknak. Lett is botrány, óriási.

- Mindig mondtam ti szerencsétlenek, hogy ne pofázzatok! De sebaj, majd elinté
zem, hogy az ügyeteket apám tárgyalja! - mondta fontoskodó arccal András, akib61
kés6bb tüd6gyógyász lett, és a kövérségtól folyton fullad.

- Mindent bevallani azonnal! - mondta Géza, akit már vertek, mert egyszer
motorbiciklit lopott heccből. (Később - noha men6 sportoló volt - megúszta a kato
naságot, mert egy pattanást kivakart a füle mögött, s a sorozóbizottság orvosa azt
hitte, hogy agylékelése volt. Ezt Géza engedékenyen ráhagyta a dokira. majd később

egy lord lányával disszidált Finnországba. Elóbb dobolt, jelenleg fényképész.)
A legjóságosabb N. Tóni volt, aki szokasos dadogó modorában biztosított bennün

ket arról, hogy tud lecsót f6zni, és beszélére majd hoz nekünk. Meg is sért6dött
évekig, amikor kiderült, hogy csak ugrattuk.

Ott álltunk tehát, hajnali hatkor, és vártunk a recseg6 deszkakarosszériájú bányász
buszra, amely majd a tetthelyre szállít bennünket. Némi aggodalmat keltett bennünk
az iratrendezés jellegét illet6en az, hogy velünk csupa egyenruhás szállt fel a buszra,
és kezdett rögtön kártyázásba. Az aggodalom csak fokozódott, mikor - már Buda
pest határán túl - a busz lekanyarodott az országútról, és egy akácerd6n átvágva,
hepehupás talajú úton megérkezett egy kett6s szögesdrótkerítéssel övezett, és gép
puskás 6rtornyok sorával védett objektumhoz. Csakhamar kiderült, hogy ez a BM
központi fegyverraktára.

Betereitek bennünket egy csupasz, betonpadlós helyiségbe, és ócska katonaruhába
öltöztettek. Mindnyájunk nyakába egy-egy bádogszámot akasztottak. Majd kettésza
kították kisded csapatunkat; én a lejt6s terep fels6 részén elhelyezked6 fegyverraktár
ba lettem beosztva harmadmagammal, másik két osztálytársam pedig bal felé masí
rozott, a 16szerraktár és a javítómúhelyek irányába.
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A fegyverraktár két sor épületb61 állott. Jobb oldalon a távcsö-, bilincs- és fegyver
rongyraktár magasodott, a géppisztolyok és gyakorláshoz használt leventepuskák
baloldalt voltak, részben ládákban, félig szabad ég alatt, csak vasállványzat hordozott
felettük egy palatetőt, részben egy másik betonépületben.

A jobb oldal parancsnoka Fischer elvtárs volt. Nagydarab, jóindulatú egyén, csak a
helyettesét61 féltünk, aki izgékony, fekete hajú kiszista-szerűség volt, és állandóan azt
magyarázta, hogyan kell a nőket a pokrócra fektetve magunkévá tenni (úgy látszik,
nem volt ágya gyerekszobájában); és mérhetetlenül megsértődött,mikor nem voltunk
vele hajlandók szerelmi tapasztalatainkat megosztani.

Okoli és Bratmann hamar kivonta magát a forgalomból, ugyanis rájöttek, hogyha
az ember fölmászik az egyik betonteremben tornyosuló fegyverpucoló rongyhegy
tetejére, ott kráter képz6dik, amelyben el lehet bújni, és egész nap kártyázni. En egy
részt nem tudtam kártyázni, másrészt nem bírtam az erjedő rongy bűzét, ezért hol
bilincset csomagoltam, hol a nyilvántartásra és esetleges javításra beszállított dobtáras
PPS-géppisztolyok adatlapját pecsételtem.

A bilincsekkel eleinte baj volt. Jött például egy megrendel61ap, hogy a nyírbátori
határőrség számára igényelnek a raktárból3527 pár bilincset. Fischer elvtárs kiadta az
utasítást, majd visszament inni az irodajába. Én fogtam egy ládát, kibélel tem zsírpa
pírral, kellő mennyiségű fegyverzsírt hajítottam bele a rozsda ellen, és elkezdtem
számolni a bilincseket. Egy idő után bejött az időközben borús tekintetúvé vált Fischer
elvtárs, és megkérdezte, hogy végrehajtottam-e a parancsot. Tisztelettel jelentettem,
hogy nem vagyok benne biztos: 3526 vagy 3528 bilincset csomagoltam-e be, ugyanis
belezavarodtam a számlálásba. A főnök nemes egyszerűséggel kiborította az egész
halmot, és közölte, hogy számoljam meg újra. Ett61kezdve természetesen számolatla
nul dobáltam a bilincseket a ládába, és utána katonásan jelentettem, hogy az éppen
aktuális megrendelésnek eleget tettem.

(Ma sem tudom, mit kezdtek Nyírbátorban a 3527 bilinccsel. Mindenesetre Okoli
csányi kísérletképpen lopott egy párat, és először is megbilincselte a nagyapját, aki 
mint legitimista - már Horthy alatt lemondott huszárezredesi rangjáról, és azóta is
mindenféle baj érte. Miután sikoltozó nagyapját felvilágosította, hogy csak tréfált,
Okolicsányi elutazott Debrecenbe Attilával. Nagyon zsúfolt volt a vonat, ezért meg
bilincselte Attilát; egy perc múlva kiürült a kupé, Okoli késöbb Amerikába került, én
pedig New Yorkból hoztam Bandinak egy pár akkurátusan olyan bilincset, mint az a
hajdani. Kínzószerszámnak is kiváló volt; hajlított fogaslécét ugyanis csak egy irány
ban lehetett megszorítani, és egy idő után majdnem kettészelte a csuklót. New York
ban az utcán öt dollár; nem tudom, hogy nem az az óbudai maszek szállítja-e oda is,
mint aki a BM-nek gyártotta annak idején. Bandi nagyon örült az ajándéknak, meg is
bilincselte mindjárt M. Csillát, és így vonultunk le a Gösser-söröz6be pincéjébe. A
pincér rögtön odajött, megkérdezte, mikor megyek ismét New Yorkba, és rendelt
harminc párat. Homályos ígéretet tettem, de ez is elég volt arra, hogy jóságosan fi
gyelmeztessen: most már vegyük le a karperecet, mert három titkosrendőrjött be, az
örömlányokat igazoltatni.)

A raktárban nagyon vonzók voltak még a gumibotok is. Kétféle volt: az egyik a
hagyományos kemény gumiból készült, olyan, mint amelyet hajdan Mária nénitől

kaptam, de mégis kűlönbözött, hiszen egy üregben higany is volt a belsejében, és ha
az ember odacsapott, a higany túlsúlyt képezett, és adott esetben beszakította a delik
vens fejét. A másik az élen járó csehszlovák ipar terméke volt: egymásba illesztett
műanyagcsövekből álló zsebgumibot, amely a suhintásra hosszúra nyúlt, és szintén
sikerrel működött, hiszen a végében ólom rejlett.

A távcsövek igen élesek voltak: a raktár ajtajából el tudtam olvasni a körülbelül
negyven méterre lévő tűzoltókészülék használati utasítását. A tűzt61 egyébként az
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egész raktár területén rettegtek. A legmagasabb ponton, az északi kerítés tövében
felszereltek egy hatalmas túzcsapot, amely percenként vagy ötven liter vizet okádott
ki magából. Egyszer éppen nagyon ábrándos hangulat vett rajtam erőt, mert nagy
szerelmem helyett annak édesanyja válaszolt hosszú, vagy negyvenoldalas vallomá
sos levelemre, és anyásan megnyugtatott, hogy sebaj, más is túlélte már az ilyesmit;
tehát kinyitottam a csapot, és a rövidesen keletkező tavacskát, amely percről percre
duzzadt, a felázott talajból képzett gátak közé zartam. illetve csatornákba terel tem.
Természetesen Nagy-Magyarország hegy- és vízrajztérképét rajzoltam ki a fegyver
raktár udvarára. A meglévő vízfolyasok után a hajdan tervezetteket is kezdtem meg
valósítani, vagyis Benyovszky Móric hajdani elgondolása nyomán közvetlen össze
köttetést létesítettem a Balaton és az Adria között, amikor egy kéz nehezedett a vál
lamra. Ez Kiss százados elvtárs keze volt, akinek feltúnt, hogya víz kezdi alámosni a
géppisztolyraktárt.

- Mit csinál itt maga, Lacika? - kérdezte ő elvtársi, de egyúttal apai hangsúllyal.
Szerelmi bánatomba természetesen nem avattam be, ehelyett hidrogeológiai fejtegeté
sekbe bocsátkoztam. Türelmetlenül félbeszakított, üvöltve legorombította Fischer elv
társat, és azonnal a saját alárendeltségébe helyezett, a géppisztolyok, és a leventepus
kák közé.

Itt már bezzeg nem volt olyan aranyéletem, mint Fischernél. Ott ha nem jött éppen
bilincsrendelés, nyugodtan pecsételgethettem a géppisztolyok kísérőiapjáraazt, hogy:
LE VAN SZARVA. (Ezt a feliratot a gumibélyegző szétdarabolásával állítottam eló,
néhány krumplífaragvany segítségével, az eredeti szövegből, amely csak így hang
zott: LELTAROZVA.) Ehelyett egyfolytában fegyvereket kellett ládába rámolni, és
fölrakodni az udvarra beálló teherautókra. Okolit és Bratmannt is előhúzták a rongy
halomból, és együtt nyögtünk. Kiss százados közvetlen főnöke, T. őrnagy is gyakran
megjelent, és aszkétikus fehér ingben, merthogy ő volt a párttitkár, példát mutatott az
ifjúságnak a rámolásban. Gyűlölt mindenkit, mert a bátyját, aki AVH-s volt, felakasz
tották egy fára ötvenhatban.

Nem elég, hogy dolgoznunk kellett, egyfolytában provokáltak is. A pohár akkor
csordult ki, mikor Kiss elvtárs megkérdezte tőlem, hogy tanultam-e biológiát.

- Természetesen - válaszoltam.
- És mégis hisz Istenben? Mert én már harmadikos vagyok az esti gimnáziumban,

és sem a biológiában, sem más tantárgyban nem tanultam Istenről.

- Tudja, Kiss elvtárs, erre azt tudom válaszolni, amit Luther mondott valakinek,
aki megkérdezte, hogy hol volt a Jóisten, mielőtt a világot teremtette. Luther azt
válaszolta, hogy egy mogyorófaerd6ben sétált, vesszőt akart vágni, hogy huszonötöt
húzzon annak a seggére, aki ilyet kérdez tőle.

Még aznap berendeitek Fátrai alezredes elvtárshoz, a bázis parancsnokához. Kiss
elvtárs ugyanis jelentette, hogy végtelenül destruktív modorom miatt engem azonnal
ki kell dobni. Ez bizonyos rémülettel töltött el, ugyanis a pénzre szükségem volt, hogy
Karesszal vitorlázhassunk. Szerencsére, a parancsnoki épület felé ballagva találkez
tam is Karesszal, aki addigra teljesen függetlenítette magát a lőszerraktári teendők

alól. Egész nap a fűben hevert, és Thomas Mannt olvasott. Ha egy-egy dühösebb
béemes odajött, és megkérdezte, hogy miért nem dolgozik, csitítva felemelte az ujját,
és közölte. hogy ő most az alezredes elvtárs megbízásából az alezredes elvtárs kutyá
ját figyeli. Ez mindig hatott, a kérdezősködő azonnal elkotródott.

Karesz felvilágosított, hogy az alezredes és a párttitkár feneketlenül gyűlölik egy
mást. Ezért a kihallgatásnál csak hivatkozzam arra, hogy engem T. őrnagy akar kiül
dözní, és minden rendbejön. így is történt; Fátrai azonnal fölmentett eddigi munkám
alól, és kihelyezett a kapuügyeletre.
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Felejthetetlenül boldog napok következtek. se azel6tt, se azután nem adta meg
nekem a Jóisten, hogya kapun belép6 fegyveres rend6röket megmotozzam és lefegy
verezzem. Az igazolványokat ellen6riztem, a fegyverzetet pedig a portásfülke falához
kellett támaztaniuk. Lassan a szakszókincset is elsajátítottam, különösen, amikor az
üres zsákokkal bejöv6 parasztokat is meg akartam motozni.

- Halló! Itt porta. Fátrai úr?!
- Nem vagyok úr, hanem elvtárs! Azonkívül maga nem portás, hanem kapuügye-

letes! Ráadásul a parasztokat nem kell megmotozni, 6k csak a kukoricáért és a krump
liért jöttek!

(Eleinte nem értettem a dolgot, de azután az 6rszázadból a kapu elé rendelt fegy
veres 6r elmagyarázott mindent. Fátrai alezredes elvtárs a világbéke híve volt, más
részt három lányát is férjhez akarta adni. Ezért teljesen feleslegesnek ítélte, hogya két
szögesdrótkerítés között a gépfegyverekkel 6rzött, éjjel pedig reflektorokkal bevilágí
tott sáv ne teremjen mást, mint fűmagot. Ezért bevettette krumplival és kukoricával,
a termést pedig eladta a környékbeli téesznek. Késöbb utol is érte a nemezis: a krump
li, a kukorica, és a Börzsönyben géppisztollyallevadászott vaddisznók miatt kirúgták
a cégt61, és zöldségárus lett a Lehel píacon.)

Délben elvileg csendespihen6lett volna, az örökösen feltálalt gulyásleves után. (Ezt
csak néha helyettesítette Fátrai egy-egy expedíciója után némi vaddisznópörkölt.) Volt
azonban Szabó elvtárs, akit, mivel nem tudott írni-olvasni, a hadseregt6l áthelyeztek
el6ször a Maharthoz kavicsrakodónak, majd a BM alkalmazta, 6magyi rangban. Igazi
kommunista meggy6z6dés lobogott benne: velünk csak negyven-negyven fekv6tá
maszt nyomatott le ebéd után, hiszen mi csupán polgári alkalmazottak voltunk, de ha
az 6rszázad katonái közül gyúlt meg valamelyikkel a baja, azokkal az ürgelyukat is
meger6szakoltatta.

Azért néha beszélgetni is tudtunk a tábor más alkalmazottjaival. A legrokonszen
vesebb Feri volt. Nagydarab békési parasztgyerek, 6 volt a bázis kertésze. Gyönyörű
vörös csillagokat produkált a parancsnoki épület elé, de mindig lopott annyi virágot,
hogy jusson Bajza József sírjára. Persze, más költ6k sírját is ápolta: volt egy irodalmi
évfordulónaptára, abból írta ki a halálozási dátumokat. A Kerepesi temet6t a szó
szoros értelmében felvirágoztatta. Kissé konzervatív ízlése volt: több ezer kötetes
könyvtárát szinte teljesen bevágta, de különösen szerette Gárdonyi hosszú verseit,
melyeket én nemigen álIhattam. (Késöbb a viráglopás miatt kirúgták, egy szikvíz
üzembe ment dolgozni, antikváriumokban szoktunk id6nként találkozni. Azóta né
hány ezerrel még megszaporodott a könyvtára, a padláson, ahol albérletben lakik,
nincs hely, néha egy-egy csomagot leszállít szüleihez, Békésbe.)

Délután öt óra volt, mire a bányászbusz visszavitt bennünket a Nyugatihoz. Beül
tünk a restibe, egy-egy bambira, kóla még nem volt, és örültünk, hogy körülöttünk
több ezer ember vidáman jár-kel, utazik és sörözík, és mit sem sejt arról, hogy létezik
valahol, nem is olyan messze, ez a szögesdróttal 6rzött rend, ahol minden annyira a
helyén van.

Ha elmegyek a resti el6tt, mindig a szabadság enyhe mámora csap meg. Azért
örültem annyira, 1989 kora 6szén, egy mászek plakátnak, amelyet valaki a felújítás
alatt álIó épület kerítésére ragasztott: KERESTETIK! ELVESZTETTEM HITEMET ÉS
NEGYVEN ÉVEMETI Alatta név és cím.
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TATÁRSÁNDOR

Ma újra hallgatok

A szemem mögötti térben ökörnyálakat gyújt össze
egy liithatatlan valaki liithatatlan keze
A domboldalon jelekaknóiája
és feleseM formák az egen Egy évszak építi a tájon
ideig-óráig (vagy éppen most végleg?) tartható lakát
Tegnap egy korsára akadtam (majdhogynem teli)
és jó volt, mert semmi sem volt reggelig
De most ki kell várnom megint
éber érzékekkel, 'ha visszavesz

Ma újrabeszélgetek az elmúlással Ami
annyit tesz: ma újra hallgatok
Mintha egy beomlott kút mellett ülnék,
aholgyomot nem tép többé senki
sem füvet nem kaszál
(nem harmat ez, valami
el nem illanó nyirok)
Magába lélegzi a táj - vagy ami itt van körülem 
a hallgatásomat
Rétegekké alvasztja
töltekezik vele
.oo Mintha egy márványdarab (hajdanvolt egészé)
lenne, mi fölékarcsú szárathajít
most egy szitaköt6
ItM nincs, csak önnön múliisával együtt
és ez sosem jeltelen
De súlyos márványaz én formáló kezemnek sosem engedett
Hol készül, hol válik ki az, amire
miféleszem, fül, honnan kinyúló kezek
ismerhetnek rá -
igen, a tájhoz ezt 6 hallgatta hozzá
ezek az 6 ideje' csontjai
?
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BALÁZS MIHÁLY

A kolozsvári unitárius kollégium könyvtáráról

Gál Kelemen azt írja a kolozsvári unitárius kollégiumról szóló monográfiájában, hogy
ez az intézmény "a magyar unitarizmusnak központi szerve, szíve, szeme fénye és
fókusza. Ha ennek fénye a történelem folyamán valamikor bőségesen áradhatott, an
nak termékenyítőáldását és melegítő sugarait az egész "vallásközönség", egyháziak
és világiak, egyesek és intézmények egyaránt élvezhették. Ha ez a fény kialvással
fenyegetett, s a fókusz szent oltártüze a parazsak alatt senyvedett, megérezte a der
mesztö hideget mindenki, aki az egyházi közösség tagjának érezte és tartotta magát".
Ugy gondolom, igazat mondanak ezek a patetikus szavak, s ehhez az általános mél
tatáshoz csupán két megjegyzés kívánkozik. Egyfel61 az, hogya drámai mozzanatok
sokaságát megélt intézményb61 bizony olykor a tűzvészek és könyvégetések fénye és
melege is áradt, másfelől nem árt hangsúlyoznunk, hogya kollégium nem csupán az
unitárius felekezetnek, hanem az egyetemes erdélyi művelödésnek volt egyik igen
fontos központja.

A kollégium kialakulásáról és korai történetéről az említett monográfia és több
részlettanulmány ellenére csupán igen hézagos adatokkal rendelkezünk. Tudjuk
ugyanakkor, hogy az elődjének tekinthető városi-plébániai iskola élére a magyarok
nak 1526-ban sikerült először magyar rektort állítaniok, hogy aztán 1568-tól egy ki
egyensúlyozott rendszerben - évenként váltakozva a magyar és a szász lektor 
működjön az intézményben. Ezt persze megelőztea reformáció térhódítása, amelynek
során elóbb lutheránus, majd református irányítás alatt müködö, s a hódoltsági Tol
náig elmenően is kapcsolatokat fenntartó jelentős iskolává vált. Meg is gyarapodott,
hiszen miután 1556-ban kiűzték a városból a fehér barátokat, 1557-ben az ország
gyűlés rendelete az iskolának juttatta a Domonkos-rendiek kolostorát is.

Mindez jól ismert a szakemberek előtt, az azonban már kevésbé, hogy az antitrini
tarizmus előretörése csak hosszú küzdelem eredményeképpen tudta unitáriussá for
málni a kollégiumot. Az 1560-as években heves viták zajlottak le Dávid Ferenc és az
iskola református igazgatója, Károlyi Péter között, de még 157o-71-ben is a reformá
tus Félegyházi Tamás állt az intézet élén. Talán ismertebb, hogya század 70-es, 80-as
éveiben a még az antitrinitáriusok számára is problamatikus nagy valláskeresőkés
vallásújítók (Sommer, Palaeológus, Francken) adják meg az iskola jellegét. Ez is jelzi
tehát, hogy az iskola korántsem volt a mindenkori domináns anti trinitárius áramlat
egyszeru kiszolgálója, s az sem kétséges, hogya nagy hányattatások közepette meg
megújúló jezsuita iskolai kísérletekkel való versenyfutás nagymértékben hozzájárult
a kollégium tartósan magas színvonalához. Ezt a XVI. század utolsó két évtizedét
kitöltő békés, a diákokért az oktatás színvonalával harcoló küzdelmet azonban hama
rosan komolyabb, fegyverek váltották fel. A 15 éves háború egyetemes pusztulást
hozó következményeképpen elóbb Mihály vajda dúlta fel Kolozsvárt, majd olyan
események következtek, amelyek végveszélybe sodorták a város eme fontos intézmé
nyét. 1603-ban elóbb a jezsuiták kollégiuma vált a népharag áldozatává, hiszen a
politikai szerepük miatt is feldühödött, s az unitárius prédikátorok által csak tovább
tüzelt kolozsváriak szinte lerombolták kollégiumukat, s kikergették őket a városból.
Aztán ugyanebben az évben a győzedelmes Básta az unitáriusok kollégiumát dúlta
f~l: a reformáció szellemében írott műveket elégettette, vagy átadta a jezsuitáknak.
Am minden szorongattatás ellenére ez a fontos intézmény megőrizte vitalitását a
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református fejedelmek alatt is. A XVII. századi egyházi és világi értelmiség, az erdélyi
politikai és kulturális élet sok jelentékeny alakja tanult falai között, s viszonylagos
nyitottságát az is biztosította, hogy rendszeresen és szervezetten küldte legjobb diák
jait a nyugat-európai egyetemekre is. Ezek a peregrinusok nagymértékben járultak
hozzá a könyvtár gyarapításához is, hiszen az unitáriusok is követték azt az általános
magyarországi és erdélyi gyakorlatot, hogy azok, akik közköltségen folytatták külföl
di tanulmányaikat, kötelesek voltak a küldő intézmény könyvtárát könyvekkel is gya
rapítani. Az 1626-tólkezdve vezetett - máig kiadatlan - Fasciculusok is arról tanús
kodnak, hogya XVII. század végére - a sorozatosan pusztító tűzvészek ellenére is
- igen jelentékeny, friss, korszerű művekkel gazdagon felszerelt könyvtárral rendel
kezett a kollégium. Mindebb61 azonban igen kevés maradt ránk, mert a guberniumi
korszak beköszönte nagy megrázkódtatásokat okozott nem csupán az unitárius fele
kezet, hanem a kollégium életében is. Először csupán az ún. óvári iskolából kellett
elköltözniök, s ekkor a könyvtárat a piaci templom sekrestyéjébe szállították át. 1716
ban azonban Steinville tábornok a főtéri templomot is visszafoglalta a katolikusok
részére s ezzel együtt az 6 birtokukba került a sekrestyében őrzött könyvtár is. Már
tonfi György püspök a reformáció el6tt írt és nyomtatott műveket a helyi jezsuita
kollégiumba, illet6leg a plébánia könyvtárába vitette, míg a reformáció korában szü
letetteknek csupán egy részét adta vissza az unitárius egyháznak. Zömét állítólag
rakásra hordták és elégették, megint mások ismeretlen kezekbe kerültek, s csupán egy
töredékük került vissza a kollégium könyvtárába. Hatalmas érvágás volt ez, amely
megszakította a gyűjtemény folyamatos gyarapodását és kiépülését.

Am a XVIII. században az unitárius egyházat és intézményeit egyre keményebben
sújtó intézkedések ellenére komoly er6feszítések történtek a könyvtár életre keltésére.
Folytatódott a külföldi akadémiákon járt hallgatók adományozó gyakorlata, de az
állomány nagyobbik része mégis a nagy XVIII-XIX. századi adományozók jótékony
ságának eredménye, akik között Suki László, Bölöni Farkas Sándor, Nagyajtai Kovács
István, Simén Domokos és Brassai Sámuel voltak a legjelent6sebbek. Ehhez hozzájá
rult persze az a szívós szervez6 igyekezet is, amely összegyűjtötte a vidéki papoktól
és iskolamesterektől a náluk őrzött kéziratokat s mindazokat a műveket, amelyeket az
egyház első számú tanintézménye nem nélkülözhetett. Így állt össze ez a főleg kéz
iratokban rendkívül gazdag gyűjtemény,amit az is magyaráz, hogya Habsburg ura
lom hosszú időn át tiltotta az unitárius művek kinyomatását, s a kátékon és énekes
könyveken kívül szinte minden vallásos mű másolással terjedt.

A könyvtár állományának ismertetésére áttérve természetesen szép számmal őriz

nek itt régi magyar nyomtatványokat is, ezen belül azonban értelemszerűen elsősor

ban az unitárius teológiai irodalom van képviselve. A XVI-XVII. századi unitárius
teológiai irodalom (vitairatok, káték, énekeskönyvek stb.) szinte minden darabját
megtalálhatjuk a gyűjteményben, nagyon sok esetben XVIII. vagy XIX. századi kéz
iratos másolatban is. Feltűnő ugyanakkor a tulajdonképpeni szépirodalom teljes hiá
nya, hiszen legfeljebb Heltai Cancionaléjának meglétét említhetjük meg.

A történelmi vonatkozású kéziratok közül az élre kívánkozik a kolozsvári magyar
polgárok adóösszeírását tartalmazó 1453. évi kézirat, amely Nagyajtai Kovács István
hagyatékából származik. Kiemelkedő fontosságú az a XVI. század végi kézirat is,
amely a kolozsvári Szent Mihály- és a mellette álló ún. "kistemplom" javairól készített
leltár. De megtalálható itt egy Bethlen Miklós munkáit tartalmazó kolligátum éppúgy,
mint Bethlen Farkas nagy történeti munkájáról készült XVIII. századi magyar nyelvű
kivonat is. Ot másolatot is őriznek Cserei Mihály Erdély történetér61 írott munkájáról,
s gazdag, jobbára még alig tanulmányozott kolligátumok vannak az erdélyi határ
őrség felállításáról, valamint a mádéfalvi veszedelemről.
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Az egyháztörténeten belül természetesen az unitarizmus történetét taglaló munkák
dominálnak. Néhány fejezet megvan Uzoni István híres egyháztörténetéből,de több
másolat és redakció őrzi Agh István és Szentábrahámi Lombard Mihály még igen
kevéssé hasznosított egyháztörténeti előadásait is. A modernebb vonatkozások közül
arra a levelezésanyagra érdemes külön is utalni, amely a XIX. század 20-as éveitől

rendszeressé vált angol-amerikai és erdélyi unitáriusok közötti érintkezések során
született.

A teológiai és filozófiai kéziratok között kétségtelenül azt a Thoroczkay- és Lisz
nyai-kódexet kell megemlítenünk elsősorban, amelyek a kelet-közép-európai hetero
doxia európai méretekben is jelentős személyiségei (Sommer, Palaeológus, Francken)
műveineka XVI. század végén, illetőleg a XVII. század elején készült másolatait őrzik.
De nem kevésbé fontos a szombatosok régi könyve, Péchi Simon egyik autográf kéz
irata, vagy a Pécsi disputa szövegváltozata sem. A késöbbíekböl több kéziratos kötet
is tanúskodik arról, hogy a korai, majd érett felvilágosodás eszmeáramlatai, olykor
igen heves viták kíséretében, de eljutottak a kollégium falai közé is. Ezek közül igen
fontos egy mai napig feldolgozatlan Helvetius-magyarítás, de Martinovics kátéjának
másolata is.

A filológia-bibliográfiai irodalmon belül meg kell említenünk Kénosi Tőzsér János
nak az erdélyi unitárius írókról illetőleg nyomdászokról készült összefoglalását, vagy
Kótsi Patkó János drámatörténeti munkáját.

A modernebb irodalomtörténeti vonatkozások közül külön is szólnunk kell azokról
a kolozsvári diákfolyóiratokról, amelyek a XIX. század 20-as éveit61 kezdödöen hal
latlan változatosságban jelentek meg, s amelyek szinte teljességgel feldolgozatlanok.
A valamennyire már feltárt Remény is bizonyítja, hogy ezek áttanulmányozása jelen
tékeny mértékben gazdagítaná művelödés-és irodalomtörténeti ismereteinket.

A természettudományok körébe tartozó művek zömét a kollégium tanárainak el6
adásai, illetőleg az azokról készített másolatok alkotják. Már a XVII. századtól kezd6
d6en azonban vannak olyan kolligátumok is, amelyek a külföldi egyetemen tanult
ifjak ilyen jellegű jegyzeteiket tartalmazzák. Szerencsés esetekben ezek közlik a hall
gatott professzor nevét is, s fontos forrásai a peregrináció történetének is.

Mai napig sem eldöntött, kinek a javára írható, hogya kollégium kézirattárában
szokatlan nagy mennyiségben őriznek zenei kéziratokat. Rendkívül sok kotta-, illet6
leg partitúramásolat található itt XVII-XIX. századi zeneszerzöktől.s ezek egy része
kétségtelenül a legendás polihisztor, Brassai Sámuel hagyatékából származik. Ugy
tűnik azonban a kéziratok nagyobbik része a kolozsvári Musikai Egyesülett61 ered.
Mindenesetre ezek feldolgozása jelentékeny mértékben gazdagítaná a város zenei éle
tének műltjára vonatkozó ismereteinket.
.. Reménykedjünk, s ezért ne szóljunk a kollégium modem kori hányattatásairól.
Orüljünk annak, hogya magyar művelédéstőrténete rendkívül fontos tárháza végül
is együtt tudta tartani dokumentumait. A rendezés munkáját elkezdő diák-munkakö
zösségeknek, valamint - a nagy történész, Kelemen Lajos ösztönzésére szorgoskodó
- Benczédi Pálnak, és a sokat megélt Lakó Elemérnek köszönhetéén azt is pontosan
tudjuk, hogy mi mindent őriz ez a gyűjtemény. Lakó Elemér szakszerű és pontos
katalógusa föltétlen megérdemelné, hogy nyomtatásban is megjelenjen, s talán még
eljő az az idő is, amikor az e katalógus alapján tájékozódó magyarországi kutatók is
kézbe vehetik a mintegy 3500 munkát számláló kézirattár becses darabjait.
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CARL FRIEDRICH VON WEIZSÁCKER

Beszélgetés a meditációról

- Amikor ön a meditácíóról fejti ki gondolatait, nem elméleti okfejte'seit adja el6, hanem
szeme1yes tapasztalatait adja át valami olyasmir61, amit behat6an ismer. Megtudhatnánk, mi
a szerepe a meditációnak az ön életében?

- Igen, ön valóban fontos dologról kérdez, amire nem tudok teljesen kimerít6en
válaszolni. Engem a meditáció els6 megközelítésben cselekvésként - nem pedig va
lamiféle elméleti megfontolásként - érdekel. Magam nem vettem részt rendszeres
meditációoktatásban, amiben pedig bárki részt vehet, és részt is kell vennie annak,
akinek ez valóban fontos. Ifjan elkezdtem valamit csinálni, amir61 aztán megtudtam
olyanoktól, akik mindezt a mesterség szabályai szerint ismerték, hogy az meditáció.
Kapcsolatom a meditációval tehát teljesen spontán kezd6dött, és tulajdonképpen már
gyerekkoromtól fogva tart. Kés6bb megél tem, hogy keresztény összefüggésben ho
gyan kell kinéznie egy liturgikusan kialakított napnak. Igaz, hogy nem egy csoport
tagjaként, állandó életformaként éltem meg, hanem ilyen életformát folytató emberek
vendégeként szereztem tapasztalataimat. Meg is mondhatom, kik ezek: az evangéli
kus Michael-testvérek közössége, ahol egy igazán nagy ajándékot kaptam: segítséget
ahhoz, hogy e szabályozott életformán keresztül saját lényem mélyrétegeit megszólít
sam, még inkább: hagyjam, hogy kiteljesedjen a csend, s eltöltsön mindaz, ami ebbe
a csendbe beáramlik, ami ekkor jelentkezik. Kés6bb rábukkantam az ázsiai meditáci
óra, s az indiai mesterek szájából azt kellett hallanom, hogy amit csinálok, az a medi
táció.

- Mi az, amit valaki megél a meditációban? Meghatározható-e, vagy hasonlatokban meg
ragadható-e?

- Mindenekel6tt azt kellene erre válaszolnom, hogy bármit mondjon is valaki
err6l, tévedés, mivel túl van a fogalmak tartományán, azon a tartományon, amit rend
szerint nyelvi eszközökkel fejezünk ki. Nos, ha valaki mégis nyelvi eszközökkel szól
na err61, minden attól függ, hogy kinek szól: ha olyasvalakinek szól, akinek magának
is vannak ilyen tapasztalatai, úgy szavakra nincs is szükség. Ha azonban olyasvala
kinek szól, akinek nincsenek ilyen tapasztalatai, úgy az elhangzottakat különlegesnek
fogja tartani. Annak pedig, aki beszél, az lesz az érzése, hogy nem egészen helyesen
értették. Ez persze komoly akadály, de olyan akadály, amely a tapasztalás bármely
formájánál el6adódhat, s nemcsak a meditációban, jóllehet ott különösképpen.

Nos, ha mégis választ szeretne, netalán olyat, amilyet egy pszichiáter adna, akkor
ennek megfelel6en azt kell mondanom: a tudatos réteg elcsendesítése, amit61 valami
olyasmi mutatkozik meg, ami mindig is ott volt. Tehát az ember a meditációban
voltaképpen nem változik meg, hanem azzá válik, aki mindig is volt. Az történik,
hogya tudat érzékel valamit ebb61, és ezáltal máris megváltozik.

Nos, a meditáció az id6k során f6ként vallás képében jelent meg, ezért azt akár a
vallásos metafizika fogalmaival is megkísérelhetnénk körülími, s ebben a vonatkozás
ban a meditáci6s tapasztalat nagy,on is összefügg azzal, amit a nyugati vallások szó
használatával imának nevezünk. Am ha valaki azt állítaná, hogy a meditáció Isten-ta
pasztalat: ez éppoly megtéveszt6 lenne, mint bármi, amit csak nyelvi eszközökkel
kifejezhetünk, kivéve, ha valaki tényleg ezt tapasztalja. Mert ha valaki ezt tényleg
megtapasztalja, akkor éppenhogy nem megtéveszt6, hanem olyannyira természetes,
hogy szinte nem is látja szükségét annak, hogy közölje.
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- Ón egy helyütt leíregy ilyen e1ményt: "Egyszerre ott volt a tudás, és fe16ra alatt zajlott
le minden", Most egészen nyersen kérdezem, hogyan értsük, miféle tudás volt ott? A keresz
ténység nyelvén sz6lván: állítható-e, hogy az ember így felemelkedik Istenhez, és oltalmában
érzi ma,gát - ezt akarta mondani?

- Onnek bizonyára feltúnt, hogy hosszasan hallgattam, miel6tt megszólaltam vol
na, s ez volt válaszomnak szinte a legfontosabb része. Azt viszont nyugodtan mond
hatom, hogy amikor a keresztények kinyilvánítják, hogy megtapasztalják és megélik
Isten oltalmát, vagy valamit megláttak az "istenib61" - én készséggel elhiszem, hogy
valóban ilyen tapasztalataik vannak. De abban a mondatban, amit idézett, ugyancsak
megfontoltam, mit mondok, és pontosan tudtam, miért azt írom: "a tudás", s arról
pedig, hogy miféle tudás, nem szólok. Az idézett helyen arról beszélek, amit Indiában
éltem meg egy nagy indiai bölcs, Maharsi sírjánál Tiruvanamallaiban. Azt hiszem,
sokkal érthet6bb vagyok, ha látszólag érthetetlen maradok is, és azt mondom: ,,6,
persze!", és ez az "ó, persze" az, amit valakinek meg kell élni. Ha pedig err61 beszélni
kezdünk - s én is sok-sok szót szóltam már arról, hogyan függ össze ez fizikánkkal,
filozófiánkkal, pszichológiánkkal -, akkor mindez kevésnek bizonyulna, nyilvánva
lóan kevesebbnek, mintha erről valaki egyszerűen csak hallgat.

- Mindebb61 arra lehet következtetni,hogya meditáci6s tapasztalat nem arraszolgál,hogy
a világés a lét lényegtvelkapcsolatos bármilyen tartalomszármazzon bel6le. Talán a kulturális
hajlam vagy a tudás sem dönf6, amivel valaki meditálni kezd, és az indiai guru, a japán
zenemester, a keresztény szerzetes és talán a német fizikus is találkoznak ott, ahol ezek a
tartalmak megszűnnek szerepet játszani?

- Ha ön azt várja t6lem, hogy csak igennel, vagy nemmel válaszoljak, akkor a
válaszom: igen. De ha szabad még valamit hozzátennem, akkor ez mindössze annyit
jelent, hogy találkoznak, ami nem fedezet a különbségek szinkretista vagy relativisz
tikus elfelejtésére, ez pedig továbbra is fennáll ott, ahol még vannak különbségek.

Kultúrtörténeti vagy vallástörténeti tapasztalataink szerint vannak látomások, de
rendszerint a valamelyik kultúrához vagy valláshoz tartozó személy vizíóiban ponto
san azokkal az alakokkal találkozik, akik az 6 kultúrköréhez tartoznak. Erre a szkep
tikus pszichológus azt mondja: Nos, teljesen világos, hogy az, amivel ott találkozik,
az a felhalmozódott kultúra - és ugyanez a szkeptikus pszichológus még arra is
következtet, hogy amivel az ember ott találkozott, még csak nem is az, aminek gon
dolja: nem Szűz Mária jelent meg el6tte, és nem is az indiai vallás valamelyik alakja,
hanem saját kultúrája. Nos, ha azt mondom, hogy neki nagyon is a valóság jelenik
meg, vagy 6 is a "valóságban" van, akkor nekem, mint tudósnak ezt úgy kell értenem,
hogy az 6 tudata számára ez a "valóságban való lét" olyan módon történik, amely
tudatának individuális adottságai folytán elérhet6. így a különbségeket mindenkép
pen komolyan kell venni.

- Amikor mi eur6paiak az igazságr61 vagy a val6ságr61 beszélünk, akkorezt az empiriku
san igazolhat6tudományok alapján gondoljuk el. Megmondhat6-e, hogy miben különbözik a
nyugati tudományosgondokodás a meditáci6s tapasztalást61?

- A misztika egyik alaptapasztalata, amire a meditáció is irányul, és ami ennek
már alacsonyabb fokain is megmutatkozik, az egység tapasztalata. Hogy mi az egy,
azt végül is nem kérdezhetjük, mert ahhoz hozzá kellene tennünk annak magyaráza
tát is, hogy mi az egy. Az egység tapasztalata végs6 soron azt is megtiltja. hogy
megmondjuk mi az, amiben a tudomány kutatása különbözik attól, amit a meditáció '
tapasztal, mert akkor az már nem az egység, hanem a sokféleség tapasztalata lenne.
De ha én a sokféleség síkján járok, amit a tudományunk tanulmányoz, akkor a tudo
mány nyelvén csak azt mondhatom el, hogya tudomány mint tudomány ezt az egy-
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séget mennyiben nem mondhatja ki, jóllehet az éppúgy valóság. A fizikus, a történész,
a pszichológus, sőt talán még a matematikus által vizsgált valóság is ugyanaz és nem
más, mint ami a meditációban végső soron - talán - megtapasztalható, hisz külön
ben nem lenne valóság. Arról szólhatunk csupán, hogy mi az, amire képes a tudo
mány, és mi az, amire nem.

A tudomány fogalmakkal dolgozik, a fogalmak pedig különbségekb61 és a föléjük
boltozódó összefüggésból állnak. Ha azt mondom, "ez az állat egy macska", akkor
megkülönböztettem a kutyáktól, a madaraktól és minden más állattól, de összefüg
gésbe hoztam valamennyi macskával. Ez a módszer, amely fogalmakkal szabdalja fel
a valóságot, majd a részeket újra összeállítja, valamennyi tudományos eljárás alapja,
míg az a gyakorlat, amit latin eredetű szóval meditációnak nevezünk, egy olyan,
alapjaiban más magatartáshoz vezető gyakorlat, amely nem szabdal fel, hogy újból
összeillesszen. hanem - szívem szerint azt mondanám - épp az oszthatatlannak a
komolyan vételéből indul ki, de nem is az integrálás teljesítményéból, amiról itt szó
sincs.

- Ön azt mondja, hogyameditációban mindenki azzá lesz, aki mindig is volt. Ennek az
az elképzelés az alapja, hogy az emberi psziché legmélyén van egy tiszta, hamisítatlan én,
amely önmagával örök azonosságban létezik, s amelyet csak meg kell tisztítani minden kelet
kezett61, véletlenszerúMI és nem-igazitól, hogy mint a személyiség lényege, megjelenhessen.
Sigmund Freud óta azonban kissé másként látjuk ezt a dolgot. Valóban olyan jó és kívánatos-e
az, hogy mindent, ami az ember valaha is volt, napvilágra hozzunk?

- Freudot már sajnos nem ismerhettem, de nem minden szorgalom nélkül olvas
tam, és több olyan emberrel is kapcsolatban álltam, aki az ó hagyományait követte, s
ezek a kapcsolataim jórészt ma is tartanak. Az a benyomásom Freudról, hogy zseni
ális látnok volt, aki a jelenéseket úgy látta, ahogy rajta kívül nem sokan, s viszonylag
kevéssé korlátolt híve volt a XIX. század tudományosságának. Sajnos ma Freud arról
kőzismert, ami nem volt benne jó. Mégis: jó lenne, ha valaki úgy tudna látni, ahogy
Ó, ami azonban annyira nehéz, hogy azok, akik Freud fogalmait használják, észre sem
veszik, hogy nem képesek látásmódját elsajátítani. Ezért mélységes tisztelet illesse
Freudot, viszont nagy tartózkodás Freuddal mint érvelési segédeszközzel szemben.

En készséggel elfogadom az egész elméletet az "En"-röl, a ,Jelettes-En" -röl és az
"Es (ösztön-En)"-röl, ha hozzátesszük, hogy az, amit Freud En-nek nevez, az egy
produktum, és nem az egész. Sót azt is mondhatnárn: egy szerv: Ezért a nagyon
általános "psziché" szöval jelölöm azt, s ef. a pszichológusok által sem teljesen tiltott
dolog, amelynek az "En" a szerve. Az "En" egy pszichikus szerv, és ez a szerv 
miként oly gyakran -lehet jó vagy nem annyira jó, de semmi esetre sem az utolsó
te~át, hanem valaminek a függvénye. Nos, ha azt mondom: az ember a~zá válik, aki
mindig is volt, ez azt jelenti egy olyan pszichológia nyelvén, amelyik az "En"-fogalom
freudi értelmét használja, hogy abban az élményben, ami ezek mögött a szavak mö
gött áll, az én teljes viszonylagossá válása mutatkozik meg. Az "En" hirtelen felismeri,
hogy nem abszolút, és ezen keresztül érti meg - ráadásul érzékelhetóen és nemcsak
fogalmilag -, hogy szerve valami sokkal nagyobbnak, s hogy mindig csak ez a szerv
volt és semmi más. Identitását pedig, amit eddig foggal-körömmel védelmezett a
káosz ostromától, és attól, amit Freud "Es"-nek nevez, nem kell tehát védelmeznie, ha
beéri azzal, hogy szerv és nem maga a dolog. Ekkor egy csapásra felismerte, hogy azzá
vált, aki mindig volt, immár azonban tudatában is azzá. Az "En" nem csupán a szokott
módon egy szerv ekkor, és ezt a nagyon komplex tényállást fejezem ki, amikor ezt
mondom: azzá válik, aki mindig is volt. Ez a tudatosan paradox megfogalmazás
egyébként már olyan tételekhez kapcsolódik, amelyek nyugati hagyományokban is
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előfordulnak. Azt hiszem Nietzschénél - pedig Nietzsche is sokkal inkább kapcsoló
dik a hagyományokhoz, mint amennyire elismeri - ez a megfogalmazás így hangzik:
"Legyél az, aki vagy!"

- Ezek szerint az, ami a meditációban felszínre kerül, olyasmi is, aminek nem kell feltét
lenűk felszínre kerülnie?

- Ha valaki meditálni akar, leghelyesebb, ha egy mester - vagy ahogy az india
iak nevezik: egy guru - segítségével kezd hozzá. Erre nyugati analogtat épp Freud
szigorú követelményében találunk, miszerint csak olyan analizáljon, akit analizáltak.
s ennek abból a gyakorlati megfontolásból van értelme, hogyameditációban olyan
dolgok történhetnek, amelyek szétrombolják a személyiséget, és olyasmi is történhet,
ami az embert egy olyan útra vezeti, amiről kés6bb csak ezt mondhatja: bár sosem
indultam volna el ezen az úton. Ezt kifejezhetjük úgy is, hogy felbukkannak a tudat
talanból, az "Es"-tartományból - vagy, ha úgy tetszik a démonok világából - olyan
tartalmak és olyan viselkedésmódok, amelyeket egyébként joggal fojtunk el, ezek
ugyanakkor olyan tartalmak is, amelyeket egy igazi bölcsnek alaposan szemügyre
kell vennie. Az igazi bölcs hagyja megjelenni ezeket a tartalmakat, míg azt, aki nem
rendelkezik elegendő tudással, vagy mesterrel, aki megmentené, az a veszély fenye
geti, hogy nem szabadul a megidézett szellemektől. Ekkor az Én nem "valami na
gyobb" megmentett szarveként merül fel, hanem mint egy védtelen hajó sodrása a
nyílt vizeken.

Ezt Gopi Krishnától, egy indiaitól tudom, akit közelebbről is ismerek, s aki els6
könyvében Kundalini címen írt ezzel kapcsolatos tapasztalatairól. Egy nyugati pszi
chiáter minden bizonnyal azt mondaná erről,hogy elmebetegség, jóllehet, ahogy Gopi
Krishna is mondja, az, amit elmebetegségnek nevezünk, jórészt ilyesfajta félresiklott
tapasztalat.

- Eszerint vigyáznunk kell azzal az egyszerű képlettel, hogy a meditáció egyenl6 a jóval.
S itt beszélnünk kellene a meditálo'kkörében gyakran tapasztalható határtalan optimizmusról.
Vajon ezek csak amolyan szektás remények, amilyeneket évszázadok óta hallunk, vagy pedig
ennek komolyabb oka van?

- Igen, azt hiszem ennek komolyabb oka van. De természetesen sok minden, ami
optimizmus formájában jelentkezik, az többé-kevésbé naivitás. Megértem azokat, akik
a meditációra eljutva, eltelnek annak jótéteményeivel, s így azt tekintik egyedül üd
vözítőnek.Számos életútból ez ki is derül, méghozzá bizonyos esetekben joggal.

Ez tudom képzelni, hogy az, aki előrehalad ezekben a tapasztalatokban, valóban
bölccsé, tudóvá válik a most ön által "optimistának" nevezett módon. Ennek azonban
az a feltétele, hogy olyan kulturális közegben éljen, ahol ez az egyetlen elismert ma
gasabb kulturális érték. De még ehhez is hozzá kell tenni, hogy rendkívül összetett
dologról van szó, és nehéz szert tenni azokra a valóságos tapasztalatokra, melyeket
ezen az úton messzire jutott emberek szereznek. Nem könnyű ez, s azt gondolom,
hogy ha valakit elárasztanak ezek az élmények, akkor az még csak egy naiv előkészü

letet tett erre az útra. Igy van ez az európai kultúrában - de a kellőképpen tágan
tekintett indiai és japán kultúrában is. A valóságban épp a tudományra, a hétköznapi
értelemre, az egyszerű észre kell nyitottnak lennünk, hogy végül is - a pszichológia
kifejezésével élve - ne tűnjön regressziónak, amit megélünk. Az éretté válás nemcsak
az élmények gyakoriságában mutatkozik meg, hanem abban is, hogy mennyire va
gyunk képesek megbirkózni az embertársak és az élet problémáival.
Meggyőződésem, hogy ezen az úton olyan tapasztalatokra jutunk, amilyenekre a

múltban csak kevesen jutottak. A vallás elég nagy része valószínűleg csak ezeknek a
tapasztalatoknak puszta elismerése azok részéről, akiknek ugyan nem volt részük
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ilyenekben, de kell6 mértékben hatottak rájuk ahhoz, hogy belássák: valóságosak.
Ilyen tapasztalatok manapság több ember számára hozzáférhetőek,mint korábban, s
ez az egész társadalmat, sót az ember habitusát is átformálhatja. Mindezt persze nem
szeretném nagy jöv6látomások látnoki meghirdetéséhez kötni. Mindig tudatában kell
lennem annak, hogy most élünk, most gondolkodunk, most filozofál unk, és a jövő

nincs a birtokunkban, s ha alkalmanként meg is mutatkozik haszonlatokban, mégis
akkor értjük meg igazán, mikor már végbement.

Sokat foglalkozom olyan problémákkal, mint a háború megelőzése, a gazdasági
fejlődés - az egyenlőtlenség és a szegénység felszámolása szempontjából -, a kör
nyezet pusztítása vagy más, a mindennapok rövidtávú döntéseinek hátterét képező
kérdésekkel, melyek egyébként önmagukban is hús-vér problémák. Csak azokkal ért
hetek egyet, akiket a mi rendszerünk kritikusainak neveznek. A modern világ ugyanis
ezeket a problémákat nem oldja meg. Ezt nemcsak a kapitalista rendszerr61 mondom;
amelyik magát szocialistának mondja, ugyanennek a hibának újabb kiadása.

Ha pedig azt kérdezem: miért nem oldjuk meg ezeket a problémákat, akkor azt kell
válaszolnom: egészen biztosan nem azért, mert ezek megoldhatatlanok. Józan ésszel,
hétköznapi módon tulajdonképpen megmondható, minek kell történnie ahhoz, hogy
ezek a kérdések tényleg megoldódjanak. Nem arról van tehát szó, hogy jönnie kellene
egy rendkívül okos embernek, aki a menedzselés és irányítás feladatait elvégzi, mert
annyira összetettek volnának. Nem ezen múlik, hanem a lelki alkatunkon, mi ugyanis
valamilyen helyen - és sokan közülünk sok helyen - elutasítjuk megtenni azt, ami
üdvös lenne, mert mindenki attól retteg, hogy vele történne valami, ha megtenné ezt
az engedményt, ami valójában az egyetlen, ami még megmenthetné.

Az én görcsös önvédeimének ez a szerkezete meghaladható - hisz ez a szorongás
nem egyéb, mint önféltés -, ha az én nem a végs6 és feltétlenül védelmezendő való
ságnak tekinti önmagát, hanem egy szervnek, miként fentebb említettem. Ezért hi
szem azt, hogy ahol valóban szereznek ilyen tapasztalatokat, ott van esély arra, hogy
felhagyjanak ezzel a féleleimteli önpusztítással. Ebben az értelemben tudok egyet
érteni a nagy reménységeket tápláló emberekkel, de előbb természetesen el kell jutni
odáig.

- A kereszténység kétezer éve után ezt mégis kétkedéssel kell szemlélni, s úgy látom,
közvetve mintha ön is erre hajlana. ,

- Igen, csakhogy én épp ellenkezőlegérvelnék. Ugy gondolom, bárki elolvashatja
a Hegyi beszédet. Gyermekkoromban én is megtettem. Tizenkét éves voltam, amikor
először olvastam. és rögtön az a benyomásom támadt, hogyha ez így igaz, akkor a mi
egész életünk tévedés; azoké is, akik közöttünk élnek, hozzám közel állnak, s akiket
tisztelek. Hamarosan ráébredtem, szinte lehetetlen, hogy az ember megváltoztassa az
életét, de egyetlen pillanatig sem hittem azt, hogya Hegyi beszéd tévedne. Amikor
Jézus ezeket a szavakat mondta, nem lehettek kétségel afelől, hogy az ernbereknem
fogják megcselekedni azt, amit tanít. - Ha ön az Ujszövetséget vagy akár az Oszö
vetség prófétáit ebből a szempontból olvassa, akkor több olyan helyet talál, amib61 ez
világosan kitűnik.

A kereszténységre azonban nem cáfol rá az, hogy beigazolódik: az emberek való
ban nem így cselekedtek.

Másrészt a Hegyi beszéd szövege nem születhetett volna meg, ha nem lett volna
valaki, aki valóban megélte, s aki saját valóságos életéből mondta ki ezt, és nem egy
elvont követelménynek eleget téve.

Tehát nem igaz, hogy az ember ne lenne képes megváltozni: képes. Keresztény
szóhasználattal élve, nem saját jócselekedetei által képes erre, hanem a megelőlegezett

kegyelem által. Ez a kegyelem azonban - ismét keresztény nyelven szólván - csak
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annak tud elébe menni, aki saját erőfeszítéseiáltal már bizonyította, hogy az 6 számá
ra ennek tétje van. Létezik persze a minden szándékot meghaladó kegyelem, de rend
szerint ennek is válasz-jellege van - ez a második oldal. Harmadsorban pedig két
lem, hogya kereszténység ne változtatta volna meg a világot. S6t inkább azt monda
nám, hogy a kereszténység nagyon gyorsan megváltoztatta a világot.

Az állatfajok sok százezer év alatt változnak, az emberiség minden ezer évben
valóságos megújuláson megy keresztül; ez hihetetlenül gyors ahhoz képest, amilyen
tempóban az állatok fonnálódnak. Ez abból ered, hogy az ember tapasztalatokat tud
felhalmozni. párbeszédbe kerül a múlttal, a jelennel, és reflexiékra képes. Allítom,
hogy abban a tempóban, amit a történelmi változásoktól egyáltalán elvárhatunk, a
kereszténység nagyon is gyorsan változtatta meg a világot. Nekem egyébként régóta
az a benyomásom, hogy az újkori kultúra javarészt a keresztény tartalom szekulari
zálása, s e szót valahogy úgy értem, ahogya protestáns teológus Theodor Gogarten:
valóra váltani mindazt, amit korábban csak követelményként állítottunk. Vegyük a
társadalmi igazságosságot. Ez a kereszténység követelménye. Olyan követelmény,
amelynek a régi világ nem felelt meg, amely a korai keresztény világban sem teljesült,
amelyhez azonban - ha lehetek ennyire optimista - mégis egyre közelebb jutottunk.
A társadalmi igazságosság követelménye ugyanakkor nem ment fel bennünket a fe
lebaráti szeretet követelménye alól, ami megint egészen más dolog.

- Ehhez tehát nem kerültünk közelebb?
- De igen, ehhez is közelebb jutottunk. Mégis eltávolodtunk ett6l, ha úgy véleke-

dünk, hogy kirekeszthetjük azokat, akik a társadalmi igazságosság érvényesítésénél
útban vannak. Hiszen a felebaráti szeretet velejét mondja ki ez a mondat: "mi mind
annyian bűnösök vagyunk". Azok az emberek, akik a társadalmi haladást szorgal
mazzák, bár jó ügyet szorgalmaznak, gyakran úgy vélik, hogy csak a másik, a politi
kai ellenfél a bűnös. És aki nem tudja, hogy önmaga bűnös, az bűncselekményt fog
elkövetni, mert nem gátolja ebben bűnösségének tudata. Az önhittség a gyökere min
den valóban súlyos bűnnek, s a keresztény tartalom szekularizálásában azt a veszélyt
látom, hogy ezt elfelejtjük. Márpedig aki ezt elfelejti, mindent felborít. "Mi vala
mennyien bűnösök vagyunk, és híján valánk az igazságosságnak, amiben pedig bö
velkednünk kellene" - mondhatom a kereszténység nyelvén, de elmondhatná ezt
egy ateista is, sőt strukturálisan még a buddhizmuson belül is kimondható lenne. E
gondolat nem kizárólag a keresztény hagyomány sajátja. Én azonban most arról a
tradícióról szóltam, amelyikben felnőttem, és amelyikben könnyen kifejezhetem ma
gam.

- A nyugat hosszú ideig nem mutatott érdekl6dést a meditáci6s tapasztalatok iránt, pár
éve viszont fordulat állt be. A fiatalok körében hirtelen robbanásszerű méreteket öltött a medi
tációs tapasztalás iránti érdekl6dés, s ennek utórezgéseit még ma is érezzük. Minek tudható be
ez a robbanás ön szerint?

- Új valóságot akkor fedezünk fel, ha éppen szükségünk van rá. Ezt a nagy fel
lendülést - ha abszurd formákat öltött is, és érdemtelen embereket is lehet6ségekhez
juttatott - rnindenesetre egy sürget6 szükségletre való ráébredésnek vélem. A ma
gam részéről üdvözlöm ezt, és a kitérőt is csak azért tettem, mert úgy látom, hogya
társadalmi rend átalakítására irányuló törekvésünk önpusztító lenne azon tapasz
talatok nélkül, melyekre egy jól végzett meditáció nyit utat. S6t, úgy vélem, leginkább
a csalódott társadalomkritikusokon segítene, ha szert tennének meditatív tapasz
talatokra.
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- Az előbbi kc5vetkeztetése azt mutatja, hogy különbségek vannak a világ tudományos
kézben tartása és a meditációs tapasztalat között. A dolgok tudományos megközelítése miatt
olyan válságba kerültünk, mely az emberiség létezését fenyegeti. A meditáció ennekalapvet6
alternatíváját jelentheti. Mi a ve1eménye err61?

- Az a tudomány, amelyik pusztítja a világot, nem jó tudomány. Ez pedig azt
jelenti - amiről el6bb már szóltam -, hogya szétszabdalás és összerakás megfelelő

jét megtaláljuk a valóságos világban; a fizikai feldarabolásban és tönkretételben vala
mi olyasmi történik, amelynek az egységét soha többé nem lehet helyreállítani, ahol
az egység nem nyerhető vissza. Ebben az értelemben a tudomány csupa veszély, és
erre valóban sok példát látunk.

Minden esetben ki lehet mutatni, hogy oly módon szabdalták fel a valóságot, hogy
egy, a tudomány által még mindig megragadható valóságdarabot nem vettek tekin
tetbe. Nem azt gondolom tehát, hogya tudományt valami mással kellene helyettesí
tenünk, hanem azt, hogya tudomány saját szintjének igazán megfeleljen.

Történelmileg tekintve viszont úgy látom, hogya tudományos gondolkodás isko
lája, amely leginkább Nyugaton alakult ki - bár Keleten is létezik -, s a személyiség
meditációban való megnyJ.1ásának tana, amely Keleten jött létre - bár Nyugaton is
létezik -, nos, ezek alternatív utak. Közös bennük az, hogy mindkettő tan; alternatív
az, amire képeznek. Ugy vélem, a végső valóságban, abban az egységben, ami a
meditációban láthatóvá válik, egyazon cél felé vezetnek.

- Ha egy fiatal embernek kedve támad a meditációra, furcsa ~zsiai dolgokat, olykor kom
mersz dolgokat is talál. Mit tanácsolna neki?

- Mindenkit külön-külön megnéznék, és lehetséges, hogy mindenkinek mást és
mást mondanék. Nem jelenthetem ki általánosságban, hogy meditálni kell, és azt sem
mondhatom, hogy ezt valaki ne tegye. A guruk sem így cselekszenek, ők is az egyes
embert nézik, s ha kellőképpen kifürkészték, azt mondják neki: te ezen az úton menj!

A nyugati álláspont - ami persze a rosszfajta tudományossággal is összefügg 
azt mondja: van egy általános érvényű tanács, tegye mindenki ezt meg ezt; mosson
mindenki ugyanazzal a fogkrémmel fogat - s ez biztosan tévedés. Egyvalamit azon
ban általánosságban érvényesnek tartok: nem szabad egy csapásra, hirtelen lelkesült
séggel, egy vezető hatására ennek a meditációs "érzésnek" kritikátlanul átadnunk
magunkat. Ezekben is mindig ébren kell tartanunk a tudatunkat, eszünk használatától
nem szabad eltekintenünk. Sok szerencsétlenséget láttam, ami abból származott, hogy
az emberek ezt a követelményt nem vették figyelembe.

. - Akik ellenzika meditációt, gyakran azzal érvelnek, hogya meditáció valójában menekü
lés a valóságtól, elfordulás az ember~ársak és a világ problémáitól, elrejt6zés saját bens6 vilá
gunkban. Ón mit válaszoina ezekre az ellenvetésekre?

- Legszívesebben azt mondanám, amit a már említett Gopi Krishna erre a kérdés
re válaszolt, akinek egy alkalommal az intézetemben tette fel ugyanezt a kérdést egy
fiatalember. Gopi Krishna barátságosan rápillantott, majd ezt mondta: "Minél többet
hallom az európaiakat a meditációról társalogni, annál inkább az az érzésem támad,
hogy el kellene tiltanom őket tőle, mert valójában nem értik. Olvassa az önök Szent
írását, és hasonlókat talál benne, mint a mi szent iratainkbam: Szeresd Istent, szeresd
felebarátodat, szeresd felebarátodat Istenben, és minden más lényegtelen. Sehol nem
olvasom azt: meditálj! De ha te szeretni akarod Istent, és szeretni akarod feleba
rátodat, és felebarátodat szeretni akarod Istenben, és felismered azt, hogya meditáció
számodra döntő segítség lehet, úgy feltétlenül meditálj: ám, ha ezt nem fedezted fel,
akkor hagyd."
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Mindez tehát nem menekülés saját benső világunkba, hanem szembeszállás a benső

akadályokkal, melyek meggátolnak abban, hogy az embertársak és a világ felé fordul
junk. Es van itt még valami, nevezetesen az úgynevezett valóság felé fordulás, ami
nagyrészt menekülés az elől, hogy magunkat valóban szemügyre vegyük.

- Valójában nem magát61 értet6d6, hogy egyfizikus, az egzakt tudományok mrwe16je a mi
korunkban, a mi társadalmunkban a meditáci6s tapasztalatokat ilyen nagyra becsülje.
Amennyire ismerem, támadások érik ezért, s6t úgy emlegetik önt, mint egy gurut vagy egy
misztikust. Mit szól ehhez? Miféle tapasztalatok nyomán lett a fizikus Weizsiicker a meditáci6
híve?

- Az embert mindig érik bírálatok, de ezek többnyire sajnos nem jutnak el hoz
zám, bár talán nem is fontos. Már gyermekkoromban nagyon megszerettem a termé
szettudományokat, miközben, visszatekintve már elmondhatom, úgy éltem, hogy an
nak meditatív alapja volt. Már tizenkét éves koromtól állandó kérdés volt számomra,
hogy ez a két valóság valószínűleg egy és ugyanaz, de sehol nem találtam rá arra az
intellektuális eszközre, amellyel ezt megérthettem volna. Számomra ez a két megis
merési mód egyformán eredeti, és azt mondanám, hogy a természet egysége, amit a
természettudomány történelmi fejlődése megláttat velünk, annak az egységnek, a tük
röz6dése, ami a meditáció középpontjában áll. így tehát ezt az egész kérdést csakis
így tudom megválaszolni: nem látok különbséget. Különbséget látok az eljárásokban,
a kulturális hagyományokban, az alkalmazott fogalmakban. De hogy különbözö dol
gokról szólna, azt nem hiszem, nem hinném. (A szerz6Garten des Menscheichen cimű

könyvéMl.)
Udo Reiter

Varga Mária Ilona fordítása

KALÁSZ ORSOLYA

Tücsökkalitka II.

Mikor kifalja járatait,
másnak mintáz a szapora félelem.

Növények jámborsága nélkül hogyan,
hogy türelem-kéreggé a köré tapasztott idegenség.
Málik úgyis,
majdnem álom tájam faragott rácsa.

Kinek az éneke,
hogy mégis velem marad.

860



VIKÁR GYÖRGY

Mérték és arány a pszichoterápiában

Sigmund Freud 1912-ben egy kis tanulmányt írt Tanácsok a pszichoanalitikus kezelést
végz6orvosnak címmel. Valójában ezzel az írással a pszichoanalízis technikájának első

összefoglalása született meg. Szabályok, amelyek sok-sok évtizeden át megszabták a
lélekelemzés módszerével dolgozó terapeuta magatartását. Bizonyos módosítással
részben még ma is érvényesek. Freud szerényen "tanácsoknak" nevezi őket. Szabadon
akarja hagyni a lehetőséget, hogya terapeuta attitúdjét saját egyéniségének megfele
löen alakíthassa. A szerénység azonban a kés6bbbiekben látszófagosnak bizonyult. Az
akkor megfogalmazott elvek mindmáig a készülő pszichoanalitikus iskolai tananya
gához tartoznak. És a mester ugyancsak szigorúan megrótta azokat, akik feltúnően
eltértek t6lük - Ferenczi rá a klasszikus példa.

Ebben a tanulmányban felveti a kérdést: hogyan képes az analitikus oly sok páci
ensének élettörténetét, annak apró adatait megjegyezni. Ez a memória sok beteget
meglep. Holott e "bravúrnak" egyszeru a magyarázata. Ugyanis az analitikus akkor
jár el helyesen - írja -, ha nem akar megjegyezni semmit. Betege minden közlését
szabadon lebegő figyelemmel hallgatja - eközben saját gondolatait sem nyomja el.
Nem szándékosan és tudatosan figyel - tudattalanjával fogja fel a páciens tudatta
lanjának üzenetét. Ha meggondoljuk: ez a beállítottság pontos megfelelője, kiegészí
tője annak, amit az alapszabály a betegtől megkíván, tudniiIlik minden kritikai szűrőt
félretéve válogatás nélkül közölje spontán felmerülő gondolatait.

A fogalmi zavar elkerülése végett már ezen a ponton tisztáznom kell egy termino
lógiai - szűkebben fogalmazva - egy szóhasználati kérdést. Freud ugyanis 1912-ben
még egyértelműen azt hitte, hogya lélekelemzés módszerével orvosok fognak kezelni
betegeket. Hamarosan kiderült, hogy az analitikusok nem feltétlenül orvosok. Ugyne
vezett "laikusok" - pszichológusok, pedagógusok - sokszor jobb érzékkel sajátítot
ták el, és használták ezt a kezelési módot mint az orvosok, akiket tanulmányaik erő

sen egy organikus (azaz a testi okok figyelembevételét előmozdító) szemléletre nevei
tek. Másrészt a hozzájuk fordulók sem voltak klinikai értelemben minden esetben
"betegnek" nevezhetók. De mindenképpen "páciensek" voltak, azaz szenvedők. Még
is a modem pszichoterápiában gyakran használják a segélykérőre a "kliens", azaz
ügyfél elnevezést, mert ily módon is lazítani akarják szakmájuk kötődését az orvos
tudományhoz és a köznapi értelemben vett "kóros" fogalmához. Én a következőben
a három eredetileg igen különböző értelmű kifejezést szinonimaként használom, asze
rint, melyik jelentését érzem az adott problémánál hangsúlyozottabbnak. Es most
térjünk vissza Freudhoz.

Egy pszichoterápiás kezelés során nemcsak gondolatok merülnek fel, hanem érzel
mek is. S6t, a terápia sikere szempontjából éppen az a döntő, mennyire tud az érzel
meknek - az addig elhallgatott érzelmeknek - szabad játékteret biztosítani. Freud
itt is hasonló magatartást ajánl, mint az asszociációk felmerülésénél. Az analitikusnak
a páciens minden érzelmi, indulati megnyilvánulását egyforma jóindulatú hűvös

megértéssel kell fogadnia. Akár pozitív, akár negatív - az érzelem előjele a kezelés
során amúgy is folyvást változhat. Ez a kérdés még élesebben vetődik fel az indulat
áttételes szerelemről szóló 1915-ös tanulmányában. Az indulatáttételes szerelmet 
írja -, bármennyire vonzó és viszontérzelmeket kiváltó, az analitikus semmiképp
sem viszonozhatja, még aszexuális formában sem. Nem azért, mert áttétel es - rnin-

861



den szerelem magában foglalja gyermekkori érzelmek újjáéledését és áttev6dését a
szerelem tárgyára. (Gondoljunk Rilke: Aldozat című versére - Radnóti szép fordítá
sában: ,,5 mindaz gyermekévim ködébül, mely mint víz ragyog s még névtelen, rólad
kap nevet.;,") Hanem azért, mert az analitikus helyzet provokálta, és a gyógyulási
folyamat része. Az áttétéles érzelmek a gyermekkor fontos, szavakban csak nehezen
felidézhet6 érzelmi élményeir61 adnak hírt, azok új kiadásai. A személyiségfejlődés

korai törései ebben az újjáéledő érzelmi áramlásban tárhatok fel, és válnak az újraélés
és tudatosítás során korrigálhatékká. Az analitikus tehát f6 feladatát árulná el, ha az
indulatáttételt nem terápiás eszközként használná, hanem érzelmi kapcsolatként fo
gadná el. Ehhez azonban kívül kell maradnia az indulatok örvényléséri. Freud ezen a
ponton kifejezetten "érzelmi hidegségr61" beszél. Az analitikus legyen tükör, akinek
értelmezéseiben a beteg saját lelki folyamatainak tükörképét ismeri fel.

Az olvas6t meglepi az "érzelmi hidegség" hangsúlyozása. A korai pszichoanaliti
kus kórtörténetek ismeretében felmerül, hogy Freud ezt a véd6pajzsot önmaga ellen
találta ki. Hiszen az els6 id6ben betegei mély hatást gyakoroltak érzelmeire - még a
húszas években is volt páciense, akit kezelés után vendégüliátott vacsorára, sőt gyűj

tést indított megsegítésére. Igy hát saját tanácsait maga sem tartotta be minden eset
ben. A pszichoanalízis későbbi fejlődése el is vetette az analitikus semlegességnek ezt
a rideg értelmezését. Nem kívánjuk meg, hogy személyiségét elrejtse, hiszen ez hazug
légkört teremtene; csupán azt kívánjuk meg, hogy maradjon háttérben és adjon lehe
tőséget, hogya kezelés során a páciens személyisége bontakozzék ki. Azt is tudjuk
ma már, hogy betegét is jobban megérti, ha a terápia során saját érzelmi reakcióira is
figyel.

Most azonban ne akadjunk fenn a lélekelemző kezelés kezdeti szabályainak szígo
rúságán, hanem gondolkozzunk el azon, hogy Freud ezekkel a "tanácsaival" a pszi
choterápiás helyzet milyen valóságos problémáira keresett választ. Hiszen ez a hely
zet, mint egy átgondolt, rendszerezett kezelési mód része, mindaddig ismeretlen volt.
Orvos és beteg egymás hatásában személyiségük mindig is többé-kevésbé szerepet
játszott, de ez az egymásra hatás nem volt a terápiás program tartozéka, mintegy
ráadásként jött létre, és gyakorta rejtve maradt. Még az addigi leghatásosabb pszichó
terápia: a hipnózis is előírt mozdulatok és szavak rítusát jelentette, ami látszólag a
személyiségt61 függetlenül is működik. A pszichoanalízis során azonban két ember
nyilvánvalóan olyan kapcsolatba kerül egymással, amelyben valamiképp a személyi
ségük a tét, hiszen egyikük legféltettebb titkait tárja fel, a másik teljes figyelmével
fordul feléje, ami érzelmi részvétel nélkül lehetetlen. Sigmund Freud, aki elsőként

találkozik ezzel a kihívással, szabályok felállításával - úgy is mondhatnánk -, a
határok megvonásával válaszol. Szempontjai a lelki kezelések egész későbbi módszer
tanát meghatározóan befolyásolták, nemcsak a pszichoanalitikust. Az orvos, vagy a
pszichologus barátkozása a hozzáfordulóval, segítő közbelépése nehéz helyzetekben,
tanácsadás, biztatás, rábeszélés és lebeszélés lehet pszichoterápiás hatású, de nem
pszichoterápia. Pszichoterápiának csak az nevezhetó, ami meghatározott szabályok
szerint - amelyekben kliens és terapeuta legalább hallgatólagosan megegyezett 
meghatározott keretben és bizonyos rendszerességgel folyik. Altalában azt is megkí
vánjuk, hogya terapeuta valamilyen, a lelki működésről alkotott szisztematikus fel
fogás alapján és egy módszer tudatos birtokában dolgozzék. Tehát a pszichoterápiás
"szerződés","keret" és "módszer" együttese a szabályos pszichoterápia feltételrend
szere. Mi más ez, mint határok kijelölése: mikor, minek, hogyan szabad, vagy nem
szabad megtörténnie a kezelés során. Miért e sok fal és védőbástya?

Az első kínálkozó válasz: a feltáró pszichoterápia a társadalomban szokatlan mér
tékű szabadságot enged a szónak, a gondolatnak, a képzeletnek (de nem a tettnek!).
Vigyázni kell, hogy ez a szabadság ne áramoljon a "falakon kívülre", ne keverje a
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klienst fölösleges konfliktusokba a külvilággal. A szociális léttel összeegyeztethetetlen
szabadság ritka pillanatait: a babiloni bolondünnepet, a karneváli felszabadultságot a
város falain belül kell tartani. Csakugyan csak errólienne szó?

A relaxációs kezelésekben, vagy a viselkedésterápiában nem tárjuk ki a kaput
ennyire a lelki történések szabad megnyilvánulása előtt. Ott a terapauta inkább tanár,
aki pszichotechnikát tanít, és gyakorlatokat ír elő a páciensnek. A szabályok azonban
az ilyen kezelési módoknál is meghatározzák a keretet és a programot, és határt
vonnak a terápia és a mindennapi élet közé. És ezen a ponton ütközünk a mérték és
arány megtalálásának a minden kreatív cselekvésnél felmerülő prblémájába. (A pszi
choterápia is kreatív cselekvés, ha nem is megfogható műalkotás: az ember sorsát
béklyóba kötő ismétlési kényszerból való kilépést, az új kezdetét jelenti - legalábbis
erre törekszik.) Valamennyi pszichoterápia magában foglalja azt a feltételezést, hogy
ami a kezelés ideje alatt történik - ami a gyermek játékában felszabadul, az analizált
érzés és gondolatvilágában tudatosul, a viselkedésterápia hatására a kliens önirányí
tásának része lesz, a relaxáció során az emberben megnyugszik és föloldódik - idő

vel, mutatis-mutandis, átvihető a mindennapi életre. Elkészül egy apró minta, a vá
rosnak egy makettje - és mire a kezelés során ez a makett teljesen, a páciens életve
zetésébe is beilleszthetóen elkészül, a mintát követve átépül körülötte az egész város.
A kicsiny aránylik a nagyhoz, a mérték meg a megmérhetetlenhez. Szabályaink a
kellő mértéket találják-e el, a lélek folyamatainak aranymetszését? Ennek csak a ta
pasztalat lehet próbaköve. Mindenesetre, amíg a makett készül, amíg az újszülött még
embrió, addig magas falakkal és meleg párnázottsággal kell őt óvni.

Mert a lélekelemzés további útján a melegség is megjelenik - pontosabban újra
megjelenik. Ferenczi Sándor utolsó periódusában túlságosan is elárasztotta betegeit
szeretettel - ez a többi analitikust visszariasztotta; túl közel érezték a csábítás veszé
lyét. Tanítványai óvatosabbak. Hermann a jó családi otthon légköréről ír - ez az
alaphangulat illik legjobban az analitikus rendelőhöz,ennek alapvonaláról lendül az
áttétel pozitívba és negatívba - hullámhegyre és hullámvölgybe. Bálint Mihály "új
rakezdésről" beszél az analitikus múltbamerülés (regresszió) mélypontján, amikor az
első nagy, meghatározó emberi kapcsolat: az anya-gyermek kapcsolat érzelmei, vá
gyai jelennek meg a kezelésben. A páciensnek ilyenkor csak néhány jelzés kell, hogy
érzelmi igénye kielégüljön - írja. Ha ezeket ilyenkor megtagadjuk, heves haragot
váltunk ki. Ha ezt a néhány barátságos jelzést megkapja tőlünk, megnyugszik, többre
nem vágyik.

Csakugyan nem vágyik többre!? Ha Bálint Mihály ebben a kérdésben hallgatólago
san Freuddal vitatkozva arra gondol, hogy ezeknek a finom jelzéseknek az erotikája
- az analitikus kezének megfogása, egy apró ajándék kérése, adása - nem csap át
szexuális vágyba, akkor az esetek többségében bizonyára igaza van. Csakhogy az
anya-gyermek kapcsolat érzelmi világával valami határtalan jelenik meg a pszichote
rápiás kapcsolatban. Hiszen ennek az első kapcsolatnak (amit a pszichoanalízis meg
tévesztően "első tárgykapcsolatnak" nevez, holott nem objektumok, hanem szubjek
tumok találkozása) éppen az a jellemzóje, hogy kezdetekor az énhatárok még kiala
kulatlanok, nincs éles határ még egyén és külvilág, én és te között.' A teljes egybeol
vadás, a végtelen szeretet élményének emléke megőrződika tudattalanban, időnként
félelem és veszély jelmezében jelenik meg, máskor, mint csillapíthatatlan vágy. Erejét
csak az ismeri igazán, aki tapasztalta ébredését. Mennél mélyebb rétegekhez ér el a
pszichoterápia, annál inkább találkozunk a határtalan, kielégíthetetlen vágyak sodrá
sával. Nem véletlen, hogy az elméleteivel sokszor meghökkentő,de ugyancsak élesen
látó Melanie Klein a szükséges lemondás elfogadásában látja az analízis sikeres befe
jezésének egyik biztosítékát - ez is benne foglaltatik abban, amit úgy nevez: eljutás
a depresszív pozícióba.2 A pszichoterápiás kapcsolat - valójában minden emberi kap-
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csolat, melyben a zárakat felnyitottuk, - a végtelennel játszik.Ezért is, és ezért is kell
mérték és arány, szerz6dés és szabályok. A pszichoterápia szabályai egyaránt szólnak
a terapeutának és a páciensnek. Es így szólnak: "Mi arra szerz6dtünk, hogyaszemé
lyiségfejl6dés kedvez6tlen hatásokra támadt zavarait gyógyítjuk, az ezekből ered6
tüneteket és magatartási problémákat igyekszünk megoldani. Nem arra, hogy együtt
elérjük a mennyet. Az odavezet6 utat mindenkinek magának kell megtalálni!"

Jegyzetek
1. A "tárgykapcsolat" fogalma a pszichoanalízis fejlődésének legkorábbi idejéből származik, amikor
Freud még a lelki működést elsősorban az ösztönkésztetések szempontjából vizsgálta. Az "objekt", az
ösztön "tárgya" az, akire, illetve amire irányul, aminek, akinek segítségével a kielégülést várja. Kis
gyermeknél ez elsősorban az anya. Noha a pszichoanalízis későbbi fejlődésében a kezdeti ösztöncent
rikus szemléletet meghaladta, a hagyományos analitikus terminológia az "objekt-kapcsolat", illetve
"tárgykapcsolat" elnevezést megtartotta. 2. Melanie Klein feltételezi, hogya gyermek az első életév
első felében a kielégítő és a nem kielégítő anya (illetve anyamell) képét önmagában nem tudja egy
személyben összehozni. Erzelmileg is kétféleképp viszonyul hozzá: az egyiket szereti, a másik ellen
pusztító dühöt érez. Ezt a kezdeti beállítódást nevezi schizoidpozíciónak. Amikor a kisgyermek az első

életév második felében felismeri, hogy haragos indulatai ugyanazon személy ellen irányultak, akit
szeret és akinek szerétetétől egész boldogsága függ, bűnbánat és jóváteteli késztetés fogja el. Ez lenne
a depresszio pozíció. Melanie Klein szerint valami hasonló történik a pszichoterápia során is, amikor a
páciens a tudattalanban megőrzött irreális fantáziáiróllemond és vágyaival, érdeklődésévelaz elérhe
tő valóság felé fordul.

TATÁR5ÁNDOR

Naptár

Szakítás: a parttól elkacsáztatott k6
utolsó csobbanása
A tél is hajt kalászt; zsugorítja, zilálja
6ket - lélegzetszobrok

Fémes zörej - a hold buboréka
letépi magát a fakoronáról, úszni

Szívmézga: a megsebzett törzs igéit
nyalja a pulzáló nyárvég
A [űben pattogó szemek: a földi párzást
6rzeni küldött harmat, föntr61
Vérdűnék - a napkorong búcsúzik
uszálya köré szürkeséget locsbol a víz
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ANGELUS SILESIUS

Kerubi vándor
(részletek)

III. 40. Krisztus keresztjére

Lásd, búneid amik a mi urunkat, Krisztust,
Oly könyörtelenül halálba kergetik most.
De el ne keseredj: ha Magdaléna vagy,
Ott állhatsz boldogan a keresztjealatt.

III. 213. A bölcsesség forrás

A bölcsesség forrás - minél többet iszol,
Annál több víz bugyog rejtett tárnáiból.

IV. 38. Isten semmi és minden

Isten szellem és tűz, és fény és létez6,
És mégis, mindezek közül egyik sem 6.

IV. 133. Az ember egy darab szén

Az Úr a tűz, a fény - s te csupán széndarab!
Fekete vagy s hideg, ha nem 6benne vagy.

IV. 39. A szentséges nap s az ó holdja

Ha Holddá válhatok: Jézus, te légy Napom!
Örök öröm ragyog majd akkorarcomon.

VI. 258. Hogyan lesz bölcs az ember

Ha istent s tenmagad jól megismerni vágyol,
A világvágyat úul magadtól végleg távol.

Tatár Sándor fordítása
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A Vigilia beszélgetése

Németh G. Bélával

- Évtizedeken keresztül kiesett életünkb61 az egyház liturgikus jelenléte. "Magánügy" lett a
hitélet,a szertartások a templomokba szorultak, a rendezvények megritkultak. Az újrakezdés
egyfajta eszme1keJ1éssel jár: az id6sebbek emlékeikben kutatnak, milyen szerepet játszott régen
az emberek életében az egyház. Milyen közösségfenntart6, -szervező erő lehetett a maga litur
giájával, rendezvényeivel, szellemiségtfuel. Németh G. Béla akadémikus, az Akadémia frissen
megválasztott osztályelnöke, falusi ifjúságár61 (rt a 2000 júniusi számában. Most arra kérem,
ifjúságának emlékeit abb61 a ce1b61 gondolja át, hogy az újraszervez6d6 katolikus köze1et szá
mára milyen vonatkozási pontokat tudna felidézni.

- Azt hiszem, mindenkire meghatározó a környezet, amely gyermekkorában kö
rülveszi. Lehet ez taszító és lehet kötö, egyszer s mindenkorra bizonyos ragaszkodást
indokló ez a kapcsolat. Magam inkább az utóbbihoz tartozom. Az én vidékern annyira
egységesen katolikus, hogy mi nem is neveztük magunkat ekként, hanem egyszerúen
csak keresztényeknek. Mert közel s távolban nem akadt másfajta Krisztus-hívö fele
kezet. Ugyanakkor a falumban tekintélyes számú zsidóság élt, mégpedig régóta, Má
ria Terézia korától. Jó összhangban élt velük a falu. Egyfajta teréziánus, jozefinus
tolerancia jellemezte együttélésünket. Szomszédunkban is éppen egy zsidó család la
kott. Gyermekkoromban pénteken este meggyújtottuk nekik a gyertyát, majd eloltot
tuk szombaton. És megfordítva, 6k meg kötelez6nek tartották, hogy húsvéti vagy
úrnapi körmenetkor az ablakukat kivilágítsák. A két csoport, a két vallás tisztelte
egymást, és jóllehet nem két keresztény felekezetról volt szó, pillanatra sem érezte
emiatt nemcsak hogy ellenségnek, de idegennek sem egymást. El szokták például
mesélni nekem, hogya kiegyezés kori plébános a falu művelt rabbijával nagyon jóban
volt, és a lakosság ezt a lehetö legtermészetesebben fogadta, hiszen, mondták, 6k
tudják, miröl beszélgethetnek egymással; mind a ketten a vallásnak olyan kérdéseihez
értenek, amihez mások a faluban nem. Bizonyára vitatkoztak - tették hozzá. Az én
gyermekkoromban azonban már nem volt rabbi, mert a zsidóság nagyrészt a városok
ba költözött. Ugyanakkor ez a környezet különbözött attól a számomra akkor is 
vagy talán éppen az akkortól adódóan máig - taszító, túlságosan kegyes, hitbuzgal
mi kereszténységtől, amely túlontúl sok olcsó allegóriát, gyermekes szimbólumot
használ. Egyszerűbben- majdnem így fogalmaznám meg: direktebben - Krisztusra,
a kereszténység lényegére irányuló világ volt ez, másabb mint mondjuk a déli, az
olaszos, túlságosan is népies kereszténység, amelyben eluralkodott a szentek és az
ereklyék kultusza, vagy az északi, amelyben viszont a misztika volt több. Hétköznap
nemigen értek rá az emberek templomba járni. Az öregek persze szívesen eljártak a
reggeli misére. De a felnőttek nem. Ugyanakkor megtartottak minden ünnepet: az
úrnapi körmenetet, áldozócsütörtököt. Vasárnap soha nem dolgoztak. Még a cselédek
sem; az egyes gazdaembereknél sem, a faluban lévő kis uradalomnál sem. Ennek
ellenére a falunk igen jól gazdálkodó és jómódú helység volt.

Az egyháznak nagy szerepe volt liturgiájával és etikájával. A "teológiájáról" azért
nem beszélek, mert ebbe beleszületett a falu lakossága, az iskolában megtanul ta. Ha
vallásos újságot járattak, könyvet olvastak, az nem Szív-újság-szerűvallásosságot su
gárzott, hanem a reális világhoz jobban illeszkedőt. Prédikációt is ilyet hallgattak meg
szívesebben, ha valamilyen missziós vagy vendégpap jött a faluba. A túl kegyes,
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ájtatos magatartás egy kicsit távol állt mindenkit61. Nem ún. világias kereszténység
volt ez, hanem józan, mértéktartó, bizonyos értelemben távolságtartó. Nem olvadt fel
asszonyos szentimentalizmusban, hivalkodó magamutogatásban, hanem egyfajta szo
lid visszahúzódó magánéletiség, egyedek társas, társulatos közössége jellemezte. Nem
szerették, ha valaki nyilvánosan túlságosan kérkedett a vallásossággal. Mint azt sem,
ha mondjuk, temetésen valaki fájdalmát hangosan nyilvánította ki. Volt méltósága a
vallásosságuknak, mint egyediségüknek is. Végigénekelték a misét, végigimádkozták
a pappal együtt, részt vettek az ünnepi búzaszentelésen, körmeneteken. A feltámadási
körmenet mindenki számára ünnep volt. Az én családomnak egyenesen hagyománya
volt vinni a föltámadt Krisztus szobrát. Én magam is vittem diákkoromban, mert már
éppen rám szállt a családban a sor.

- És a keresztény falu papjai tudtak "partnerek" lenni?
- Nagyon is. Szerencséje volt a papjaival. Egymás után olyan plébánosai voltak,

akik gazdálkodtak is. S így is kapcsolódtak a faluhoz. Tekintélyes, a jómódú gazdák
kal egyenl6 birtokuk volt, amelyet állandó alkalmazott - az én gyermekkoromban
végig ugyanaz az ember - gondozott. Gabonahordáskor a plébános fogata mindig
eljött az apámhoz, és megfordítva, a mi fogatunk is mindig ott volt nála, nem mert
más gazdáknál különösebben kapcsolódtunk volna a plébánoshoz, hanem mert körül
belül azonos mértékű gazdasággal rendelkeztünk. Másrészt a plébánosok sem szor
galmazták az érzelmes jámborsági mozzanatokat. Nem akarták azt, hogy hétköznap
délután, amikor az asszonyoknak megvan a maguk dolga, a templomba járjanak. Ez
a vasárnap és az ünnep sora volt, vagy az olyan évszakoké legföljebb, amikor a mezei
meg az otthoni munka ezt megengedte. De még akkor is kinek-kinek kedvére, von
zalmára bízták. És nem sürgettek különböz6 újmódi csodás Mária-kultuszt, sem ér
zelmes Jézus-szíve-kultuszt; a katolicizmusnak a lényegére irányult az 6 tevékenysé
gük is.

Ugyanakkor nagyon beilleszkedtek a falu közéletébe. Az utolsó plébános, akit na
gyon szerettek, mindennap végigsétálta a falut, kiment a temet6be, megnézte a síro
kat, a szépen gondozottakat megdicsérte, szelíden gáncsolta az elhanyagoltakat; min
den iránt érdek16dött; megállt egy-egy kapuban, majdnem úgy, mint Reymontnál. A
falu szociális-gazdasági kérdéseivel is szívesen foglalkozott. Egy mozzanat: miután a
falu a Graz-Székesfehérvár f6út mellett feküdt, a makadámúton a sűrű autóforgalom
nagy port vert fel. Be kívánt szereztetni egy öntöz6kocsit, hogy azt naponta kétszer,
a gazdák fölváltva végigvontassák a falun. Terve, amegye ellenállására, csak részben
sikerült: a pénzt elvonta amegye.

- Itt a keresztény rend a maga archetipikusságában élt, ahogy majd kétezer éve Eur6pát
meghatározza. Te magad említed a reymonti párhuzamot.

- Ősi, ez igaz. De amit elmondtam. azt is mutatta, és nemcsak az enyémben, a
környez6 falvakban is: tudott alkalmazkodni a kor vilagahoz. Nálunk például nem
volt szokásos az a manapság terjed6 - engem is kimondottan irritáló - álfamiliari
tás, álközösségesdi, amelyek jegyében kenetteljesen a plébánost atyaként emlegetik,
nevezgetik. Nálunk tisztelend6 úr volt, mint ahogya plébános a gazdákat is ilyen és
olyan úrnak vagy ilyen és olyan Józsi, vagy Jani bácsinak szólította és nem "testvér
nek". A testvériséget szimbolizálni hivatott kézfogást máig sem fogadta el a falu több
sége. Joggal, hiszen számtalanszor nem éppen testvéri viszonyban lév6knek kellene
összefogózkodniok, s ez képmutatás, kényelmetlen üres formaság volna. Egy kis ön
kéntes közösségben szép lehet ez - másutt viszolyogtató. Nem akartak egy 6skeresz
tény vagy bogumil közösséget - olyan állapotot, ami Európa számára már idegen 
visszaállítani. S idegen ettől a vidéktől, egyáltalán, szememben, az egész magyarság-
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tól, sót Európától is. Ez az ál "ókereszténység", az őskereszténységhez való mozgalm
iskodó, hamisan bizonykodó "visszatérés". A történelemben az egyháznak éppen az
volt a nagysága, hogy mindig tudott alkalmazkodni. Én elsősorban azt az egyházat
tisztelem, amely egyszerre tud univerzális és lokális lenni. Abban az országban,
amely olyanfajta civilizációs és kulturális helyen van, mint Magyarország, egészen
másfajta egyházra van szükség külsö megjelenésében, szertartásvilágában, az embe
rekhez való viszonyában, mint például Dél-Amerikában, Indiában, vagy mondjuk, a
missziós területeken. Az univerzalitásnak éppen a dolgok lényegében kell megjelen
nie. Annak, ami nemcsak a katolíkus egyházban, hanem minden Vallásban univerzá
lis: világrendez6, világteremtő, az emberbe jót beoltó, az embereket jóra vezérlő erőt

keresnek, tisztelnek, találnak benne. En is úgy vélem, mint ahogya protestáns Kölcsey
vagy a katolikus Eötvös vélekedett, hogya keresztény vallás - ha szabad ilyen szót
használni - a vallásos kultúra legmagasabb fokát képviseli. A kultúra lemagasabb
fokán biztosítja az Isten-hit személyes megnyilvánulási alkalmait. Liturgiája mindig
tudott igazodni a körülményekhez és jó lenne, ha ma is tudna.

Gondoljunk a középkori kereszténységre. Az emberek a hosszú szertartásokhoz
voltak szokva. Ez volt a kulturális élmény mind a falusi lakosság, mind a városi
polgárság számára. A templomban és körülötte sok szellemet-lelket lekötő, betöltő

élményszerű történés ment végbe, a misztériumjátékoktól az oratorikus éneklésig. Az
emberek ma gyorsabban élnek, és a televízióban, mondjuk, egy kétórás miseközvetí
tés inkább taszító, mint vonzó, mint megragadóan bensőséges. Egy tavalyelőtti Má
tyás-templomi kísérlet visszhangja jól igazolhatja. Az osztrákok például jól csinálják
ezt: többnyire vidéki templomokból, normál hosszúságú közvetítést adnak. Persze
ezzel nem azt mondom, hogy az emberek ne foglalkozzanak behatóan a vallás kérdé
seivel, otthon vagy társaságban, akár az egyház által szervezett kis csoportokban,
társaságokban is, önként. De a szertartásoknak, amelyeken az egyház óhaja szerint a
hívők összességének részt kell vennie, alkalmazkodnia kellene ehhez a világhoz.

Mint ahogy alkalmazkodott a szertartások nyelvében is. De amilyen jó szándékok
mozognak amögött, hogy az egyház minden nép nyelvére megpróbálta áttenni a
liturgiáját, ugyanakkor sok ember - s távolról sem csak az értelmiség, de a falusi
közemberek, például az én falum népe is - ragaszkodnék ahhoz, hogy legalábbis
részben s váltakozva legyen jelen a latin szertartás. Például a temetési szertartásnak
bizonyos részeit okvetlenül megtartanám. A Circum dederunt-ot, a Libera me-t kiiktatni
pl. alighanem kár volt. Olyanfajta ünnepélyességet adott, a megrendült a magábaszál
ló fölemelkedés olyan lehetőségétbiztosította, amikor azt érzem amit értek is, tudok
is, mégis valahol nagyon-nagyon messze kell keresnem, és talán csak az Istenség által
megvilágosult pillanataimban tudom fölfogni.

Nem szabad, hogy elvesszen az egyház sokrétűsége. A mi vidékünkön rendkívül
tagolt, rétegelt volt a kereszténység. Példázza az is, hogy sokféle szerzetesrend élt, és
mindeniket más módon becsülte a lakosság; ezt a különbözőséget a reális világba
illőnek érezte. Voltak ferencesek, akik a népies vallásosságot képviselték. Minden
évben kétszer végigkoldulták a falut, tréfálkoztak, velük is lehetett tréfálkozni. Igazi
assisi hangnemet képviseltek, ami nem ájtatos volt, hanem bensőséges, meghitt és
hív6. Másrészt ott voltak a premontreiek, akik bizonyos értelemben a magasabb, az
élet méltóságát kifejező egyházat testesítették ,meg. Nem messze meg a ciszterciek,
akiket tiszteltek, mint tudósokat, jó tanárokat. Es ez a rétegeltség nagyon fontos, mert
ha csak egyetlen magatartásforma van az egyháziak között, akkor ők is, a hívők is
csak kevéssé tudnak alkalmazkodni; s a különbözö szociális és műveltségi rétegek s
az egyháziak kölcsönösen nem találják meg a kapcsolódás lehetőségét. Ezért is ellen
zem a kegyes atyaságot, közösségieskedést. Megvan tán itt-ott annak is a helye, más
hol azonban rendkívül erősen taszíthat.
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- Említetted a latin liturgiát. Szentkuthy Mikl6s végrendeletében kérle a latin nyelv~

gyászszertartást. De emlékszem: gyermekkoromban a tanévkezdést így mondiuk: Veni Sancte,
az évzárást: Te Deum. Latin himnuszek nevével.

- És nem a szilveszteri mulatságot hangsúlyoztuk, hanem azt, mikor lesz az év
végi Te Deum, amin mindenki részt vett. Ami, persze, nem zárta ki az ez után való
kellemes és formás mulatságot. Engem rendkívül er6sen impresszionált a szertartá
soknak nem az érzelmes-ájtatos-asszonyos fajtája, hanem a természet világával össze
illö, mély ráutalású, szép szimbolikája: az úrnapi körmenet, ami az aratással valami
képpen összeesett, a föltámadás, ami a tavaszünnepet is jelentette, az éjféli mise,
amely az advent zárásaként az éj sötétjében világosságot hozott. Érz6dött, hogy ez a
szertartásvilág a mögötte Iévé hitvilággal valamiképpen az életet akarja keresztülvi
lágítani, és tud értelmet belevinni, meg tudja adni annak a méltóságát.

Említettük a latin nyelvú temetést. A Circum dederunt-ot mindenki csendes, emelke
dett áhítattal hallgatta vagy énekelte együtt, mert érezte, hogy itt olyan misztériumról
van szó, amit nem is lehet a köznapi nyelven kifejezni. Ehhez valami más nyelv kell.
A liturgia az egyik f6 összetartó ereje az egyháznak. Nélküle semmiféle vallás nem
tud meglenni. Amerikában éppen most omlott össze az úgynevezett tudományos
keresztény egyház, amelyik szertartások nélkül, el6adásokkal megtöltött együttlétű

vallást akart létrehozni. Az embereknek igenis szükségük van egy bizonyos celebri
tásra, hiszen olyan kevés ünnep van az életünkben és olyan kevés szép szimbólum
van ma, amikor a televíziótól kezdve minden a szexre, a pornográfiára, krimire, rek
lámra, propagandára, sztárjelöltek és sztárok magamutogatására és fecsegésére kon
centrálódik. Ilyenkor különösen fontos, hogy az egyházban az emberi természetnek
és a környezetnek ez a szép liturgikus fölemeltsége megmaradjon, s az emberek sze
mélytelen-személyes áhítat- és emelkedettségvágya megnyilatkozhassék.

- A költészet és a liturgia?
- Nagyon szoros kapcsolatban vannak, de sohasem azonosítható a kett6 egymás-

sal. Mind a kettó - szemben Lukácséknak mindenütt irracionalizmust szaglászó és
vadászó elképzeléseivel- olyat akar megragadni, amit a tudomány, a filozófia nem
tud megérzékíteni, megjeleníteni, átadni. Persze a kettó azért mégsem azonos. A val
lás az emberi világot a mindenséggel összekötő létkérdésekkel foglalkozik, ontologi
kus, transzcendens beállítódással, s a nézeteket teológiailag, filozófiailag fogalmazza
meg. A költészet hasonlókat számtalanszor sejtet, sokszor azonos kérdések körül fo
rog, és megfordítva: a vallásban választ keresők kérdései számtalanszor ihletik a köl
tészetet. Az azonban számomra - sokakkal szemben úgy vélem - alig hihet6, hogy
dogmákat, vallási téziseket ma, hogy úgy mondjam: "direktben" meg lehessen versel
ni. Persze, lehet a költészet témája a katolicizmusnak a mindenséget átfogó Istenségre.
a Gondoskodó Erőre és Értelemre vonatkozó vágya, reménye, bizalma, megértéssejté
se; a világot mozgató Er6höz való hozzásimulása. De azt hiszem, a szorosabban vett
teológiai, vallási tételek versbe szedése aligha költészet. A vallásnak talán még többet
árt, mint a költészetnek. Költészetnek nem költészet, a vallást pedig lejáratja,

- A posztmodern jellegzetessége a másság tudatosítása. A vallás egyfajta harmóniára tö
rekvés. A kett6?

- A nagy katolikus szimbólumvilág tele van küzdelemmel. Jákob harca az An
gyallal, Péter ijedt h6sködése és határozatlansága a Getsemáni-kertben, Tamás kétel
kedése és ujjal való megbizonyosodása, és így mehetnénk tovább [akob Böhmén és
ezer társán keresztül: a kereszténység küzdelem. Jobban örülnek az rás szerint egyet
len megtér6 bűnösnek, "mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek". A kereszténység
éppen azért tud bizonyos értelemben nagy segítséget nyújtani, mert elfogadja a küz-
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delmet. Elfogadja a vallási tételekkel való küzdelmet is. Számomra nem elég hiteles
egy iskolában megtanult, csak engedelmesked6, csak alkalmazkodó - mai, tegnapi
divatsz6val: - "küls6 vezérlésű" kereszténység. Mint ahogy kifejezend6jében a köl
tészet is csak ritkán "harmonikus". Széls6 példát? Weöres Sándor például - most
megengedhetetlen szót mondok: - gyakran elringató, elcsitító melodikussággal, re
mekül megcsinált képekben mondja el versét, de az egyáltalán nem annyit jelent,
hogy eleve adva van benne a megbékélés. Éppen megfordítva: csupa keresés ez a
költészet. Egyszer egy hindut, másszor keresztényt, megint máskor archaikus po
gányt kísérletez, álarcába bújik, egy balkáni koldusba éli bele magát vagy egy árok
parti kutyába, - nincs megnyugvás tulajdonképpen az 6 látszólag harmonikus köl
tészetében sem. Mint ahogyan Ady vallásosságát is ezért becsülöm, ha néha riaszt is
hangossaga. A vitája Istennel vonz, s a legnagyobb vallásos költ6k közé számítom, ha
egyszer-másszor harsány is, szemben, mondjuk, Babits vagy Rilke költészetével. Vagy
akár Weöres vagy Pilinszky lírájával. Akikben ugyancsak megvolt a keresés, mint
ahogy megvolt Kosztolányiban is, akit pedig ateistának szekas felfogni...

- Látom, te is kiJzagyod Szab6 L6rincet...
- És az a Szabó L6rinc is Isten-keres6 volt, ugyancsak küzdött ezzel a kérdéssel,

míközben sokszor dacosan materialistának vallotta magát.

- Ésezzel zárul példdid köre: hiszen éppen 6 állított összeanto16giát Ady istenes verseib6l.
- Minden józan ember számára -legfeljebb a Lukács-tanítványok számára nem

- természetes, hogya vallás és a költészet között igen er6s kapcsolat, testvériség,
egymást kiegészít6 viszony van. Kit érdekel manapság az olyan felvilágosodás kori
vers, amelyben el van mondva, hogy a papok milyen önz6k, képmutatók, harácsolók,
vagy ki van fejtve valamely vélt bölcseleti igazságnak egyedül üdvözítő volta, egy
természettudományi ismeretnek, akkor csodás gépezeteknek leírása stb ... stb ... Nem
véletlen, hogy a felvilágosodás létrehozott egy óriási jelent6ségű filozófiát, amelyb61
persze, a lapidaritás sem hiányzott, de a költészetben oly szegény, mint kevés kor
szak. Nem véletlen aztán, hogy a romantika ráébred: nem olyan egyszeru az emberi
lét, a rációnak ugyanis vannak határai. Nem irracionalizmus ez, mint ahogy Lukacsék
mondogatták. Főleg pedig nem antiracionalizmus. Az irracionalizmus nem irányzat,
hanem olyan állapot, olyan helyzet, amelyben a ráció megakad, ilyenkor érzi az em
ber a maga s a világ állapotát, helyzetét irracionálisnak, amelyből igyekszik kijutni a
ráció egy magasabb fokahoz. Vannak egész korszakok, amelyek nehezebben jutnak el
a racionalitáshoz, mert oly retteneseten bonyolult kérdésekkel, élményekkel kell küz
deniök: és bizonyoslétkérdésekben meglehet talán sohasem juthatunk teljesen a ráci
ös értés állapotba. Am nevetség bárkit is elképzelni, aki szántszándékkal irracionáli
san, az ész ellenében akarna élni. Ez a csak racionális vagy csak irracionális magatar
tás-föltételezés nem vall éppen a sokat emlegetett dialektikára.

S az oldhatatlan ellentétekben való gondolkozásról való lemondásra a keresz
ténységnek is szüksége van. Én nagyon szeretném, ha az egyház végre elfogadná a
keresztény-liberális fogalmat. A liberalizmus nagyjai, Eötvös Józseft61, Széchenyit6l,
Deáktól Stuart Millig Isten-hívék voltak; Eötvös míndíg katolikusnak, Mill mindig
kereszténynek vallotta magát. A kereszténység és a liberalizmus közott oksági kap
csolat van: a kereszténység nélkül, mint előzmény nélkül a liberalizmus sose jött
volna létre. Mint ahogy másutt nem is jött létre. Ahol ma az 6 el6zménye nélkül is
jelen van, ott átvétel. De gondoljuk csak meg, milyen más például a japán liberaliz
mus, amely bizony sok tekintetben máig afféle ipari jobbágysággal párosul. Az aztán
más kérdés, hogyaliberalizmusnak vannak ateista, vallás- és egyházellenes ágai is,
hiszen minden irányzatnak vannak ilyen és amolyan ágazatai. Nagyon örülnék, ha a
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politikához nem tartozó kérdéseket illet6 vallásos vagy akár költ6i magatartást a libe
ralizmusnak a racionalitás és a tudomány kizárólagosságát hirdet6 képvisel6i elfo
gadnák; és fordítva, ha a vallás képvisel6i is tudomásul vennék, hogy bizonyos kér
désekre nincsen katekizmusi felelet, hogy azokat a józan, a hittel nem ellenkez6, de
racionális, tudományos módon, liberális szellemiséggel, a középkor óta létrejött poli
tikai eszmevilág jegyében kellene megoldani. Elóbb-utöbb például alighanem a mai
nál árnyaltabb, tagoltabb, többnéz6pontú teológiai-etikai szembesítéssel kell a népe
sedés, a túlnépesedés, a föld teherbíró kérdésével foglalkozni, reá feleletet keresni.

A liberalizmus toleranciája: meg kell érteni másokat, és engedni kell, hogy ki-ki a
maga útját járja. Ennél keresztényibb (és egyben liberálisabb) gondolatot el sem lehet
képzelni. Olyan verbális, öröklött álellentétekkel küzdünk, amelyeket rég föl kellett
volna oldani, s számtalan területen föl is oldottak. Az egyházban mindig is volt egy
fajta kett6sség e tekintetben. Két nagy hagyományt hadd említsek: egyiket talán
mondjuk a IX. Pius-félének, egy kicsit talán XII. Piust is ide számítva; a másikat a XIII.
Le6-, XXIII. János- és talán a XI. Pius-félének. Talán teológusokat is emIítenék (bár,
világi ember lévén, nincs jogom hozzá): a Ratzinger-féle merevebb (aki nagyon okos
ember a maga nemében), és a Rahner-féle sokkal megért6bb, az evilági problémákkal
együttmozgóbb magatartást. Az egyházban mindig i~ voltak bels6 viták. Lehetnek
alapvet6 tézisek, amelyekhez nem lehet hozzányúlni. En azt szeretném, ha az egyház
nem egyszeruen olyan vitafórum lenne, ahol a meglév6 tételeket kell igazolni, hanem
ahol a meglev6 tételeket, mai értelmüket, alkalmazásukat tovább lehet gondolni. Ne
a marxistáktól vegyünk példát, akik számára az úgynevezett viták arra voltak jók,
hogy azt bizonyítgassák, hogy igenis nekik van igazuk, igenis az 6sködt61 Platonon
Arisztotelészen át Hegelig hozzájuk, az 6 felfogásukhoz vezetett minden jó út. En az
egyházban él6 szellemi világot szeretnék látni, és akkor az egyház még inkább 
mert most is nagy és segít6 tényez6 a világban - nagy és segít6 tényez6lehetne.

- Számodra bizonyos mértéket jelent az egyház. Ifjúságod emléke e1t benned mindig is
tovább. Tudni lehetett rólad: a dunántúli katolikus kultúra neveltje vagy. Szeme'lyedben ho
gyan e1ted meg az elmúlt évtizedeket?

- Azzal az ateizmussal, azzal a filozófiával, azzal a történetszemlélettel, amelyet
- hogy az egyszeruség kedvéért neveket mondjak - nálunk Révai, Fogarasi vagy
akár Lukács; a történészeknél Mód Aladár meg Andics Erzsébet képviselt, nem volt
nehéz szemben állni. Egyetérteni lett volna nehéz, lehetetlen. De foglalkozásomnál
fogva persze, megviselt. Tanítani és közben legalább érzékeltetni azt az oktatottakkal,
hogy amit 6k a gondolkodásként kénytelenek tanulni, az amit a lét lényegér61 kötele
sek mondani, az csak egyik lehet6sége a gondolkozásnak, a Iétről való vélekedésnek,
s nem is a legmagasabb lehetőségerez bizony nehéz volt. De azért megoldható azáltal,
hogy fölsorakoztatott az ember különböz6 felfogásokat s mellettük érveket, hogy vá
laszthassanak, s a "kötelez6t", "az egyedül helyeset" így a sok közül egyi kké degra
dálhassák. Az irodalom ebben nagy segítséget nyújtott. Kaptam ugyan megrovást
b6ven, például Rilkéért, Pilinszkyért, Babitsért, Mauriacért. Saját utamat, "sorsomat"
hadd ne emIítsem; elég annyi: egyetemem múltán tizenöt évre foglalkozhattam e16
ször feladatszerűen tudománnyal. Befelé: egyre inkább egy szellemi-lelki ökumené
felé haladtam, amelyben akár a küszköd6 ateisták - s persze nem a szemináriumi,
tanköri, hivatali s nem is olyan valláspótlékos (s ezért militáns és bigott) ateisták, mint
például Lukács - is helyet kaphattak. Hogy jellel fejezzem ki a lényegét: igen-igen
örültem, hogy végre a katolikus egyház is nagy tisztelettel szól Lutherr6l. A legnehe
zebb számomra mégis a társutasok elviselése volt. 1963-ban, középiskolai állásom
mentend6, párttaggá lettem. De sem osztályomban, sem kés6bb, mikor már írhattam,
Lukács-Révai-féle igéket soha nem mondtam s nem írtam le. De akik igazán hitték
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ezeket, azok mégis becsülendőbbekvoltak, mint akik csak mondták. Különösen nehéz
volt azokkal szót váltani, akik egy primitív nacionális valláspótlékot alakítottak ki,
sem a nemzetről, sem a vallásról nem lévén tisztázott fogalmuk, lévén viszont bő
demagógiájuk és öntudatuk. S mindezt megfejelték az éppen akkor járatos marxista
szólamokkal. Az európai bölcseleti tájákozódás, a vallás körüli valódi vita egyik fő

elődje is ez a csoport volt. Egyetemi vezérfigurájuk hol pózosan elsírta magát egy-egy
"kurucos" Ady-vers felolvasásakor, hol hisztérikusan demagogizált. Majd meg nya
katekert érvekkel s hivalkodó terminológiával bizonygatta, hogy Ady igazában atesita
és nincs köze az Isten-hithez.

Ami ennek a rendszernek a napi gyakorlatát illeti, ahhoz már elég idős, felnőtt

voltam, hogy egy pillanatig se vegyem komolyan. Marxot jelentős gondolkodónak
tartom, az analízis továbbfejlesztőjének,de egyáltalán nem hittem az igazság kútfejé
nek. S mint mindenféle prófétaságot, az övét is egyértelműen elutasítottam. Nem is
kellett ehhez különösebb egyetemi műveltség. Apám, vagy bármelyik józan falusi
gazdaember tudta, hogy képtelen ostobaságot akar megvalósítani. Ók nem azt mond
ták, hogya tudomány ilyen vagy olyan téziseivel nem egyeztethetőössze, hanem j'lzt,
hogy az emberi természettel alapvetően ellenkezik, amit itt létre akarnak hozni. Es a
dolgok tönkremenetele, mai kétségbeejtő állapotunk őket igazolta.

- Hazai viszonylatban hogy látod az egyház helyzetét?
- A magyar katolikus egyház, ne tagadjuk, a külföldi egyházakhoz képest mindig

kicsit hatalmi egyház volt. Azt szeretném, hogy szellemileg, szabadon, ne eléírássze
rűen érvényesítsük a katolicizmus tételeit, tanításait, felvilágosult lelkiségét, etikáját
stb. stb. Az egyes műveltségi csoportokhoz alkalmazkodva a kultúrán keresztül átvin
ni a katolicizmus élet- és léleksegítő szellemét. Ennek az országnak az az egyik leg
főbb problémája, hogy nincsen a szónak intellektuális értelmében vett társasági élete.
Az emberek nem jönnek össze, hogy egy esti társaságban időszerű vagy "örök" kér
désekről beszélgessenek, vagy éppen megvitassanak valamit. Csak az azonos nézetú
ek járnak össze, de azok is csak azért, hogy az ott nem levőket pohár mellett szidhas
sák. Nem folyik eszmecsere, hiányoznak ~ társaságok. Az egyházaknak a fejlett világ
ban rendkívül sok ilyen társaságuk van. Értelmiségi tudós társaság, szociális egyesü
let, falusi olvasókör stb. A szomszédos Ausztriában huszonötször annyi fajta egyesü
let és társaság van, mint Magyarországon, s amelyekben az emberek összejönnek és
meg tudják beszélni nehéz és komoly, könnyebb és kevésbé súlyos problémáikat.

Nem arról van szó, hogy az egyház alakuljon át valami Fabianus Társasággá, ha
nem arról, hogy ne vezetettek és vezetők gyülekezetei legyenek az egyházi, a vallásos
társaságok, egyesületek, körök. Hanem egyenrangúak körei, együttesei, amelyekben
kinek-kinek gondolata súlya adja meg a rangját, helyét, tekintélyét. Nem tudom, jól
emlékszem-e - de úgy rémlik, pápává elvben minden megkeresztelt hívő (vagy föl
szentelt pap?) megválasztható. Nos, ebből legalább a közös gondolkozás joga és kö
telessége újulhatna föl, maradhatna meg és bonthatná szét a gondolat jogának hierar
chiáját; lélek- és világközelbe hozhatna papot és hívét, ordináriust és közembert, ér
telmezőt és az értelmezést mérlegelőt. Az egyház tanító hivatása, mint minden tanítás,
elsősorban a gondolatra, az eszmélkedésre, a mérlegelésre, magatartásra tanításban
kellene, hogy testet öltsön. Ezzel kapcsolatban végül hadd utaljak arra, mennyire
hiányoznak nálunk a nyugati országokban olyeredményesen múködő, elsősorban

világiakból álló s vezetett katolikus tudományos egyesületek, mindenfajta tudomány
terén. Ezek ott gyakran kerülnek vitába egyháziakkal, de ezzel nem ártanak az egyház
tekintélyének, ellenkezőleg, emelik szellemi rangját, bizonyítják élő voltát, nyitottsá-
gát, befogadó készségét. .

Kabdebá Lóránt

872



Mai meditációk

BALASSA PÉTER

Ami már megvan - még

Az újabbkori történelem, a társadalmi élet és az emlékezet rombolásokkal van tele.
Amióta a Gondviselés "nagy elbeszélése" helyére a Történelemé lépett, amióta a nem
hívó világ a látható s a hívó a láthatatlan, amióta adottságként, sót a napnyugati
ember létmódjaként kell elfogadni mindezt, azóta a keresztény emlékezet is sokszor
sodródik a rombolás örvényébe. Most, amikor nyilvánvaló, hogya Történelem "nagy
elbeszélésének" is vége, most, hogy többé nincs egy, kiemeit, ránk oktrojált (bármiféle
tartalmú) nagy konstrukció, tehát a modern utáni világban, látható, hogy az újabbkori
rombolás azért válhatott példátlan mérenívé, mert a látható és a láthatatlan közötti
határ, egyensúly és arány voltaképpen igen hosszú ideje nem működött.A posztmo
dern világban a kereszténységnek újra kell gondolnia (s e kell nem a szöveg, hanem
a korszak szava), mit jelent az, hogya világban, a nem hívó láthatóságban kell fenn
tartania a láthatatlan hitet mint igazi emlékezetet. Valójában persze mindig is ilyen
körülmények között kellett kereszténynek lenni - erről azonban hosszú évszázadok
uralmi helyzete miatt a kereszténység szinte megfeledkezett (nálunk különösen). Ez a
feledés is a rombolás történetéhez tartozik. A köznapi keresztény ember tudatában
nagyon is meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy amióta az egyház elvesztette
világi uralmának javát, voltaképpen valami jóvátehetetlen hanyatlás és rombolás
megy végbe a társadalomban. Ez a sokszor az egyház által is képviselt felfogás azért
rombol, mert nem képes elfogadni, elismerni, hogy ami már megvan,az bizonyos érte
lemben megfellebbezhetetlen. A történelmi romboláshoz ennek nem-tudása is hozzátar
tozik, nemcsak az ateizmus rombolástörténete. Az a folyamat, amit összefoglalóan és
olykor pontatlanul szekularizációnak neveznek, els6sorban a látható egyház uralmá
nak és nem a láthatatlan hitnek a megtörése. Hogy is lenne megtörhetőaz, ami látha
tatlan s mint ilyen: hegyeket mozgathat? Vajon nem a látható és a láthatatlan gyenge
séget és bizonytalanságot mutató összekeverése-e, ha a hívő ember visszafelé fordul,
amikor restaurálni akar egy állapotot, amely inkább szólt a láthatóról mint a láthatat
lanról? Vajon nem a hitről feledkezés gyengeségéről van-e szó, amikor sokszor abba
a hatalmi harcba megy bele a kereszténység, amely a világé és nem az imáé? Vajon
nem a rombolásba - a saját hitének rombolásába - kapcsolódik bele ilyen módon?
Megrendíthető-e a hit például a következetes ateizmus valódi tisztelete által,
amennyiben benne az emberi személyiség és lelkiismeret Istentől való szabadságát
tiszteljük? Nem rombolunk-e, ha ezt a szabadságot éppúgy, mint az egyenlőség esz
méjét (ember és ember szigorú meg nem különböztetését), valamint a nem-hívő test
vériség eszméjét "ördögtől valónak" tartjuk? Meggondoljuk-e ilyenkor, hogy ez a
három, világi alapérték valójában a zsidó, görög és evangéliumi keresztény alapérté
kek átfogalmazásai, interpretációi? Vajon a történelem, mely ezt a nem-hívó átértel
mezést véghezvitte - összes aránytalanságával együtt -, eredetileg nem arra szol
gált-e, hogy az ember belső szabadságának és függetlenségének kiemelésével helyre
állítsa posztját a Teremtésben, vagyis hát istenképmási mivoltának új méltóságot ad
jon? Kant, a felvilágosodás, a francia forradalom kiindulópontja eredetileg nem re-
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konstrukció, nem rombolásellenes program volt-e, (amelynek ezt a hangsúlyát maga
a történelem sok tekintetben elhomályosította, destruktívvá tette)? Vajon mindaz, ami
őszinte, megfontolt, lelkiismeretes törekvés, az emberi nem önnevelése, ambíciója 
nem Isten múve? S ha valóban hiszünk teremtett mivoltunkban, ami már megvan, mi
baj érheti ezt még? Vajon meggondoltatott-e sokszor, hogy az "ördögi mú" túlhang
súlyozásával nagyon is világi, gnosztikus módon bocsátkozik harcba a kereszténység?
Ami már megvan, ami így alakult, ami ekkora nagyságrendben olyan lett, amilyen,
emberi ésszel és érveléssel megfellebbezhető-e? Vajon az ész harca az ész ellen nem
rombolja-e le azt az erős kapcsot, amely észt és hitet összeillővé tett eredetileg - a
tanításban csakúgy, mint a tapasztalásban? Vajon misztikus meditáció és racionális
"ut intelligam" nem hívják, vonzzák egymást? Ha a 20. század végén, különösen itt
és most, az országban, ahol élünk, olykor összetévesztik a rekonstrukciót a restaurá
cióval, nem újabb rombolást jelent-e ez? Ha a 20. század végén, a haláltáborok kinyí
latkoztatásszerú (apokaliptikus) tapasztalata után még mindig mindenestülaz ész mú
vei ellen fordulunk, ha tagadjuk, ami mármegvan,nem az emberi lény képmás mivoltát,
az ész adomány mivoltát tagadjuk? Provinciális változatban: komolyan s felelős

ségteljesen gondolható-e éppen itt, hogya kereszténynek természetes közege az antili
beralizmus és a "jobbközép"? Vajon ha politikaivá, méghozzá egy bizonyos bár nem
bizonyított "hagyományokon alapuló" politikává s harccá tesszük most a keresz
ténységet, nem ugyanabba a rombolástörténetbe kapcsolódunk-e bele, melyet valóban
el kell utasítani? Semmissé tehető-e, amit az ember az utóbbi századokban létrehozott,
akár a sokszor a hagyományos Gondviselés-felfogás ellenében is? S ha így történt,
akkor nem ama meg nem ismerhető szándék munkált ebben is? S ha ez az "önkénye
sen" létrehozott, az autonómiát a középpontba állító világ utóbb a rombolás világá
nak bizonyult (egyre inkább, itt a század s ezred végén, amellyel szemben épp a
posztmodern világkép igyekszik létrejönni), nem a rosszat folytatjuk-e belőle, ha to
tálisan semmisnek tekintjük? Semmisnek tekinthető-ebármi, ami már megvan? Gon
dolhatunk-e még a semmiségre, tehát a feledésre, a "nem történt semmi"-re akkor,
amikor a meglev6 oly kevés? Akkor, mikor az, ami már megvan, még nem biztos, hogy
megmarad egyáltalán, amikor az, ami már megvan, még van meg, akkor nagyon élesen
figyelni kell önmagunkban arra, ami nem az ima, hanem a hatalom, arra, ami az
önmagunktól szabadulás, szemben azzal, ami az önmagunk foglyul ejtése: énünk
sokszor észrevétlenül szakralizált világuralma. Ehelyett nem gondolkodhatnánk-e
úgy, hogya saját hitgyengeségünktól való félelmünk ellen kell fordulnunk, azért, hogy
mégmeglegyen, ami már megvan, hogy els6sorban imával igeneljük a Létet, hogy az
Igen igazsága - ha némán is, de - győzedelmeskedjen a lelkiismeretlen Nem fölött?
Nem gondolkodhatnánk-e úgy, hogy az Egyház, sőt a hit kétségtelen visszahúzódása
a látható világból, e folyamatos összezsugorodás épp a hit leckéje, megleckéztetése 
és intenzívebbé tétele? Hogy ez a szorítás és szorongatás maga a kifürkészhetetlen
szándék és mú? Hogy errekellene hallgatni, ennek engedelmeskedni, ezt "kihasznál
ni", súrítésnek és az isteni lelkiismeret halk szavának tekinteni? Hogy éppen a vere
ség nyitja meg a hit - és nem a hatalom - új, eddig nem látott dimenzióját? Hogy
hát mit jelent valójában az, hogy ami már megvan, az nem tud és nem akar keresztény
lenni, s hogy mindez ugyanakkor az ennyire kétségbevonhatatlanul megvan? Másfé
161: mit jelent az, hogy ami már megvan, ennyire veszélyeztetett (önmaga által), hogy
csupán mégvan meg, s egyre kevesebb a garanciája, hogy meglesz? Mit jelent az, hogy
ami már megvan - még egyelőre -, az kétségkívül önnön rombolásainak foglya is,
miközben eredetileg egy rekonstrukciós programon alapult?

Vajon csodálkozhatunk, s felháborodhatunk-e, ha igazi hívők sokasága úgy érzi,
hogya keresztény szó egyre kimondhatatlanabb, csakúgy, rnint például a "magyar"?
Vajon csodálkozhatunk-e azon, hogy igazi hívők és őszinte, mély ateisták azzal a
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váddal élnek, hogya "katolikus önérzetesség", ez a befelé forduló, g6gös kirekesztés
nagyon is összekapcsolódik napjainkban a "népnemzeti" önérzetességgel: g6ggel;
holott eredetileg a hív6 önérzetessége egyúttal egyetemességet is jelentett? (Nem be
szélve a néma szerénységr61.) Ember és ember meg nem különböztetése a hit erejéhez,
valódi önérzetéhez, nem pedig önfeladásához tartozik. Vajon kritizálható-e ekkora
nagyságrendben a történelem, az "ami már megvan" egésze, s vajon nem inkább
önmagunkon kellene-e kezdeni jó sokáig? Vajon az ima nem önmagunk összezsugo
rítása-e s ezáltal válasz, s e komprimálás, sűrítés által: önmeger6sítés (felnagyítás és
offenzíva helyett)? Nem a legdrágábbak közé tartozik-e számunkra a teremt6 Szó és
Ige, amely oly sokszor leromboltatik és megcsúfoltatik? Vajon nincs-e mély bölcsesség
ebben a szóban: visszaélés? Lehetünk-e keresztények, ha visszaélünk? Nem azt jelenti-e
ez, hogy ami már megvan, az nem visszafordítható, csak megújítható? Még? S mit jelent
végül az, hogy alig halljuk meg azokat a hangokat, amelyek világosan, egyértelműen
és szigorúan szólnak korunk legfőbb visszaélésér61: "Aki rasszista, nem lehet keresz
tény' (II. János Pál szavai, II Giornale, 1990. szeptember 2.)? Mondjuk-e s emlékezte
tünk-e arra (emlékezés: a rombolás ellenfele): templomban, kápolnában, székes
egyházban, imazsámolyon eléggé, hogy nincs "se zsidó, se görög"? Hogy csak két szó
van igazán: "igen, igen, nem, nem"? A két szó, ami már megvan - még.
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Történelem

Kocsis Károly:
Elcsatoltak

A Tudományos IsmeretterjesztőTársulat májusi
júniusi közgyűlése alkalmából érdekes kis
könyvvel lepte meg tagjait és a könyvek kedvelő

it. A szerzö: Kocsis Károly, a cím: E/csato/tak. Ma
gyarolc a s:wmszéd d/lamokban. A cím azt mutatja,
hogy nem az elcsatolt terü/etekr6/ - vagyis irre
dentáról - van szö, hanem az elcsatolt magyar
ajkú lakosságról, a kisebbségi sorsról. A minden
napok beszédtárgya - de ezt a beszédet átfotró
sítják az érzelmek, és valakinek végre vállalnia
kellett, hogy tárgyilagosan, adatszerűen mutassa
be a határon túl rekedt magyarok helyzetét.

A könyv tárgyilagos, amennyire csak lehet.
Adatok alkotják a túlnyomó részét, a szöveges
fejezeteket is. A függelék tizenkilenc oldalnyi táb
lázatot tartalmaz, továbbá az 1918-20-ban el
vesztett települések mai hivatalos nevének a lis
táját és a két békeszerződés szövegének azt a fe
jezetét, amely a határokról szól. A szöveges feje
zetek a hajdan magyar tájak történelmét és de
mográfiai fejlödését, valamint szomszédainknak
az utóbbi hetven évben folytatott nemzetiségi p0
litikáját mutatják be.

A számok könyörtelenek, nem tűrik sem a ro
konszenvet, sem az elkeseredést. A könyv sorai
ból, sót táblázataiból mégis szinte kicsapnak az
érzelmek. Az egymás helyére lépő számok a ma
gyarság folyamatos, több vidéken gyors fogyását
tanúsítják. Szorongva olvassuk ki a számoszlo
pokböl, hogy ez a nép lassanként eltűnik törté
nelmi területének egyik-másik tájáról. A százalé
kos arányt tekintve Burgenlandban leggyorsabb
és legbiztosabb a magyar kisebbség elfogyása.
Különös módon egyetlen területen nincs fogyás,
éppen ott, ahol a nemzetiségi politika a legzsar
nokibb: Romániában. Erdély magyar lakossága
lassan, de biztosan nlh7ekszik, az összlakossághoz
viszonyított aránya pedig alig csökken. Az ada
tok önmagukban, kommentár nélkül is megro
vást tartalmaznak a kormányok címére, a nemze
tiségi politika miatt. A legsúlyosabb megrovást
természetesen Bukarest kapja, de utána Ausztria
következik.

A szerzö nem vállal prófétálást. A jövendő,

amelyet a könyvből csak sejteni lehet, nem ad
okot optimizmusra. De hasznos a szorongás,
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amellyel a könyvet tanulmányozzuk, mert legna
gyobbrészt a tudományosan bizonyítható igazsá
got mondja (nem teljesen ti. a hézagos vagy gya
nús adatokat becsléssel korrigálja, és ebben már a
vélemény is szerepet kap), és mert ezzel az egy
kori irredenta veszélyes gondolatzavarai nélkül
tárja a magyarság elé az elcsatoltak helyzetét.
Erősíti azt a meggyőződést, amelyet ésszerűen

gondolkodó honfitársaink mindig vallottak: itt, a
maradék hazában kell talpra állnunk, hitben,
munkában és tudásban meger6södnünk, ez az
egyetlen remény arra, hogy a határon túli ma
gyarság megmaradhasson. (TIT)

Bán Ervin

Irodalom

Kertész Imre:
Kaddis
a meg nem született gyermekért

Kertész Imre új könyvének csírái már az író 60-as,
70-es évekb6l származó naplójegyzeteiben, regé
nyeiben is felfedezhetók. "Bármin gondolkodom,
mindig Auschwitzon gondolkodom" - fogalmaz
ta meg életének és szellemi létmódjának szervezö
elvét. Ezt a viszonyt azonban már akkor sem kizá
rólagosan zsidó "témaként" élte újra írásaiban, in
kább azzal a fogyó reménnyel, hogy ez a tragédia
"az európai ember legnagyobb traumája a kereszt
óta". A kaddis, úgy tűnik, kétségbeesett, rögeszmés
hittétel e vágyott, autonóm emberre, s úgy tűnik,

végs6 áldozathozatal egy következetesen végig
gondolt írói világban, mások szabadulásáért áldo
zatként felmutatva saját elvesztett életét.

"... s fekhettek fellegsírba feküdni van ott hely"
(Lator László ford) - a könyv mottója, melyet
Kertész lmre a zsidó származású Paul Celantól, a
háború utáni német líra legnagyobb alakjától vá
lasztott, némi kitekintést is szükségessé tesz. A Ha
lálfúga c. vers e mondatának szimbolikáját Paul
Celan öngyilkossága valószínűleg tovább árnyalta,
további értelmezésekre késztetve ezzel kortársait.
Egyikük, Ingeborg Bachmann például Malina círnű

regényében Celan halálát gyilkosságként, a depor
tálások jövőben bekövetkező hatásaként értelmez
te. Az ezzel szembeállítható szabadság csak mint
a tagadás szabadsága jelenik meg, a szabadon vá
lasztott, de végül is szükségszerű halálban, az
öngyilkosságban.



Celan és Bachmann sorsa, a megváltatlanság, az
eltI1nés, megszűnés és felszámolódás végső tragi
kuma lebeg Kertész Imre könyve felett is. Az életé
vel elszámol6 ír6-múfordít6 tollával kezdi ásni a
sírt a leveg6be, az írással, munkájával, az egyetlen
tevékenységgel, melyben otthonosnak, létez6nek ne
vezheti magát, az írással,mely életének meghosszab
bításában,a továb!>- és túlélésben lételenuné váll

A kiuldis, a halotti ima a meg nem született gyer
mekhez szől, r61aszöl, s ő egylényegű az ír6 sorsá
val. Az ő meg nem születése a koncentrációs tábort
túlélő, de ebb6l a hílél6-állapotból soha többé ki
nem törő, el nem felejte5, minden el6- és ut6követ
kezményt innen szemlélö tudatból ered. Ez a kí
vánt gyermektelenség ebb61 a világból nézve kizá
rása annak a lehetc5ségnek, hogy a gyermek az ó
sorsát megismételve hílélésének meghosszabbítá
sa, ennek az áldatlan állapotnak örökös forrása le
gyen. Lázadás a fennmaradás ellen abban a tudat
ban, hogy a nyomtalan eltűnés kevesebb szenve
dést hagy maga után, mint a további élet.

Az ezzel való szembenézés a vallomásos múfaj
és az élt5beszéd áradásának szuggesztív erejével
sodorja végig a könyvön a volt feleségnek mon
dott "nem"-et, a "nem"-et a gyermekre. Ezek kö
ré a "nem"-ek köré szervezödík a feltárulkozó
történet, ezek a tagadások, mint megannyi kihí
vás, választa, számadásra késztetik az ír6t. A je
lenb61 vissza-visszaszalad6 emlékezet úgy rakja
össze a múltat, mint szükségszerűségekhalma
zát, melyet átvilágít a rendkívül igényes megfo
galmazással párosult elbeszélói hűség, a nagyfo
kú reflektáltság. Az els6 "nem"-t61 a végs6
"ámen"-ig mindent végiggondol és mindenhová
odateszi a befejez6 pontot. A celani önfelszámo
lás, a "levegőbe sírt ásás" folytatása a gyermekte
lenséggel és beteljesítése önnön életének felmuta
tásával, leírásával, tovább pontosftják az írás sze
repét. A hosszú mondatok, mint ás6nyél, a
"nem"-ek mínt ásó járják át és át a levegőt, azt a
közeget, amelyben mi olvasók létezünk. s a ránk
hulló leveg6rögök a mi kötelességeink képzelet
beli súlyát is növelik.

A "zsid6nak lenni" konzekvenciáira, lehetősé

geire és kényszerére Márton Lászl6 tavaly megje
lent esszéje (Ki'CKilasztottak és e1uegyü16k) már felhívta
a figyelmet. A lalddis elbeszél6jének zsidósága sem
fajhoz, sem vallási hagyományhoz tartozást nem
jelent. Gyermekkora óta kísért6 rémkép számára a
vallási okokból fejét kopaszra borotváló parókás
zsidó n6 látványa - ez benne a zsidólét negatív
szimb61umaként, valami idegen, beteges érzésként
6rz6dött meg. Az írást áthat6 keserűséga környe
zet riaszt6 identifikációs kényszere miatt mind ki
élezettebben fogalmaztatja meg az egyetlen vi
szonyt, amelyben zsidóságát élete részének tudhat
ja. Ez pedig a szabadság, egy végletes szabadság, a
semmilyen rendhez és élethez nem asszimilálódás
nak, az auton6miának az eszménye, amelynek el-

éréséhez és fenntartásához, de csak ehhez, zsid6
sága jelenti a segítséget. Üldöztetése, megbélyeg
zettsége és az álland6 irritáció tragikus "eI6ny"
ennek az autonómiának a megvalósításához.

A házasság halála, a fájdalmas távolodás a fel
eségtöl, aki szintén zsidó származású, azért is kö
vetkezik be, mert ez az autonómia kikezdhetetlen
létezési móddá vált. Az ezt tápláló örökös emlé
kezés ellentétbe kerül a feleség igényével, mely a
felejtésre, asszimilál6dásra irányul, s amelynek
betetőzése, a kiengesztelédésés megváltás a
gyermek születése lenne. ~

Az erre mondott "nem"-hez vissza-visszatérő

vallomása szövetében mindezt kiegészítendő és
elmélyftend6 kísért a gyermekkor, a konokul el
nem felejtett nevelés emléke, mely a megtöretés,
tekintélyelvűség, "túl nem élt túlélés" jelen
téseket tartalmazza. Az apa, a világrend megtes
tesítője előtt a gyermek az örökös meg nem fele
lés és bűnösség tudatában él, a tökéletlen emberi
kapcsolatok negatív élményével. Ha ennek az
atya-képnek a helyébe a közös kiszolgáltatottság
belátásának igazságát lehetne állftani, a zsarnok
ra vonatkozó gyermekkori igény nem termel6dne
újra, s az ettől szabadulni igyekvés nem tenne
"vacogtat6an magányossá". Mivel ez nem követ
kezett és következik be, Auschwitz felfoghat6 úgy
is, mint a zsarnokság beteljesítése, a világrend
megtestesftése, és ezért "ha igaz az az állftás, hogy
isten felmagasztalt apa, akkor isten nekem Ausch
witz képében nyilatkozott meg".

A szerző e paradox megfogalmazása szintén az
autonómia öntörvényei közé vezet, mely kizárja szá
mára a "valaki apjának lenni" állapotot, s ezzel együtt
a bármiféle nevelésben való aktív részvételt is.

A gyermek tagadásával, azzal, hogy feleségét
beavatja ugyan élete történéseibe, de ez nem felsza
badultsággal, megtisztu1ással jár, - a "rossz" meg
nevezése nem jelenti megszúnését is - feleségét
végképp elidegenfti magától. Ett61 kezdve a meg
váltatlanság poklának képzete kötődik házas
életükhöz. S ami egyiküknek létformája, szenvedé
sek formálta autonómiájának kikristályosodott
igazsága, az a másiknak élve eltemettetés, tetszha
lál. Csak akkor teljesftik be egymás szétzilált életét
- a válás után - amikor volt felesége újra férjhez
megy. Akkor egyikük élve eltemettetik, a "leveg6
be sírt ásás" befejezésébe kezd, végső j6zansággal,
látva a másik szenvedések formálta igazságát. "egy
sötét szemű kislányt, orrocskája környékén elszórt
szeplők halvány pöttyeível, meg egy konok fiút,
vidám és kemény szeme, akár szürkéskék kavics".

"Nem az írás kultúrtevékenység, hanem a mű
vek megőrzése"- írta egy régi naplójegyzetében
Kertész Imre. Ránk olvasókra, szabad befogadá
sunkra hagyományozódott most egy könyv, a
megértés és megtisztulás csak nekünk megada
tott lehetőségével.(Mllgvet6)

Wirth Imre
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Pomogáts Béla:
Az irodalom köztársasága
Simon Zoltán:
Az irodalom peremvidéke

Lehet-e éles határvonalat húzni az irodalom tér
képén? Ésha lehet: érdemes-e?

Pomogáts Béla köztársaságnak nevezi az iro
dalmat, de vajon írók vagy művek köztársasága
ez? S ha köztársaság az irodalom, egyenl6 jogú
polgára-e Kosztolányi és Kosáryné Réz Lola? Be
sorolhat6-e egy vers, regény vagy dráma egyér
telműen bármilyen irányzatba? Van-e még egyál
talán köze a kész műnek a mozgalomhoz, amely
szülte?

Pomogáts Béla veti föl ezeket a kérdéseket, vá
lasza pedig egy a sok lehetséges közül. Sorra ve
szi és bemutatja a huszadik század els6 felének
magyar irodalmi mozgalmait és irányzatait az
avantgardt61 a konzervatív irodalomig; a magyar
nemzetiségi irodalomtól a polgári radikálisok kö
réig. E fél évszázad leger6sebb irodalmi tömörü
lése azonban természetesen a nyugatosok cso
portja, s Pomogáts Béla is 6ket tekinti kiindul6
és végpontnak. végigkísérve nemzedékről nem
zedékre e közösség változásait.

A szerz6 Irókhoz és irodalmárokhoz fordul se
~ítségért~ hogy a~ általa jellemzett mozgalmakat
Illusztrálják: Babits, Ady, Móricz, Ignotus, Rad
nóti, Weöres, Rónay mellett még számos írö vall
tanulmányokban, cikkekben és kiáltványokban
mamról az irodalomról, írök és költ6k feladatá
ról. így ez a kötet egy szemelvénygydjtemény,
amely esszéket, tanulmányokat, programokat és
kiáltványokat, néhány esetben költ6i műveket

tartalmaz, "amelyek e mozgalmat és irányzatok
eszmevilágát és ízlését, az irodalomról és a társa
~alomról kialakított felfogását mutatják be" - ír
ja Pomogáts Béla könyve eI6szavában.

Az írásokból nemcsak a századfordulótól a
negyvenes évek végéig megváltozott világ ese
ményeire derül fény, a szellemi élet ·képviseI6i
nek reflexióira is. Hatvany Lajos például így ír
1911-ben a Nyugat szerepér61: "A folyóirat az a
katlan, ahol a napi salaktól forrongva különül el,
ami benne nem múlö érték. De a katlannak so
sem szabad kihúlnie, dobni kell belé szüntelenül
a sok szenet, fát, tartani kell izzón, mert ha belül
nem forr, a kiválasztási folyamat is megzavaro
dik rögtön." Aktualitások, hírek nélkül tehát ez
az irodalmi lap sem működhetett volna sikere
sen, ahogy az irodalom maga sem, bár önálló és
öntörvényü, mégsem függetlenítheti magát soha
sem a politikai élett61. Babits sem hisz az írók
"semlegességében", abban, hogy van mód a kí
vülmaradásra. "Én hiszem, hogy a költ6k, akik
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látszólag oly félénken vagy közömbösen vonul
nak el a politikai forradalom zavaraiból, volta
képpen talán tudtukon kivül is olyanok, mint a
hegyeken csügg6 felhők, melyek a jövend6 villá
mát hordozzák magukban. Magányosak 6k,
visszahúzódtak a pártoktól és szervezetekt6I, s
mégis gyakran közülük kerül a vezet6. A bárá
nyok csoportosan járnak, a pásztor egyedül van
- a furulyájával."

Irodalmi határkérdésekkel foglalkozik Simon
Zoltán műve is. Két tanulmányt magában foglal6
könyve azonban sokkal "homályosabb" vidéken
kiván rendet teremteni: a lektűr, a bestseller és a
giccs birodalmában, ahol a tájékozódást az id6rend
sem segíti, hiszen szórakoztató irodalom - mint
Simon Zoltán kifejti - már az ókortól, az irodalom
születésének pillanatától létezik. így a történelmi
áttekintés - bár érdekes - nem visz közelebb a
határkérdések problémájának megoldásához.

Mi tartozik a "magas" és mi a szórakoztató
irodalomba? Van-e irodalmi értéke a lektűrnek és
káros-e a giccs? Ezek a kérdések a könyv megje
lenésekor, 199O-ben ha lehet, még aktuálisabbak,
mint a tanulmány nyomdába kerülésekor voltak.
A két éve írt tanulmányok "má"-ja tegnapként,
"napjaink"-ja múlt id6ként értelmezhet6.

A két írás tartalmilag szorosan kapcsolódik
egymáshoz. Az els6 az irodalom társadalmának
alsóbb osztályairól szól, "Gondolatok a szörakoz
tató irodalomról" alcímmel. A magyar köznyelv
a lektűr és a bestseller fogalmakat szinonimákká
egyszerűsítette, pedig mennyire mást jelentettek
eredetileg! A tanulmány kísérletet tesz ezen fo
galmak meghatározására is.

A szerz6 második tanulmányában kimutatá
sokra és statisztikákra alapozva kiséri figyelem
mel a magyar olvasóközönség ízlésvilágának il
letve olvasmánylistájának alakulását a 18. szá
zadtól "napjainkig".

Miként Pomogáts Béla könyvében az irodalmi
mozgalmak alakulása nem független a történelmi
változásoktól, hasonlóképpen az írók és regények
népszerűségét is er6sen befolyásolta a politika.
Bár Simon Zoltán mindkét tanulmányát pesszi
mista hangnemben zárja, a szórakoztató iroda
lomnak, s6t magának az irodalomnak jöv6jét fél
tve, remélhet61eg a komoly szórakoztató iroda
lom visszanyeri létjogosultságát a modern kultú
rában. (Múzsák)

Pannonhegyi Katalin



Fernando Pessoa (Bernardo Soares):
Kétségek könyve

Rilke azt tanácsolta Kappus úrnak, az ifjú költ6
nek, aki segítségért fordult hozzá, hogy az éjsza
ka legcsöndesebb órájában kérdezze meg magá
tól, okvetlenül kell-e írnia. Ha Rilke Pessoávalle
velezik, biztosan nem hozakodik el6 ilyen javas
lattal; nagyon jól tudta volna, hogy portugál ba
rátja írás nélkül alig tud létezni. A két író nem
ismerte egymást, de gondolatban biztos, hogy ta
lálkoztak. Rilke tapasztalatból beszélt, Pessoát az
írás ösztöne tartotta életben. Egyszerre többen is:
egy lélekben nem fért el a képzelet, meg kellett
sokszoroznia önmagát, hogy fantáziájának ele
gend6 helyet találjon. Maga teremtette ön-alakjai
külön világaikban léteznek, különböz6k törté
neteik, máshol születtek, mástól lesznek boldo
gok és boldogtalanok, nem is tudnak egymásról.
Költők, akiknek ugyanaz a forrás szállítja a léte
zést: Fernando Pessoa. A valóság megváltoztat
hatatlan kényszen1sége, hogy ez a sok ember
egyetlen testben lakott. Ricardo Reís, Alberto Ca
eiro és Alvaro de Campos verseket írt. Bernardo
Soares napl6-félét vezetett, lelkének visszhangzá
sait rögzítette, s végül - talán akaratlanul is 
elkészült a Kétségek könyve.

Mélybe viv6 vallomás ez, alászállás. bevilágító
a gondolatok rejtettebb kamráiba, olyan körökbe,
ahová egyébként mindnyájan bejáratosak va
gyunk, mégis ritkán ereszkedünk le, életünk ki
vételes, mert jelent6s pillanataiban. E könyv, a
kétségeké, vagy még inká bb - követve az eredeti
címet - a nyugtalanságé, a kivételes pillanatok
állandóvá rögzítője, hétköznapokból kivont esz
szenda. Onvallomások, melyek éjszaka születtek
- Pessoa éjszaka szeretett dolgozni - amikor a
lisszaboni villamoskocsi nem zörög bele a gondo
latokba, amikor a külvilág megszúnik, hogya
töprengő teljesen átadhassa magát az éber álom
kalandjainak. S reggelre csak egy megtelt hamu
tartó és néhány teleírt papírlap maradt a nagy
utazásokból, mellettük ott pihent az író világlátó
szemüvege. Pessoa bels6 utazó volt. Ez a könyve
útinaplója, precíz tudósítás, a gondolatok rnikro
kozmosza. Magával kényszerítő beszámoló, mely
ellenáll a sebes olvasásnak. Ha belefeledkezünk
- és ez nemigen lehet másként - elragad, a pes
soai álom mélységeiben találjuk magunkat, az
időmegállító csöndes éjszalában, a Douradores
utcában, ahol ez a zseniális álmodó dolgozott. így
rendezte be élete egyik és fontosabb felét: ilyen
kor érkezett meg. hogy biztonságban érezze ma
gát a mindennél tágasabb térben: a képzeletben.
Másik fele, a kiszolgáltatott, irodában töltötte
nappalát, a kereskedelmi levelező. Nemcsak Ril
ke, hanem Kafka is rokona volt.

A külvilággal valamiért nem volt jóban, a bel-

s6 építgette, gondozta, s mindenek el6tt feltétle
nül hitt benne. "A dolgokból azt sohasem látom,
amit az álmom nem használhat. És eképpen min
dig álmokban élek, még akkor is, amikor az élet
ben élek. Számomra teljesen mindegy, hogy egy
bennem lév6 napnyugtára nézek vagy a küls6 vi
lágban lévöre, ugyanúgy látom 6ket, mivel a látá
som egyazonképpen működik" - írja, hogy ki
derüljön: itt fordított a világ; az élet szolgálja az
álmot, az életet kell megfejteni ha közelebb
akarsz kerülni a csodához. E napl6-lapokon a va
lóság csak megt\1rt, a lehet6ségek szűk birodal
ma. Az igazi univerzum a kitaláltban burjánzik,
álom-téglákból épül föl, s az így készült rend
szernek nemigen szabad hasonlítania az igazán
láthatóhoz-hallhatóhoz. Ha mégis, ez nyugtalaní
tó: "Azt hiszem, rosszul álmodom. Az utcákat lá
tom." A töprengés más régiókba visz el. A Kétsé
gek könyvének szinte minden lapja egy-egy me
lankolikus bölcseleti tétel, gondolatra, alázatra
késztető. A csönd felé irányít, ahol az elme elka
landozik, s ilyenkor észrevesszük a nappali órák
nak parányi eseményeit is. Magába olvasztja a
mindenséget, melynek maga is része, mert mínd
annyian azok vagyunk: "Ma valamivel kevesebb
lettem. Már nem vagyok egészen ugyanaz. A hi
vataiszoiga elment. Minden, ami ott történik, ahol
élünk, bennünk, magunkban történik. Mínden,
ami eltűnik abból, amit láttunk, belőlünk, ma
gunkból tűnik el. Minden, ami volt, ha láttuk,
hogy van, belőlünk, magunkból szakadt ki, ami
kor eltávozott. A hivatalszolga elment." Ez Pes
soa könyvének lényege: magával visz.

Városnyi méretú területek és villanásnyi pilla
natok egyformán elmélkedésre serkentik, ha
megtalálja bennük azt, amire szomorúsága vissz
hangozni tud. Fájdalmas lélekfilozófia ez, apoll6
ni bölcsesség és fény, mélybelátó tudás. De a vi
lág másik fele hiányzik, a nevetés, a vicc; így min
den, amit kezébe vesz, spleenes hangulattal telik
meg. Kellene az erős s az olykor nem nélkülözhe
tő fékezhetetlenség. Jól tudja ezt magáról, és fáj
dalmas beletörődéssel fogalmazza meg életének
talán legfontosabb, de legalábbis legjellemzőbb

mondatát, Fernando Pessoa jellemzését: "érezni
szükséges, de élni nem szükséges". Nekünk, ma
gyar nyelvúeknek még egy-egy József Attila-i
asszociáció is fölsejlik. a kettejükben közös végte
len érzékenység. kiszolgáltatottság és magára ha
gyatottság. A felnőttkorba visszatérő gyermek
szava, ez a hang is bölcsen-rnelankolikusan csen
dül, mintha egyetlen mondatba kellene sűrítenie

egy egész életet: "Amikor félreteszem és féltő

gonddal - kedvem volna végigcsókolni őket 
egy sarokba rakom a játékaimat, a szavakat, a ké
peket, a mondatokat - olyan kicsiny és védtelen
leszek. Olyan végtelenül egyedül maradok egy
nagyon nagy, nagyon szomorú, mélységesen szo
morú szobábanl.,"
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E könyv borong6s önarckép és gyönyörű

álomfestészet az ismertr61-ismeretlenr61, dráma
és líra egy burokban, éjszakákon született alkotás.
Szerzője a teremtésért - vagy inkább veleszüle
tett hajlamáért - sokat fizetett: mélységes dep
resszi6val tetézte a sors e magába fordulást: "nem
akarom tudni, hogy van világ. Almos vagyok, na
gyon álmos, végtelenűl álmos!" A Kétségek
könyve egy bántott ember vallomása. Azt nem
tudjuk, ki és hogyan sebzette meg e költóként is
sokfelé hasadt alkatot, talán fölfedezetlen gyer
mekkori históriák dolgoztak a háttérben, valőszi-

Zene

Haydn nyáron

A nyári hangverseny Budapesten egy kissé
gyanús kulturális eseménynek szárnít. Az ilyen
koncert kétségkívül némi idegenforgalmi jelleg
gel bír: igyekeznek népszerűművekből álló prog
ramot összeállítani, no és a közönség!... Izen a
közönség. Július 17-én a frakkba öltözött Allami
Hangversenyzenekar félház előtt játszott, de erre
a félházra legalább annyi fura szerzet jutott, mint
máskor egy egészre. A babért ezen az estén az a
látogat6 vitte, aki sötét ruhában, lakkcípöben, de
a fején texasi tehenészkalappal ült a nézőtéren.

A karmester, Fischer Adám, tiszteletreméltó
módon nem vette figyelembe, hogy az ilyen
hangverseny nem vérre megy, és rendkívül gon
dosan készítette föl a zenekart. A Haydn-est első

részében megsz61al6 c-moll szimfónia sz616iilyen
szépen, az egész mű ilyen erőteljesen csak ritkán
hangzik fel az itthoni hangversenytermekben. A
rákövetkező Te Deum arról győzte meg a hallga
t6ságot, hogya Magyar Allami Énekkar önmaga
korlátait ezen az estén sem fogja átlépni. Hiába az
előadás minden lendülete, ha a hangzás jellegte
len, a szopránok nem elég magasak, a basszusok
nem elég mélyek, és hiányzik az átütő erő. Mindez
azonban csak erőpróbának számított a második
részben megszólaltatott nagy mű, a Harmóniamise
előadásához.

Az 1802-ben elkészült B-dúr hangnemű. és
egyben Haydn utolsó miséje szép nevét feltehető
leg az akkoriban szokatlanul nagy fúvósegyütte
sének köszönheti. A mű maga csupa váratlan
megoldás. csupa fortély. Az idős Haydn nem fi
togtatja mesterségbeli tudását, de nagyon határo
zottan használja azt szinte az első pillanatoktól, a
Kyrie k6rusának egy zenei frázis "leszálló ágá
ban" történő megszólaltatásától kezdve. Ha
mindez - mint ebben a misében mindvégig - a
szöveg szolgálatában áll, a jobb megértést segíti
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núleg túlfeszül6 érzékenysége, világértése is fáj
dalomba taszította. Szavai mögött egy írásra té
kozolt élet rejtezik; legboldogabb óráit biztosan
nem szerelme karjaiban töltötte, hanem az éjsza
kába burkolózva, ír6asztalánál, tolla, papírjai tár
saságában, álmainak varázsába menekülve. Az
olvasó sokat érő kincset kapott, amiért más járta
végig - csaknem egy egész életen keresztül - a
lélek gyötr6désének zeg-zugos utait. De a fájda
lom nyomán szabadul föl az irodalom, s váltja
meg a művészt az örökkévalóságnak. (Krater)

Várkonyi Benedek

elő, vagy azt, hogy fölhívja a figyelmet egy más
kor kevésbé hangsúlyozott részre, különleges pil
lanatokat élhetünk át. A GI6riában elhangzó mise
rere szó más művekben gyakran egyszerűen. föl
sorolásszerűen elénekelendő. A Harmóniamisé
ben először "egyenesen" mondják ki, mint erőtel

jes kérést, majd hasonlóan megismétlik, ami már
nyomatékos fölszólítás, ám ezután váratlanul
meglágyul, mintegy észbe kap, tisztázza az eróvi
szenyokat. és azzá válik, arruvé lennie kell: tiszte
letteljes kéréssé. Fischer Adám kitúnóen érzékel
tette ezt a más előadásokban gyakran elsikkadó
változást.

Más részeknél a mester kezében a gyakorlat
arra szolgál, hogy átsegítse a nehéz pillanatokon,
és ahol a szavak nem, vagy csak kevéssé ihleti k,
ott a zenei szerkezet következetes végigvitele biz
tosítsa az egységességet. A Credo például majd
nem minden zeneszerző számára különlegesen
nehéz, mert a szöveg maga meglehetásen hosszú,
és a második részében kevéssé drámai. Ezeket a
részeket Haydn fölmondatja a kórussal. és szá
guldó hegedűfutamokkal festi alá. Gyakori és
kedvelt megoldása ez, más misékben is alkalmaz
ta már. A Harmóniamisében mégis mindezt meg
nemesíti a művet átjáró tiszta lelkesültség.

így érjük el végül az Agnus Deit; aszólót
éneklő négyes dallamát a pengetett mélyvonósok
fölött, végül a kórus kirobbanó ujjongását, az
olyan könyörgés örömét, amelynek meghallgatá
sában bizonyosak lehetünk. A fokozódó feszült
ség látványos megoldása, a kifinomult hangszere
lés, a formai fegyelem és ihletettség a tételt a klaszi
kus zene legnagyszerűbb pillanatai közé emeli.

Megtapasztalhattuk hát újból egy több mint száz
nyolcvan esztendeje halott öregember szilárd hitét és
örömét, derűs nyugalmát. Hálásak lehetünk érte.

Fáy Miklós



1990
ANNÉELV. vigilia NOVEMBRE-NOVEMBER

NOVEMBER
Revue mensuelle - Monatsschrift - Rédacteur en chef - Chefredakteur: LÁSZLó LUKÁCS

1053Budapest, Kossuth Lajosu. 1.- Abonnements pour un an - Abonnementfür dasJahr 25 US dollar

SOMMAIRE

Gellért Békés: Sur la liberté d'hom.me chrétien
Robert Spaemann: Ladiscipline et les vertus secondaires
Márton Ritter: La Catéchese dans les écoles allemandes
Klára Pajorin: Le roi Mathias et l'éducation humaniste
Mihály Balázs: Sur la Bibliotheque de la College Unitaire de Kolozsvár
György Vlkár: Lamesure et la proportion dans la psychotherapíe
C. F.von Weizsacker: Entretien sur la meditation
Poemes, nouvelles et critiques

INHALT

Gellért Békés: über die christliche Freiheit
Robert Spaemann: Disziplin und das Problem der sekundaren Tugenden
Márton Ritter: Glaubensunterricht in den deutschen Schulen
Klára Pajorin: König Matthias und die humanistische Erziehung
Mihály Balázs: Die Bibliothek des Unitariercollegiums von Klausenburg
György Vtkár: Mass und Proportion in der Psychoterapie
C. F.von Weizsacker: Gespriich über Meditation
Erziihlungen, Gedichte, Rezensionen

CONfENTS

Gellért Békés: About the Freedom of Christian Man
Robert Spaemann: Discipline secondary virtues
Márton Ritter: Religious instruction in German Schools
Klára Pajorin: King Matthias and the Humanist Education
Mihály Balázs: About the Library of the Unitarian College in Cluj (Rornania)
György Vlkár: Measure and proportion in Psychotherapy
C. F.von Weizsacker: Talking about meditation
Poerns, short stories, critics

Főszerkesztő és felelős kiadó: LUKÁCS LÁSZLÓ

Szerkesztöbizottság: BALASSA PÉTER, KALÁsz MÁRTON, KENYERES ZOLTÁN, RÓNAY LÁSZLÓ,
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, TILLMANN JÓZSEF

Kéo:<lti: Pannon Nyomda Veszprém, felelős vezető: Fekete István igazgató
Indexszám: 25 921HU ISSN 004~

SzerkeozIiDzottodg ... kiadóhivatali ügyintézés: Budapest V.K"..uth Uijoo u. I. Telefon: 117-'7248, 117.:1933,Postacfm: 1364 Bp. Pf. lll. Elöfize
tés, egyházi teJjelltétl éti templomi á"",Ms: Vigilia Kiadóhivatala. Uteén át á",siga a Magyar Posta. A Vigilia csekkszámla száma: OTP
37-34a-vn. - Külfóldön terjOllti a Kultllta Külkereskedelmi VálJalat, H-I300 Bpest., Pf. 149.Ára 25,- USAdolJár, vagy ennek megfe
lelö más pénznem. Átutalható a Magyar Nem""ö Banl<lla< (H-IB60 Budapest) a Kultúra 024-7. sz. csekkszámlájára, feltüntetve, hogy az elő

fi_ a VJgiliáravonatkozik. ElöIi_i~ 1 évre 4~,- Ft., It.! évre 240,- Ft.,114 évre l~,- Ft.,egyes számára 40,- Ft. Megjelenik havonta.
SZERKESZTó$Gl FOGADóóRA: KEDD.;:Scsorosrox 12-2-IG.IlliZIRA'lUT NEMÖllZÜNK MEG';:SNEMKiJwONK Vls.<>ZA. '




	Cím
	Tartalom
	Dudás Imre: Az igazi lelki édességekre vezérlő kalauz
	Békés Gellért: Isten rabjai. A keresztény ember szabadságáról
	Robert Spaemann: A fegyelem és a másodlagos erények
	Számunk szerzői
	Ritter Márton: Hitoktatás a német iskolákban
	Pajorin Klára: Mázyás király és a humanista nevelés
	Karsay Orsolya: Ismeretlen Corvin-kódex margójára
	Benyó Judit. Csontmező
	Lukácsy Sándor: Irodalmi gólyák
	Vásárhelyi I. Anzelm: Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma – beavatódás a szent együgyűségbe –
	Beney Zsuzsa: Versek a labirintusból
	Fazekas Zsuzsa: Illyés Gyula: Úrfelmutatás
	Kalász Orsolya: Télnek tartva 
	Szörényi László: Nyugati-resti
	Tatár Sándor: Ma újra hallgatok
	Balázs Mihály: A kolozsvári unitárius kollégium könyvtáráról 
	Carl Fridrich von Weizsäcker: Beszélgetés a meditációról
	Kalász Orsolya: Tücsökkalitka II.
	Vikár György: Mérték és arány a pszichoterápiában
	Tatár Sándor: Naptár (részletek)
	Angelus Silesius: Kerubi vándor
	A Vigilia beszélgetése
	Kabdebó Lóránt: Németh G. Bélával

	Mai meditáció
	Balassa Péter: Ami már megvan – még

	Napló
	Történelem: Bán Ervin: Kocsis Károly: Elcsatoltak
	Irodalom: Wirth Imre: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
	Irodalom: Pannonhegyi Katalin: Pomogáts Béla: Az irodalom köztársasága; Simon Zoltán: Az irodalom peremvidéke
	Irodalom: Várkonyi Benedek: Fernando Pessoa (Bernardo Soares): Kétségek könyve
	Zene: Fáy Miklós: Haydn nyáron

	Sommaire, Inhalt, Contents

