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LUKACS LASZLO

Szenvedéllyel vagy gyűlölettel?

HaZJinkban járó külföldiekt61 mostanában többször hallottam az észrevételt: mindig tud
taK, hogy a magyarok szenvedélyes emberek, ígyvitatkoznak és tárgyalnak is. Ami meg
döbbenti 6ket, hogy közben mekkora gyúlölet is lobban bennük egymás iránt.

A jelenséget nap-nap után tapasztaljuk mindnyájan - olykor talán gerjesztjük is saját köre
inkben. ld om-e ez így? Szükségszerű ve/ejárója-e a szahldságnak? Nem lehetne másképpen,
szelidebben, tü:relmesebben kifejteni ve1eményünket, képviselni érdekeinket, biráini másokat?

Az angol iskolákban tanítják a vitatkozás kultúráját. Azt is, hogy mindenki alakítsa
ld önállóan, a lehet6 legtöbb szempont mérlegelésével a saját véleményét. Azt is, hogy
tudja világosan, érthet6en és meggy6z6en előadni nézeteit. De azt is, hogy meg kell
hallgatnia másokat is, tapintattal és tisztelettel, hogy érdemes komolyan végiggondolnía
az éivét61 eltérő nézeteket. Az igazi szellemi teljesítmény pedig ezután következik: szin
tézisbe hozni az elhangzottakat; az ütköző vagy legalábbis eltérő nézetekből, kinek-kinek
saját igazából kihámozni az igazságot. -

Három alapvető belátásnak kellene megszületnie alakuló magyar demokráciánkban is.
EI6ször is: önmagát pusztítja el az a társadalom, amelyben mindenki harcol mindenki
ellen, illetve a piIlimatnyi el6nyök ezerini kapcsolódnak össze különböző érdekcsoportok,
és szövetkeznek a másik, az elpusztítandó, az ellenség ellen. Thrténelmünk során szinte
mindig ellenséges hatalmak szorításában, gyakran elnyomása alatt éltünk. Felszabadul
tunk - de mi lesz a bennünk bujkáló ellenséges indulatokkal. a magunk gyártotta, belsó
ellenségekkel? A demokrácia nemcsak szabadságot jelent, hanem összefogást is,az egyéni
érdekek mellett a közjó tiszteletben tartását, az ahhoz szükséges alkalmazkodással, önzet
lenséggel, hűséggel, hazaszereteuel, humanizmussal.

Másodszor: minden versenynek megvannak a játe'kszabályai. Sőt minél veszélyesebb
következménnyel járó, minél nagyobb indulatokat kavaró a verseny, annál szigorúbb
smbályok kötik a feleket. Kultúrája, szabályrendje kell legyen a versengésnek, még a
háborúnak is. A sportszerű, fair, becsületes játe'k nagyobb érte'k, ha tetszik eredmény is,
mint a bár látványos, de tisztességtelen eszközökkel kiotoou győzelem. Nem lehetne-e a
sportszerúségért járó díjat többre becsülni aranyérmeknél?

Harmadszor: a pogány görögök és rómaiak is tudták, hogy nemes emberség csak
önfegyelemb61 születhet meg. Az ember csak úgy válhat igazán emberséges emberré, ha
megfe'kezi alantas indulatait, ha nemesebb célok szolgálatába emeli föl őket, ha az igazi
érte1cek szerint rendet teremt önmagában. A vállalkozo1c, a szabadverseny korában ki
törődik még erkölccsel, aszkézissel - mondidk, akik még egyáltalán ismerik e szaoakat.
Pedig a fejlett világ gazdasági szakemberei szerint az üzleti élet is működőképtelen er
kölcs, megbízhatóság, fegyelem nélkül.

Jézus szembefordult minden gyúlölettel és megkülönböztetéssel, s tudatos, mondhaini
elfogult gyöngédséggel fordult a megvetettekhez, az elnyomottakhoz, az emberi gonosz
ság dldcaataihoz. A szeretet parancsát hagyta ránk. A keresztények között nem lehet
nézeteltérés, pörösködés - egybe kell forrn unk a szeretetben. Szent Pál a galatáknak, a
kolosszeieknek is elmondja: itt "nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad,
férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egyszemély vagytok Krisztus Jézusban."

Nem kis feladatok várnak ránk - emberként és keresztényként egyaránt, ebben _a ha
zdban és széles e világon.
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SZENNAY ANDRÁS
,

Uj tavasz ébredése elé

Marcel Légaut egyik könyve német fordításban ezzel a címmel jelent meg: Die
Kirche, meine Mutter und mein Kreuz - azaz: Az egyház, anyám és keresztem (vö.
TEOLOGIA XII. 1978. 1. sz. kiemelten Alszeghy Zoltán írása: Miért kereszt az
egyház?) Nem kétséges, nem a közömbösek, hanem a valóban mélyebb hitéletre
törekvök, az egyházukat szeretők tekintenek olykor fájó kiábrándulással az egy
házban tapasztalható számos elgondolkodtató jelenségre s érzik ezért "kereszt
nek" egyházukat. Tudjuk, hogy az egész egyháztörténelem sajátos kettősségre,

ambivalenciára hívja fel figyelmünket. Egyes korokban inkább a derűs öröm,
megbékéltség, másokban pedig a fájdalmas szomorúság jut túlsúlyba.

Ma mintha egyre inkább azt kellene megtapasztalnunk, hogy a buzgó hívők

belső meggyőződésénekés élményeinek dinamikáját és az intézményes elmere
vedés statikáját mint két egymást metsző keresztszerú valóságot éljük meg.
Hogy ez a kereszt szükséges-e az üdvösségre, hogy ezen érkezett és érkezik-e
el hozzánk a megváltás kegyelme, arra nehéz igennel felelni. De hogy számos
egyháztag - azaz megkeresztelt és hite szerint élni igyekvő ember - ezt éli
meg életében, hogy számára ez a kereszthordozás türelmének és hitének erő

próbája, ezt nemcsak a hétköznapok emberei, de olykor a nagy szentek, misz
tikusok is meg tapasztalták.

Még mielőtt folytatnám, szeretnék az aggodalmaskodók megnyugtatására
egy tiszteletre méltó tekintélyre hivatkozni. XII. Pius pápa jelentette ki 1950-ben,
hogyagondolatszabadságnak és szabad véleménynyilvánításnak nagy jelentő

sége van az egyházban. Ezek hiányáért mind a pásztorok, mind a hívek felelő

sek (AAS 42/1950/251-257).
Mai egyházi életünk kétségtelenül összetett. Mind a papság, mind a világiak

részéről tapasztalható önzetlen szolgálatkészség az elmúlt mintegy negyedszá
zadban feltétlenül pozitív irányba hatott. Ugyanakkor bizonyos "patemaliszti
kus" és túlzott centralizációs törekvés nemcsak jelen van, de mintha erősödnék

is egyházunkban. Gondolok a világegyházra és hazai egyházunkra egyaránt. Az
idősebb papi korosztály teológiai, szociológiai, pszichológiai képzése általában
megrekedt az újskolasztikus könyvek anyagánál (ennek természetesen számos
"felmentő" oka is lehet). A következmények között - mint igen jelentéset 
kiemelném. hogy sokan nehezen tudnak különbséget tenni: mi a járulékos, mi
a lényeges, mi a korhoz kötött (letűnt korhoz!) és mi az evangéliumi az egyházi
tekintély gyakorlásában. E megkülönböztetési hiányosság miatt a tegnapi, sót
tegnapelőtti tekintélyi stílust szeretnék fenntartani. Ez viszont nemegyszer elfe
ledteti, hogy egyházunk a krisztushívők testvéri közössége, melyben a hitből

~akadó örömnek, nem pedig a szorongásnak, keserúségnek kell teret biztosítani.
Igy gondolta és tette ezt már Szent Pál is, aki nyíltszívúen írta korintusi híveinek:
"Nem hitetek ura, hanem örömötök munkatársa" kívánok lenni (vö. 2Kor 1,24).

A régi monarchiák elavult formáit őrző "vaskezűség" aligha képes "anyai
otthont" biztosítani, inkább "keresztet" jelent. Elgondolkodtató, hogy az abszo
lutizmus legkomorabb korszakában az egyház elég erős volt, hogya "kemény
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kéz" kísértésének ellenálljon. Amikor azután a testvériség és a demokratikus
gondolkodás tudata egyre jobban erősödött, - az egyházi vezetés (felsőbb és
alacsonyabb szinten) nem tudott (vagy nem akart?) a tényekkel szembenézni.
Tény, hogy napjainkig sokan még mindig az egyház "monardúkus" szerveze
tér61beszélnek, félreértve az egyház lényegér,mely nem azonosítható semmiféle
politikai-társadalmi formával. (A demokrádával seml) Az egyház oly isteni aján
dékkal, belső szabadsággal rendelkezik, melynek erejében az evangéliumi életet
különféle stílusformákban képes kifejezni. Epp ezért sokat veszített a múltban
és veszíthet ezután is tekintélyéból, ha olyan hatalmat őrző (netán politikai be
folyást, hatalmat!) "hagyomány" mellett állna ki, mely nem kapcsolható isteni
~üldetéséhezs mely semmiféle "vaskezű" tekintélyi fellépéssel sem tartósítható.
Ugy gondolom, a történelmet kicsit is ismero olvasót erről nem kell meggyőzni.
A biblikus teológia és az egyháztörténet egyaránt rávilágít az egyházi tekintély
gyakorlási módjának útjaira és tévútjaíra, változtathatóságára és tényleges vál
tozasaíra.

Nem kétséges, hogy egyházi életünkben a túlzó engedékenység, "puhakezú"
vezetés káros lenne és gyengeségről tanúskodnék. De éppen úgy a gyengeség
nek jele az is, amikor érlelődő dialógusok helyett itt is, ott is meg nem }lallga
tásról, tekintélyi intézkedésekről kell tapasztalatokat gyújtenünk. Mindenfajta
elnyomás közül a legfájóbb az el- és agyonhallgatás. Nem válhatunk a "hallga
tók egyházává" .

Nem kétséges, hogy egyházunkban elmarasztaló kritikát érdemlőmagatartás
felsőbb és alsóbb szinten, papok és világiak között egyaránt található. Egy té
nyezőre azonban rá szeretnék mutatni, mely mindenkit egyformán kötelez,
melynek hiánya feltétlenül bírálható: több prófétai, figyelmeztető, kényelmetlen
vagy kényes feladatukat vállaló kijelentésre, bírálatra, figyelmeztetésre, buzdí
tásra lenne egyházunkban szükség. Olyan "prófétákra" (vö. Uj Ember 1991. ja
nuár 6.), akik bátran szót emelnek mind az evilág, mind az egyház hatalmasko
dói ellen. Akik biztatnak és vigasztalnak, mert látják, hogy sokan "keresztnek"
érzik egyházukat. Vajon akadnak-e ma - a legkülönbözőbb szinten - olyan
"Pál"-ok, akik, ha szükséges, szembeszállnak azokkal, akik erre rászolgáltak (vö.
Gal 2,11). A krisztusi szeretetközösség - az egyház - régen is igényelte, ma is
igényli az ún. correctio fraterna-t, a testvéri, javítószándékú figyelmeztetést. 
Természetesen e prófétai kritikának akkor is meg kell szólalnia, amikor felületes,
kellő tárgyi ismeretet nélkülöző, esetleg a közösséget romboló hang bomlasztja
a hívek közösségét. Ne feledjük: mindkét esetben sajátos karizma lesz hatékony,
mely mindig a közösség építését, a szeretet erősödését szolgálja.

VIlágunk - van-e, ki nem látja? - tartósan életveszélyben forog. Ember az
ember, ember a természet ellen támad. A katolikus egyház - a pápa, a püspö
kök és minden tag - hozzá kell, hogy járuljon a sokfelől fenyegető veszély
elhárításához. De kifelé, a világ felé egyházunk szava csak akkor lesz hiteles, ha
sorainkon belül a prófétai kritika hangja nem némul el. Csak akkor leszünk
képesek hitelesen emberi jogokról, méltóságról, szólásszabadságról szólni, ha
ezeket sorainkon belül mindenkinek biztosítjuk. Ez a szabadság sohasem lázad
hat fel Isten törvénye ellen, de kötelezhet megrögzött szokások, pusztán emberi
hagyományok félreállítására, magunk mögött hagyására. Kötelezhet a hatalom
nagyon is evilági stílusú gyakorlásának feladására. Ha nem lennénk képesek fel
és elismerni a prófétai funkció, az őszinte és kritikus hang jogosságát és fontos
ságát, ha az "atyák" füle süket maradna a "gyermekek" jogos kéréseire. pana-
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szaira, akkor a polarizáció egyre nagyobb, a kritika hangja egyre élesebb lesz
egyházunkban.

A felelősség morálja mindig meg tudja különböztetni az elvadult ésaz igazi
szabadságot védelmező kritika közti különbséget. Ahhoz nem férhet kétség,
hogy tilos a pápa, a püspökök tekintélyét csorbítani. rombolni. De az sem két
séges, hogy ezt a tekintélyt azzal biztosíthatják legjobban, "legemberibben", há
valóban emberi úton, emberi eszközökkel is nyilvánvalóvá teszik, hogya krisz
tushívőkkel együtt keresztények ésnem föléjük rendelt számonkérók vagy pa
rancsolók. Nem feledhetjük Szent Agoston óvását: a hatalom, a vezetés egyben
veszedelem hordozója a vele élők számára (vö. Lumen gentium 32).

Ismeretes, hogya fiatal, útjára induló kereszténység néhány évszázad alatt
több földrészen vetette meg lábát. A "siker" emberi előmozdítójaa krisztushívők

közösségének belső, dinamikus szabadsága volt. Félre ne értsük: a szabadság
nem szabadosság. Az a szabadság, mely a Lélektől érkezik, mely az ő ajándéka,
egyben Istenhez és törvényeihez fűző erős kötelék is. Igy tartanánk, így is érez
nénk mindezt ma is, ha jobban ragaszkodnánk Krisztus örömhíréhez. az evan
géliumhoz. Ha valóban az evangélium ítélőszéke elé állnánk. Tudjuk, van 
változó, ismételten újrafogalmazott - egyházi jog. De ne feledjük: a krisztushí
vők közössége több, mint csakis jogi szervezet. Az alaptörvény, a "lex funda
mentalis" minden keresztény számára mégis csak az Isten- és emberszeretet.
Ennek a szeretetnek kell "mögötte állnia" minden felelős egyházi döntésnek,
intézkedésnek, megnyilatkozásnak és engedelmességnek.

Néhány problémát említettem, melyekről - és számos másról is - olykor
szólni kell. További felsorolás helyett fel kell tennünk a kéIGést bár hibákat,
fogyatkozásokat bűnöket, nehézségeket tapasztalunk egyházunk életében, me
lyek miatt az egyház gyakran "keresztnek" tűnhet számunkra, - szabad-e,
van-e okunk rá, hogyanehézségeket megtapasztalva belső - netán külső!

emigrációba vonuljunk? Kétségtelenül olykor túlontúl sok az "emberi", a gyar
lóságról, szeretetlenségről árulkodó egyházunkban. Itt is, ott is számos lehango
ló tényt kell tapasztalnunk. Mindezek mellett és ellenére azonban a megoldás
nem a "kiléPés", sem a belső emigrálás, még kevésbé a szeretetlen kritizálás. A
megoldást az egyházunkkal való minél intenzívebb együttélésben, a prófétai
feladat olykor nagyon nehéz és kényelmetlen vállalásában, a megújításban való
aktív részvételben kell keresnünk és megtalálnunk. Ezt a munkát természetesen
mindenkinek önmagánál kell kezdenie. Aki igaz, legyen még igazabb, aki szent,
még szentebb, aki bűnös, térjen meg. A "tökéletes egyház" utópia. - Ugyanak
kor: egyházunkban az isteni ajándékok, karizmák emberek által válnak haté
konnyá. Azok által, akiknek Isten - saját tervei és tetszése szerint - osztogatja.
E karizmák által épül .Krísztus teste" - az áldozatos családok, a világban élők

közreműködésével, a "szürke", címek és rangok nélküli lelkipásztorok helyt
állásával, a cellájukban imádkozó, az élet áldozatát vállaló szerzetesnővérek "ak
tivitásával", az egyházi vezetők munkájával, és még hosszan sorolhatnánk, kik
és mi által.

Krisztus kegyelmére, megmentő erejére gondolva, abban bízva nem válha
tunk pesszimistákká, rezigná1takká. A meglévő bajokkal szembenézve sem ve
het pánikhangulat erőt rajtunk. Nem szabad menekülnünk a "viharokban hány
kódó hajóról", mert Krisztus ma is velünk van. Az ő példáját követve ma is
minden jóakaratú egyháztag - vezetők és vezetettek - az ő örömhírét kívánja
továbbadni. Mint Mestere, nem uralkodni, hanem szolgálni akar.
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Egyházunk életében még sok mindennek a gabonaszem sorsára kell jutnia,
el kell halnia, hogy ez az élet megújulhasson. Szükség van "reformokra", válto-

" zásokra - és azok jönni is fognak. A nyilvános közvélemény erős, az okok
szinte kényszerítők. Nem azért, mert valamiféle "modern" demokratizálódási
folyamatban élünk, hanem mert másképp nem tudunk megállni Krisztusnak és
evangéliumának ítélőszéke előtt. _

Egyházunk földi vándorútján voltak és lesznek is kritikus idők. Nehéz út áll
azok előtt, akik a mában vajúdó holnap egyházát építik. Tudják ugyan, hogy a
fundamentum, a biztos szikla m31ga Jézus Krisztus (l Kor 3,11). Azt is tudják,
hogy együtt kell működniük az Urral, hiszen, ha ő nem építi a házat, hasztalan
fárad, ki építi azt. Es épp ezért lehetünk, legyünk bizakodók. Mert Krisztus
örömhírének ereje mindig nagyobb volt és marad, mint bármiféle emberi akti
vitás vagy lustaság, gyarlóság, hatalomvágy, tehetetlenség, tudatlanság. A "jog
biztonsága" helyett számunkra legfontosabb az élet örömét, lendítő erejét jelentő
jézus Krisztus - aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

Uj tavasz ébredését éljük. A virágokat le lehet tépdesni, de a tavaszt feltar
tóztatni - nem lehet...
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LUKÁCS LÁSZLÓ

Milyennek láthatott minket a pápa?

"Hogy eljövetelemmel segítségetekre legyek,
éshitből fakadó örömötökre."

Egy évvel ezelőtt sokat hallhattunk róla, hogy II. János Pál pápa hozzánk ké
szülve milyen szorgalmasan tanulta nyelvünket, s e fáradozásának eredményét
mindnyájan tapasztalhattuk itt jártakor. Jóval fontosabb kérdés azonban, hogy
mennyire tudott megismerkedni a magyar valósággal: hazánk és egyházunk
múltjával és jelenével. Hogyan látott minket a pápa? Milyennek látszik a magyar
nemzet és kereszténység az ő megnyilatkozásainak fényében? Beszédeiből hite
lesen rajzolódik elénk ez a kép.

"Örömmel és szeretettel osztozom sorsotokban"

Aprólékos statisztikai kirnutatások nélkül is nyilvánvaló, hogya Szentatya be
szédeiben előforduló szavak között a leggyakrabban szerepel az "öröm" és a
"szeretet". Közvetlen. személyes megnyilatkozásai bizonyíthatták, hogy nem
protokolláris frázisként mondja el minden beszédében többször is: "örömmel
jöttem hozzátok", "szeretettel köszöntelek benneteket". Még a távolálló is meg
érezhette, hogy csakugyan szívbéli jósága szól e szavakból.

Az örömöt két motívum színezi: a mi részünkről- a "megkapott szabadság
öröme". O pedig nem hagy kétséget afelől, hogy .mélységes" öröme honnan
ered: .Krísztus örömhíréből". A keresztény ember öröme lsten Orömhíréból
táplálkozik, ősmintája Szűz Mária boldogsága lehet.

A pápa örült, hogy együtt lehetett velünk. E találkozás öröme érezhető volt
minden mozdulatából, de kifejeződöttszavaiban is: "veletek", "értetek", "köz
tetek". Azért jött, hogy "találkozzék" velünk, hogy "osztozzon", "részt vegyen"
örömeinkben és gondjainkban, hogy "sorstársunkként" "velünk járhassa" utun
kat, hogy együtt imádkozzék velünk.

A szerető testvér és atya segítőkész figyelmével járt köztünk. minden erejével
arra törekedve, hogy minél mélyebben megmerüljön a magyar valóságban. Is
métel ten arra biztatott: "Ne féljetek!", "Ne kételkedjetek!", "Ne csüggedjetek!",
"Ne veszítsétek el bátorságotokat!", "Legyetek bátrak és erősek!".

"A múltból a jövő felé"

A pápa jól tudta, mekkora szükségünk van most erre a bátorításra. Saját lengyel
történelmi hagyományai is segítették abban, hogy ismerje és értse nemzeti tör
ténelmünket. A magyar történelmet egyetemes európai összefüggésekbe állítot
ta bele: sem múltunk, sem jelenünk, sem jövőnk nem választható el Európáétól.
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Ahol csak alkalom nyílott rá, a pápa történelmi távlatokba helyezte monda
nívalóját, Felidézte az ezeréves magyar múltat, a kereszténységnek a római kor
ba visszanyúló történetét magyar földön, a nemzetünket megtérító szentek pél
dáját, a keresztény magyar kultúra értékeit, néhány kiemelkedő alakját. Senki
nek sem lehetett kétsége: a Szentatya jól tudja, mennyi szenvedésen ment át e
nép történelme során, hányszor pusztították el, hányszor kellett újrakezdeni az
építkezést a romokból: nehéz időket megért, hányatott sorsú nép a miénk - de
most lehetőségenyilik arra, hogy "történelmi, ku1turális és lelki hagyományaira
alapozva szebb jövőt építhet magának". "A nagy történelmi személyiségek pél
dáját kövessétek, ma, amikor hazátok az elnyomás megszűntével biztosabb és
boldogabb jövőt kíván építeni a szabadságban."

Különösen sokat foglalkozott a pápa az elmúlt negyven év eseményeivel.
Szólt a megpróbáltatásokról, a szerzetesek elűzetéséről, a megbénított egyházi
intézményekről,a papok létszámának megfogyatkozásáról, a keresztényeket ért
"csáoításokfÓl és fenyegetésekről", "a lelkipásztori tevékenység korlátozásáról".
Külön is kitért "az üldöztetés keserű éveire" Máriapócson, az egyetlen "görög
katolikus szertartású helyi egyházban, amely az üldöztetés éveiben hivatalosan
fennmaradhatott". "Püspökök, papok és világi hívek szenvedtek a keresztény
hitért az egyházukat ért támadások következtében." Külön köszönetet mondott
azoknak a tudósoknak és művészeknek, akik "mindig megvallották keresztény
hitüket a közelmúlt körülményei között is, és mindig hűségesek maradtak az
igazság követelményéhez és lelkiismeretük szavához, még ha ezért súlyosan
hátrányos megkülönböztetést kellett is elviselniük."

A közelmúlt fájdalmas eseményei között megemlékezett a pápa a zsidóság
"megsemmisítésének napjairól" is. .Jsmételten fájlalom és elítélem veletek
együtt azt a gonoszságot, amely nektek annyi szenvedést okozott, sokaknak
pedig a halálát követelte."

Kétszer is említette Mindszenty József bíborost és Apor Vilmos győri püspö
köt, alakjukat példaként állítva a mai magyarság elé, ahogyan a magyar keresz
tények is helytállásukkal példát adtak Krisztus iránti hűségükről. "A hívők szer
te a világon joggal látnak bennetek példaképet, s ebből merítenek erőt saját
életükhöz."

"A szív megtérése nélkül nincs igazi szabadság"

A közelmúlt üldözései nemcsak vértanúkat adtak az egyháznak, hanem számos
emberi gyöngeséget is előhívtak. A Szentatya ismételt bátorításai mellett is 
éppen az igazságtétel, a bűnbánat és a kiengesztelődés szellemében - említett
néhányat azokból a hibákból, amelyeket az egyházban elkövettek a múltban.
Elítélte azt az ellenszenvet, "amelyet különböző keresztény közösségek tagjai
olykor más keresztényekkel szemben mutatnak". Felidézte a gályarabságra ítélt
protestáns prédikátorok alakját, s hozzátette: "sok ilyen tragikus eseményt idéz
het föl emlékezetünk."

A Krisztus ellen lázadó "külső erőkhöz csatlakozott a rosszra való hajlam, az
Isten Országával szembeni gyűlölködéscsírája. Ez szétroncsolja az emberi lelket,
és sajnos a hívőket is magukkal ragadja a hitetlenség és a bűn szakadékába." A
"szívünkben folyó harc", a "lelki küzdelem" végső soron Isten és a Sátán, a jó
és a gonosz között folyik, s ez a küzdelem nem ért véget ma sem. Eddig a külső
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elnyomás, üldöztetés közepette kellett megőrizni a hűséget Krísztushoz, most a
"belső rossz", az "önző érdekek", a "rosszra való hajlam", a "gyúlölet_és a
bosszú", az "anyagi élvezetek, a fogyasztói szemlélet, a gyakorlati materializ
mus", "a rasszizmus és az antiszemitizmus" ellen kell küzdenünk, "kiszabadul
ni a földi érdekek rabságából", "megtörni az önzés láncát", "legyőzni a go
noszt", végső soron: "megtérni".

A megtérésre szinte minden alkalommal felszólította hallgatóit a Szentatya.
Meg kell szűnniük a múltból ránk maradt hibéknak. elsősorbana széthúzásnak,
a gyanakvásnak, a bízalmatlanságnak, annak a "bizonytalanságnak és tétová
zásnak is, amely az egyházon belül is jelentkezik". "Ismerem azokat a nehézsé
geket, amelyek elsősorban Isten Népének egységét kezdték ki ebben az ország
ban, és tudom, hogy még mindig maradtak sebek, amelyek Krisztus Testének
teljességét csonkítják. Eljött az ideje annak, hogy a szeretet legyőzze a még meg
lévő feszültségeket, a bizalmatlanságot, a gyanúsítgatást."

Az egység megteremtése a nemzet tíjjászületésének is föltétele. A nemzet
kivívta teljes függetlenségét, "most azonban újabb ellenségek jelennek meg a
láthatáron... A társadalom belső nehézségei, az egyes személyek és csoportok
önző érdekei, amelyek szembefordítják egymással az embereket. Történelmetek
arra tanít, hogy mindez a jövőtöket sodorhatja veszélybe, és meghiúsíthatja erő

feszítéseiteket egy igazságosabb, emberibb társadalomért." A széthúzás a pápa
szerint tehát egyaránt fenyegeti a magyar egyházat és a magyar nemzetet.

"Az egység felé vezetőúton"

A Szentatya nemcsak bírálta a széthúzást az egyházon belül, hanem igen hatá
rozottan sürgetett az igazi, emberi és krisztusi egység megteremtésére. Több
alkalommal konkrét feladatokat is emlitett: "vessük el a másokról alkotott torz
képeket", "tárgyilagosabban, előítéletek nélkül tekintsünk más közösségek tag
jaira", "tisztítsuk meg kollektívemlékezetünket" , "értékeljük a különbözőséget,

mégpedig a párbeszéd és a kölcsönös tolerancia szellemében".
Az egységnek különbözö dimenzióit tárta fel a pápa: az egyházon belül, a

társadalomban és az európai kontinensen. Az egyház Krisztus akaratából egy
ségre hivatott, a Szentháromság egységét kell megvalósítania. Ezért sürgette az
egyházon belüli egységet minden lehető alkalommal, amikor a katolikus hívek
hez fordult: a püspökök egységét egymással, papjaikkal, a papság egységét, a
hívek egységét egymással, papjaikkal és püspökeikkel.

Konkrétan megjelölte azokat az emberi tulajdonságokat is, amelyeket ez az
egység megkövetel: az önzetlenséget, a nagylelkűséget, az önfeláldozó lelküle
tet, a kölcsönös segítséget, az együttes erőfeszítést, az egymás iránti megértést
és szeretetet, az önzetlen ajándékozás, a nagylelkű segítőkészség lelkületét, a
szolgálatkészséget, a szeretetből másokért vállalt szenvedést. Minderre Krisztus,
a Jó Pásztor adott példát számunkra, aki életét adta övéiért.

A Szentatya azonban nemcsak buzdított erre a lelkületre, hanem konkrét fel
adatokra lebontott akcióprogramot is adott: mindegyik püspöktől elvárja, hogy
saját egyházmegyéjén túl alkosson átfogó képet az egész magyar egyház prob
lémáiról. A püspöki konferenciákon vizsgálják meg a társadalmat foglalkoztató
alapvető kérdéseket, tegyék hatékonnyá a Püspökkari TItkárság múködését,
építsenek ki szorosabb kapcsolatokat a többi európai püspökökkel.
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Igen fontos egy-egy egyházmegyén belül is a nagyobb egység megteremtése.
Elsősorban a paptestvérekkel, akikben négy évtizedes elszigeteltség káros kö
vetkezményeit kell feloldani. Többször előkerült a világiakkal való együttmükö
dés is - igénybe kell venni munkájukat, kikérni szakvéleményüket fóleg azo
kon a területeken, amelyek "különös szakképzettséget igényelnek" (például a
tömegtájékoztatási eszközök használata, az egyházi élet adminisztratív és gaz
dasági igazgatása, és sajátos területek (iskola, egyetem, kórházak, fegyházak,
politika, munka] lelkipásztori ellátása). A világiak bevonása az egyház életébe
tehát kétszeresen fontos: egyrészt csak velük együtt teljes az egyház, másrészt
korszerű lelkipásztori munka, egyházigazgatás és szervezés ma már nem kép
zelhető el jól képzett szakemberek nélkül.

"Keresztény értékekre alapozott társadalom"

Természetes, hogy egészen más a szentmiséken, a híveknek mondott homiliák
hangvétele, tematikája, mint azoké a beszédeké. amelyeket hívőkből és nem-hí
vőkból álló csoportokhoz intézett (pl. diplomaták, művészek, tudósok). Ez utób
biakból hiányoznak a szentírási idézetek, érvelésük inkább az értelemre hat, az
emberi kultúra értékeire hivatkozik. A Szentatya szemlélete határozottan érték
központú: világosan látja, melyek azok az emberi értékek, amelyek nélkül nem
jöhet létre egészséges társadalom. Miközben sürgette a nemzet újjászületését,
újra és újra felsorolta ezeket az értékeket. Történelme folyamán a magyarság
minden nagy nemzeti csapás után újra tudta kezdeni az ország felépítését, Az
ország ma ismét új korszak küszöbén áll. De az új, boldogabb élet csak "az igazi
humanizmus olyan alapvető értékeivel" képzelhető el, mint "az igazság, az
igazságosság, a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a szolidaritás."

Ezek az emberi értékek "az örök erkölcsi értékekre épülnek", gyökerük "a
kegyelem által fölemelt és megerősített emberi természetben van". Az ország
anyagi fölemelkedése nem valósulhat meg erkölcsi újjászületése nélkül, ez pedig
csak a keresztény hit erejéből mehet végbe. A pápa Krisztus nevében ajánlotta
föl a nemzet egészének a hit fényét, amely "szilárd tájékozódást" ad az életben.
A nemzet egészének érdekében sürgette az egész társadalmat, hogy "az igazi
keresztény és emberi értékekre alapozza jövőjét". Mindig hozzátette azonban,
hogya hitet nem lehet rákényszeríteni senkire, csak "föl lehet kínálni az igazi
szabadságot, hogy tudatosan és éretten fogadhassák el a szeretetnek a hitből

fakadó meghívását" .
Ez a gondolat vezérelte akkor, amikor sürgette a keresztényeket, hogy legye

nek a nemzet "misszionáriusai", állítsák erőiket hazájuk szolgálatába. "Az egy
ház természeténél fogva missziós... Ti (a papnövendékek) arra kaptatok meghí
vást, hogy hazátok misszionáriusai legyetek. Szembe kell néznetek a tudatlan
sággal, hiszen évtizedekig hiányzott a megfelelő hitoktatás. De szembe kell néz
netek a fogyasztói szemléletmóddal és a gyakorlati materializmussal is, hiszen
ezek nem 'kevésbé akadályozzák a hithirdetés elfogadását."

Ez a missziós lelkület azonban nem a hódításé, hanem a szolgálaté: "az egy
ház az ember szolgálatára hivatott", "a katolikus hívek nagylelkűenés odaadó
an szolgálják nemzetüket". A pápa kifejezte kívánságát, hogy az egyház "hoz
zájárulhasson a társadalom javához sajátos hivatása szerint". A hit hirdetése
mellett az egyház szolgálata elsősorban az új nemzedékek nevelésében, a sze-
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gények és elesettek gondozásában, a nemzet erkölcsi értékeinek erősítésében

nyilvánulhat meg. "Az egyház készségesen felajánlja segítségét e nemes cél el
érésére."

Az evilági értékek és a hit kapcsolatában egy terület külön is figyelmet érde
mel: a kultúra és a hit kapcsolata. A Szentatya többször utalt rá: kultúra és hit
mindig elválaszthatatlan volt történelmünk során. De beszélt arról is - és e
szavaira világszerte fölfigyeltek -, hogya kultúra nem kerülhet semmilyen
ideológia jármába sem. "Az egyház elismeri és követeli a tudományos kutatás
és a művészi alkotás szabadságát és autonómiáját... A kultúrának szüksége van
az igazi szabadságra még a vallásos hittel szemben is." Azt is hozzátette: "Sajnos
néha a keresztények sem vették kellőképpen figyelembe a tudomány és a mű

vészet jogos autonómiáját."
A kultúra azonban nem öncél, hanem az ember műve, és az ember szelgála

tában áll, "a tökéletes ember" pedig "csak Krisztusban valósulhat meg. Ezért is
kínálta fel a kultúra képviselőinekaz egyház segítségét és együttműködését: "A
tudományok és művészetek képviselői, akik különbözö vallási és politikai meg
győződést vallanak, ma szabadon egyesülhetnek abban a közös erőfeszítésben,

hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget keressék és szolgálják, a kultúra és
az emberiség igazi fejlődése javára.

Magyarság ésEurópa

Szinte mindegyik beszéd utalt arra, hogy a magyarság sajátos helyzetben él: a
határainkon belül élő magyarsághoz történelmi hagyományai, kultúrája, nyelve,
vérségi odatartozása hozzákőti a hazánk körül, kisebbségben élő magyarokat,
és igen sok magyar él szétszóródottan a világban. Mindjárt megérkezésekor jelezte:
mindnyájunkhoz jött el. .Szeretököszöntéssel öleIem át a magyar nemzet minden
fiát és lányát; azokat, akik itt élnek hazájukban, és azokat, akik külföldről jöttek ei,
különösképpen pedig azokat, akik a szomszédos államokban élnek."

Láthatóan foglalkoztatta a környező országokban élő magyar kisebbségek
sorsa. Máriapócson románul így szólt a Todea bíboros vezetésével érkezett ro
mán anyanyelvű zarándokokhoz: "A visszanyert lelkiismereti és vallásszabad
ság lehetővé teszi számotokra, hogy ... jó kapcsolatot ápoljatok minden keresz
ténnyel és minden néppel, országotok etnikai kisebbségével is." A szlovák anya
nyelvű zarándokoknak pedig ezt mondta: "A keresztényeknek mindig tisztelet
ben kell tartaniuk mások jogait és sajátos kultúráját. Isten áldja meg a szlovák
népet, hogy mindig kitűnjék a mások iránti toleráns magatartásban."

Nemcsak magyarok élnek kisebbségben a szomszédos államokban, hanem
különbözőnemzetiségek élnek hazánkban is. A Szentatya külön is köszöntötte
a magyarországi német anyanyelvűkisebbséget, és felszólította a magyar híve
ket, hogy nagylelkűenfogadják be a különbözö kulturális és etnikai csoportokat.
"Ahogy ti is fontosnak tartjátok, hogy külföldön élő honfitársaitok megőrizhes

sék nyelvüket és kultúrájukat, úgy ti is érezzétek kötelességeteknek, hogy
ugyanígy bánjatok ezekkel a testvéreitekkel."

A kisebbségi csoportok közül külön szeretettel köszöntötte a cigányokat.
.Szeretnélek átölelni titeket is meleg szeretettel, kedves cigány testvéreim. TIte
ket is meghívott a Teremtő, hogy ... az emberi társadalom felelősségteljes és
lojális tagjai legyetek az emberi személy minden jogával és méltóságával."
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A pápa a mostani, átmeneti kor egyik legfőbb veszélyének a felébredó, önző
érdekekt61 vezérelt nacíonalízmust'tartja, "Ujraélednek a feszültségek a külön
böz6 nemzetiségi csoportok között, egyazon politikai egységen belül." Az em
beri személy méltósága mellett szót emelt a népek "személyiségének" védelmé
ben. "Ha a határok sérthetetlenek, nem kell-e azt mondanunk, hogy maguk a
népek is sérthetetlenek? Sürget6en szükséges, hogy legyőzzék a -többség és a
kisebbségek közötti elóítéleteket vagy a múltból örökölt ellenérzéseket."

A pápa ezúttal is egész Európa, 56t az emberiség távlataiban gondolkodott.
Kontinensünk új korszak küszöbén áll, lehetövé vált, hogy "most újra megtalálja
egységét". Sürgető kihívás ez: a fejlődéshez "el kell jutni az egyre szorosabb
együtbnúködésre", meg kell teremteni Ita szolidaritás gyakorlati megvalósítását
szolgáló intézményeket". "Az európai kontinensen az emberek milliói sokáig
elnyomottan éltek. Számukra a nemzetek közti szolidaritás és az igazságosság
vágya sokkal méltóbb indítékokat ad a közös cselekvésre, mint az önző érde
kekhez való ragaszkodás." A szolidaritás viszont "el56sorban erkölcsi alapelv"
- az "etikai szabályozásnak" kell tehát felülkerekednie minden más megfonto
láson.

"Osztozom gondjaitokban és örömeitekben"

A Szentatya egy-egy célzásával állást foglalt néhány aktuális, napi politikai kér
désben is. A látogatás idején és után is felröppen t a vád, hogya kormányzat a
maga érdekében kihasználja a Szentatya útját. Ennek a leghaJványabb nyoma
sem volt a beszédekben (hozzátehetjük: az elhangzott köszöntökben seml). A
pápa beszédei vagy akár spontán megnyilatkozásai (például a Parlament előtt)

sem közvetlenül, sem közvetve nem érintették a magyar belpolitika kérdéseit.
Szóvátette viszont az egyház néhány jogos igényét: reményét fejezte ki, hogy

a szerzetesek míelőbb visszakaphatják rendházaikat, hogy megkezdhessék kö
zösségíéletüket és a társadalom javára kifejtett tevékenységüket. Szólt az iskolai
hitoktatás jogosultságáról: "az állami iskolák biztosítsák a hitoktatást az iskolai
oktatási rendszeren belül is". Beszélt a katolikus iskolák szerepéről az ifjúság
nevelésében, s "bátorította az illetékeseket: ne féljenek attól, hogya vallásoktatás
pluralizmusa kárt okoz a nevelés egységének". (Amikor e sorok leírásakor a
"világnézetileg semleges oktatás" körül folyik a vita a közoktatási törvényter
vezet kapcsán, lehetetlen nem gondolni arra, hogy a pápa bizonyára még a
kommunista időkben emlegetett "kettós nevelés" mesterségesen keltett hamis
dilemmáját kívánta eloszlatni. Szavai ma új, még aktuálisabb jelentést kaphat
nak.)

Kiállt az élet védelmében, elítélte, hogy "napjainkban sokféleképpen, erósza
kosan fordulnak szembe az emberi élettel, különösen a gyöngék és a védtelenek
életével". Ismételten is szólt a család szentségéröl, "erról a csodálatos és nagy
szerű lehetóségról", amely az egészséges társadalom egyik legfontosabb sejtje.
Szavaiból kitűnt, mennyire tisztában van a családokat fenyegetó veszélyekkel,
a családi életet sújtó nehézségekkel. Mégis: csak "az egészséges és boldog csa
ládokból" születhet egészséges és boldog nemzet.

Gyöngéd együttérzéssel fordult minden szenvedőhöz:a hátrányos helyzetű,

kallódó, otthontalanul felnövó fiatalokhoz, az anyagi gondokkal küzdó pálya
kezdókhöz, a betegekhez, a rokkantakhoz és fogyatékosokhoz, az öregekhez, a
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szenved6khöz. Isten gyennekeinek nagy családjában nem volna szabad sze
génynek és szűkölködőnek lennie. "Mennyi fájdalmas életsors! Hányan nyújtják
ki kezüket, szolidáris és gyors segítséget kérve attól, aki rendelkezik a jobb
társadalmi helyzet "köpenyével"! A szegénységet és a kitaszítottságot csak úgy
küzdhetjük le, ha mindnyájan egyesüjük kitartó er6feszítéseinket."

A nagypolitika kérdéseit két alkalommal említette a pápa - s e szavai ter
mészetesen azonnal bejárták a világsajtót. Pécsett, beszédének eredeti szövegétől
eltérve így szólt a horvát zarándokokhoz: "biztosítalak benneteket arról, hogy
közel érzem magamhoz jogos kívánságaitokat, megújítva a nemzetközi közös
séghez intézett felhívásomat, hogy segítsek titeket történelmetek e nehéz órájá
ban".

Az egész világot megrázta a Gorbacsov elleni puccs augusztus 19-én. A pápa
másnap, a Hősök terén mondott ünnepi szentmise végén drámai hangon tett
hitet Gorbacsov iránti személyes rokonszenvéről. kifejezte nagyrabecsülését
iránta "nemes törekvéseiért az ember jogainak és méltóságának előmozdításá

ban". Leszögezte: "az általa megkezdett folyamatnak nem szabad megszakad
nia". Hozzátette még: bármi történjék is a Szovjetunióban, a magyarság vissza
fordíthatatlan módon megszerezte szabadságát. Végül azt kérte: "Becsüljétek
meg és éljetek helyesen szabadságotokkal."

Új korszak küszöbén

Történelmi korfordulóban járt itt nálunk a pápa, s helyzetértékeléseível. irány
mutatásával, tanácsaival, bátorításával maga is részesévé lett erőfeszítéseinknek.
Segített bennünket, hogyelinduljunk a nemzet és az egyház építésének útján. A
látogatás jellegéból, a beszédek emelkedett hangneméból következik, hogy kri
tikáját is többnyire buzdítás formájában, udvarias fordulatokkal fejezte ki - még
is úgy, hogy az érintettek érthessenek és okulhassanak belőle. A "legyen így'
felszólítómódja mögött természetszerűen a "nincs így" tényrnegállapítása 
időnként a "miért nincs így?" magyarázatkeresése - rejlett. Megértettük-e üze
netét? Mit valósítottunk meg kívánságaiból az elmúlt egy év alatt? Mennyiben
változott a magyar valóság ez idő alatt? Az e kérdésekre adandó válaszok már
meghaladják e tanulmány illetékességi körét,

Ha a pápa által elénk tartott tükörben vizsgáljuk önmagunkat és igyekszünk
meghatározni feladatainkat, még egy tanácsát meg kell szívle1nünk. A múlt ha
gyományaira építve, a múlt hibáiból okulva, de a jövőt kell építenünk: "új ott
hont". Nem térhetünk vissza fia múlt korszerűtlennévált életformáihoz, bármi
lyen szépnek látszott is valaha". A hitéletet nem újíthatjuk meg lIa letűnt korok
iránti nosztalgiával". "Isten műve sohasem ismétlődikmeg, ő mindig új formá
kat talál vándorló népe számára." "A harmadik évezred küszöbén" a hitélet
dinamizmusa nem éri be ,a vallásosság régi formáival" - "új utakat sugall, s ezt
azokon az embereken keresztül teszi meg, akik mélyen megélik hitüket". "Neki
kell rugaszkodnunk a jövőnek", s a körülmények fényénél azt megkeresnünk,
hogyan lehet és kell "hasztalan siránkozás nélkül a jelen pillanatban Isten Or
szágát építeni".
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BÉRES ISTVÁN

Egy látogatás képei
A Magyar Televízió II. János Pál pápa útjáról

"Az Úr ismeri övéit:'
(2 TIm 2,19)

A Magyar Televízió szinte valamennyi jelentősebbeseményérőlhírt adott, és élő,

egyenes adásban közvetítette ~ pápa valamennyi miséjét.
A hangsúly az élő adáson van. Naivság volna ugyan azt gondolnunk, hogy

az élő adás eleve "őszintébb", vagy "tisztességesebb", mint egy gondosan meg
szerkesztett felvétel. A manipulálásra természetesen az élő adásban is van lehe
t6ség, hiszen itt is válogatni kell a képek közül, De nem a durva manipulálás
szempontja az igazán érdekes. Sokkal fontosabb az, hogy minden intézmény 
így a televízió is - rendelkezik valamifajta többé-kevésbé koherens"világkép
pel", amely természetesen kifejeződik az egyes adásokban is. Bizonyos értékek
hierarchiájáról (ezek alkalmankénti zavaráról) van szö, intézményi cé1okról, és
stratégiákról - jelenjen meg az nyíltan vagy maradjon rejtve a gyanútlan tv-né
z6 számára. Nem nagy magányos hősök irányítják a zajló folyamatokat, hanem
a tv-esemény valamennyi szereplője közösen szövi a hálót.

Kétségtelen, hogy az élő közvetítésben még előfordulhat,ami a konzerv-mű

sorral kevésbé, hogy egy véletlen, előre ki nem számítható esemény, de akáregy
mozdulat is létrehozza azt a pillanatnyi mágikus hatást, amelyet csak igen gon
dos tervezéssel lehetne megvalósítani. Különösen akkor válik ez a villanás
olyanná, hogy abban feltárul a képen túli valóság, amikor ez a dinamikus tör
ténés oly módon törik meg egy-egy pillanatra, hogy ebből a mozgó valóságból
fotöszerűen statikus állapot jön létre. Ehhez, természetesen, nem kell, hogy a
téma és/vagy megjelenítése is statikus legyen. Ez a fotografikus hatás létrejöhet
úgy is, hogy egy mozgó képsor érzékelése során a mozgást ugyan pontosan
érzékeljük, ámde mégis csak egyetlen egy kép marad meg az emlékezés számá
ra. Minden más eltörlődik: csak egy "ténykép" marad.

Mindazonáltal kétségtelen, lehetett volna úgy is dönteni, hogy nem közvetít
a közszolgálati televízió pápai misét,noha egyik legfőbb feladata mindig az éppen
zajló jelentős események közvetítése: márpedig ilyen jelentős esemény annakidején
Magyarországon csak a pápalátogatás volt. (Az egész világra kiterjedő hatásai miatt
konkurenciát később is csak a 19-i moszkvai puccs jelentett.)

A kérdés úgy is feltehetö, hogy nem lett volna-e elegendő csak összefoglaló
kat adni a misékről? Es mellé sok kis "színest": Van-e pótkereke a pápamobil
nak? Hordanak-e pisztolyt a testőrök? Meg hasonlókat - mondván -, ilyesmik
érdeklik az embereket. (Többször engedtek is ezen témák "csábításának" a szer
kesztök, és így jöttek létre azok a rövid riportok, amelyekben - például 
láthattuk azt az ágyat, amelyben a pápa pihenni fog az ebéd után, meg persze
láthattuk azt a töltöttpaprikát is, amelyet ezt megelőz6en el fog fogyasztani.)
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Nagy kár lett volna, ha pusztán csak összefoglalók lettek volna a szentmisék
ról. A szentmisék közvetitése azért volt fontos, mert ezek tárták elénk legtisztább
formában azt az állapotot, amelyben a magyar katolikus egyház ma van, hiszen
a mise lIa keresztény élet lecsapódása, sűrített alakja", lIa keresztény élet kifeje
zése" (J.A. Jungmann). Ezért talán akkor profitálhatunk legtöbbet a tv-adások
vizsgálatából, ha magunknak tartunk tükröt (és természetesen bele is nézünk
ebbe a tükörbe); ha azt vizsgáljuk, hogy milyeneknek is látszanak a magyar
katolikusok Imi magunk) - és talán nem csak a katolikusok; ha arra vagyunk
kíváncsiak, milyen is a mi tv-ben látható "képünk".

I.

Noha egy statisztikai jellegű anyagfeldolgozás rengeteg fontos megállapításhoz
vezethet el, - most mégsem ezt az utat választjuk.

Nézzünk meg néhány olyan állóképet - az események időrendjébenhaladva
- a televíziós közvetítésból, melyek nekem különösen sokat .mondtok", A "saját
mágikus képeimet" fogom tehát megmutatni először,majdnem úgy, mint a csa
ládi fotóalbumot egy kedves vendégemnek.

Szó sem lesz tehát reprezentativitásról vagy objektivításről:a hír szentségéről

vagy a sajtó tisztességéről. Csak képekről,amelyek - meglehet - másnak nem
is jelentenek annyit, mint nekem.

De ez az igazán fontos látogatás számomra ezekben a képekben válik újra
meg úfra élővé, ezek mutatják meg nekem, hogy életünk-e Krisztus, vagy 
még, inkább, talán (?) - valami más.

1. kép A pápa fogadása a Ferihegyi reptéren. Vakító augusztusi napfény, hőség,
beton. Katonazenekar, díszszázad, politikusok. A fogadást - úgy érzem - min
den résztvevő rutinból "abszolválta". Talán azok a hívők hiányoztak, akik ki
mentek volna a reptérre, ha nem tiltják el ettől őket. Na igen, a biztonság...

(A műsorvezető ugyan lelkes volt - talán túlzottan is, ami nem mindig állt
összhangban a közszolgálati jelleggel -, de ő sem tudta feledtetni azt a rossz
hangulatot, amit az elmúlt napok némely és az egész látogatást megelőző

hosszú időszak nagyon sok eseménye okozott. Noha a műsorvezető rendelke
zett a kellő ismeretekkel, sokkal nagyobb szerepet kellett volna kapnia az egyes
liturgikus események közvetítése során az egyházi szakértóknek, mint szak
kommentátoroknak.)

A képen egy "sivatagi oázisban álló sátrat" látunk. Kellemes árnyékot vet az
alatta álló pulpitusra, melyre a magyar ésa pápai címer van felszögelve (közelebbi
képeken jól látszik a szögek feje). Az egész installáció a határainkon túli magyar
templomok jellegzetesszínszimbolikáját használja fel.A vörös szőnyeg és a hófehér
sátor - mely egyrészt a pápa reverendájának színét ismétli, másrészt a naptól óvó
sivatagi sátor képzetét kelti - kiegészítve a zöld növényekkel, biztosítja a fogadás
nemzeti jellegét. Hozzátehetjük ehhez, hogy e látószög azt is eléri, hogya tájat mi
az Alföldnek - ennek a mitikus magyar tájegységnek -láthassuk.

2. kép A fogadási ceremónia végén Göncz Árpád másodmagával beszélget,
miután II. János Pál pápa beszállt a katonai helikopterbe, hogy Esztergomba
utazzon. A kép középpontjában a gép van, a két személy csupán a keretet adja,
ésbíztosítja a kép szimmetrikus elrendeződését.A gép centrumba kerülése ami-
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att van, h0ID' az eseménysorozat legfontosabb személyisége azon ül. (Másrészt
tán amiatt is, hogy nálunk működikmég egy olyan elképzelés, mely szerint ezek
a masinák képviselnek egyfajta magas civilizációs értéket, sőt, ezek a kekiszínű

helikopterek még szépek is a maguk módján.) De gondolnunk kell arra is, hogy
a <harci)helikopter - pl. a Vietnam-filmek hatására - milyen erős militáns
je1képpé vált. A szertartások egy részénél, ahol olyan környezeti viszonyok vol
tak (síkság), ott ez a légiflotta a háttérben rendszeresen föltűnt a közvetítés alatt.
Ami azért - finoman szólva - elég sajátságos látvány volt egy vallásos ese
ményen. (Mindez a kritika nem érinti a tényleges hasznosságukat egy pápai
vizit lebonyolítása során, csak azt kívántam jelezni, hogy egy katonai eszköz
már csak megmarad katonai eszköznek, bármit tegyünk is vele.)

3. kép Magának az esztergomi közvetítésnek a .főképe", A fószékesegyházat a
domb aljáról lefényképezték. (Valamennyi oltárépítmény közül az itt használt
velt a legegyszerubb, a legtermészetesebb.) Ez a kép mégsem volt túl hatásos,
mivel nagyon kevés hívó gyűlt össze - talán megtévesztette öket az, hogy
nagyon sokáig ezt a misét, mint a papság miséjét emlegették - így nagyon sok
látszott a foghíjas szektorokból. Ugyanez áll a bazilika kupolájában elhelyezett
kamerával felvettekre is.

Mégsem ezt a képet emelném ki, hanem egy olyat, amelyik valóban hatásos.
Ezen szintén egy klasszikus jelképpel találkozunk: a haranggal, a haranglábbal.
Makovecz Imre sevillai pavilonja óta nem szükséges bizonygatni e jelkép újab
ban - ismét? - kivívott központi helyét nemzeti mitológiánkban. Ezen a képen
sikerült oly módon belső feszültséget teremteni, hogy létrejött a kett6sségeknek
egy jól definiálható rendszere: a sokaság (papok) és az egyes (harangláb), a
dinamikus (a papok éppleülnek) és a mozdulatlan (harangűábj),az élő (papok)
és az élettelen (harangláb), a fehér (papok) és a fekete (harangláb), a távoli
(papok) és a közeli (harangláb). Mindezek lehetövé teszik, hogya"végső dol
gokról szóló" formátlan gondolataink hirtelen, mintegy felismerésszerűenvál
janak tudatossá e dichotómiák segítségével. Ilymódon a harang által képviselt
és megjelenített "magyar sorsot" össze lehet kapcsolni e tudati formákkal, ki
alakítandó az e sorsban gyökerező identitást. (Szerencsére a harang olyan sok
rétűen értelmezhető jelkép, hogy nem csak ezt az egy hatást válthatja ki.)

4. kép A képen egy idős asszony látható. Nekem ó jelenti a hívőknek azt a
csoportját, akik biza1rnatlanok minden olyan ujabb fejleménnyel szemben,
amely nem volt meg az elmúlt évtizedek egyházi életében. O az, aki hűséges

volt mindvégig az egyházához, és most mégis azt kapja, hogy azok a formák,
amelyeket ó önz, már nem jók. "Miért, hogy most megint mindenki jobban tud
mindent?" Korábban ó volt a maradiság példa- és jelképe - oda jutott a fia is,
hogy az unokát már meg sem kereszteltette annak idején. "Párt, párt, mire ment
vele? Most meg nincs munkája se. Aztán most megint de sok nagy gyereket
keresztelnek... Ez is mit akar a masinájával?"

Ahogy fogja a rácsot. Mintha csak amögött érezné biztonságban magát. A
rács biztos. Ami amögött van, az legalább biztosan az övé. ott van otthon.

5. kép Nincsen hazánkban népünnepély népviseletbe öltözött lányok, asszo
nyok nélkül. Itt sincs ez másként (a rendező minden alkalommal többször is
bemutat különböző népvíseleteket). Ha nyitott szemmel járunk, észrevehetjük,
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hogy ezeket a vise1eteket az esetek. döntő többségében nem használják saját
családi ünnepeiken meg az egyszerű vasárnapokon, hanem csak a pápalátoga
táshoz hasonlóan ritka és jelentős alkalmakkor. Mondhatnánk, hogy ezek a ru
hák ma már olyan ritkák, értékesek és pótolhatatlanok, hogy érezze megtisztelve
magát az az esemény, amikor ezeket felhúzzák. A ruhák viselői maguk is tuda
tában vannak a helyzet fonákságának, de ennek ellenére önként válnak díszletté,
ezzel táplálva a hagyományőrzésnek ezt a fajta hamis attitűdjét.

A pármásodperces jelenet, míg a népviseletbe öltözött leányról a kamera nyitott,
és bemutatta a körülötte állókat, jól exponálta és tette explidtté azt a feszültséget,
ami akkor keletkezik, ha egy teljesen eltérő "típusú" hívővel - jelen esetben egy
divatos, sötét napszemüveget viselő, ifjú hölggyel - veijük össze az előbbit.

6. kép Idős néni templomi zászlóval. Szemében nyíltság, bizalom. Számara az
egész helyzet természetes és örömteli. Itt van, hol is lehetne most másutt? ürül,
hogy láthatja a pápát, de legfőképpen annak örül, hogy fiatalokat is lát: nem úgy
van itt, mint otthon a faluban, ott nem járnak... [Az egyes miséken - nekem úgy
tűnt - a hívek összetétele (fiatalok/idősek, férfiak/nők) kissé más volt, mint álta
lában a vasárnapi szentmiséken. Talán nagyobb volt valamivel a fiatalok és a kö
zépkorú férfiak aránya a szokásosnál. Ez persze adódhatott az esemény egyszeri
ségének vonzóerejéból, de abból is, hogy az időseket el kellett kísérni az eseményre.]

7. kép A lassú áttűnés az összekulcsolt kezében rózsafűzért és miseszöveget
tartalmazó füzetet tartó asszony és a két gyertya képe között zajlik. Közben
feltűnik ez a "montázs". (Meg kell említenem, hogy Kada érsek ezen képek alatt
az Ave Maria kezdősorait mondja.) Nagyon "sűrű", erős jelképek halmozódnak
egymásra. A szűk képkivágásban az asszonynak csak a hasa előtt ("méhednek
gyümölcse") tartott kezeit látjuk, bennük a már említett tárgyak. Hit, Isten di
csérete, áldottság. Krisztus világossága (gyertya) és áldozata (a gyertya megsem
misülése "szolgálata" során) lesz az, ami beteljesíti az előző kép által megjele
nített tartalmakat. Benne lesznek a dolgok teljessé.

Előszeretettel úsztatta a rendező egymásba a képeket, az éppen elhangzó
szöveg vagy ének hatását emelve ki ezzel. Ilyenkor igyekezett a fentiekhez ha
sonlóan jól ismert és erőteljes jelképeket keresni. A pécsi misén ilyen erőteljes

jelképek voltak: a kék ég, a felhők, az oltárépítmény magas keresztje; míg pél
dául Budapesten a Hősök-tere szobrai voltak azok, amelyek a fő mondanivalót
hordozták. A "magyar nemzet" - nem meglepő - ez utóbbi eseményen sokkal erő
teljesebben jelent meg, hiszen a határszéli misék egyik "ideológiája" volt a nem
zet(iség)ek közötti békés viszony deklarálása vagy az arra való felhívás.

8. kép .Szent család"-imitáció. Ez a kép szeretne lenni annak cáfolata, hogya
hívők átlagéletkora jobban emelkedik, mint az országé. Be kívánták mutatni,
hogy modem, fiatal családok is fogékonyak a "hívó szóra".

"Meditáló" anya guggol a babakocsi mellett (öltözete: trikó és a térd fölé csúszó
szoknya), az apa a gyermek fölé hajol. A kép nagyon pozitív tartalmakat kíván meg
mozdítani bennünk, régi igazság - tudjuk - a filmszakmában: gyerek, kutya...

9. kép "A rámutató kéz". De ki az a fontos szereplő, mi az a fontos esemény,
amire rá kell mutatni?
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A képen az a jelenet játszódik le éppen, amely kifejezi azt a hatalmat, amivel
a képiség rendelkezik.. A távolba mutató kéz tulajdonosa felfedezte magát a
helyszínen felállított nagyméretű képernyőn, és ezt a felfedezését rögtön meg
osztja a mellette áll6kkal, hogy ők is nézhesse1< magukat. Olyan fontos ennek az
eseménynek alereagálása, hogy érte időlegesenki kell emelniük magukat a "valódi
történésb6l", a szent id6b6l és térből. Ugyanez a jelenet játszódott le a budapesti
misén is, ahol egy idós falusi asszony, amint meglátta magát, szintén azonnal szólt
a mellette ülőnek, majd rögtön érzékelve a helyzet "nem illő" voltát -legalábbis
erre utalt a gesztusa -, szégyenlősenaz arcához emelte a kezét, miközben azért
az önmaguk felismerése okozta öröm mosoly csak az arcára. A jelenet egyáltalán
nem megbotránkoztató, ellenkez61eg, nagyon emberi és megható volt.

10. kép Apa és fia - talán Horvátországból. A kisfiú kis horvát zászlót lenget.
Itt és akkor számukra a "béke" és a "reménység" jelent meg, ennek nyugalma
olvashat6 le az apa arcáról. A pécsi közvetítés volt az egyik, amely során egy
szomszédos állam zászlaja nagy gyakorisággal megjelent, ezáltal fejtve ki pr0
pagandát egy ügy - Horvátország önállósága - mellett. A másik - a mária
pócsi görög katolikus szentmisén feltúnt - tradicionálisan "kelet-európai" jel
kép - 1956-0t idézve - a lyukas zászló, itt a lyukas román zászló, amely ebben
az 1991. évi történelmi helyzetben talán már a romániai görög katolikus egyház
"szabadságküzdelmét" volt hivatott jelenteni.

U. kép Egy nagyon különös, zavarbaejtőpár másodperces jelenet vége ez a kép.
A hölgy, miközben ajándékokat adnak át a pápának és szól az ének, egymagá
ban, mozdulatlanul áll, körülötte többen mozognak, majd hirtelen feltűnik egy
fehér trikós fiú és egy furcsa, ívelt pályát bejárva az asszony mögé ér. Ekkor
vége a jelenetnek, újra az oltárt látjuk. Két "szélsőséges" emberi viselkedést
éreztem meg ebben a jelenetben. Az egyik a világi hívő teljes önátadása, mely
nek során a test jelenvalósága elveszti fontosságát - ilyen ez a hölgy. Vele
eJlentétben a fiú olyan, aki nem képes erre a "szent valóságba való átmenetre".
ot köti az evilágiság valamennyi köteléke, ő a profán tartalmak hordozója. Vi
selkedésük és "megjelenésük" homlokegyenest ellenkezik, ráadásul a fiú azzal,
hogy olyan közel lép a hölgyhöz, igen "sűfÚvé" teszi a jelenetet. Talán nem
véletlen, hogya rendező ebben a pillanatban hirtelen meg is szakítja azt. Nem
lehet tudni, hogy mi fog történni a következő másodpercben. A szituáció talá
nyosságát fokozza, hogya fiú száján - ráadásul a fejének csak az alsó része látszik
- egy pontosan meg nem határozható érzelmekről tanúskodó mosoly ül.

12. kép Hallatlanul humoros jelenet, melyet megint csak nem minósítenék "szent
ségtörónek": egy szalmakalapos úr, aki a jobb kezében kis nemzeti színű zászlócskát
tart - ezáltal hálás témává válik -, hirtelen egy tejeszacskót emel bal kézzel a nya
kához, és abból vizet önt magára frissítőül. Mindez két másodperc, a mozdulatot be
sem tudja fejezni. Jellemző módon - ismét képet vált a rendező. Pedig közben a
liturgia "legszabadabb" része zajlik, Kada érsek a pápa homiliáját tolmácsolja. Talán
pont ezek a frissítök tették, de tény, hogy alvó hívőt én nem láttam a felvételeken.

13. kép Amiről mindenképpen szólni kell - és amit már annyian bíráltak -,
az a testőrök hada, amely a pápát mindenüvé elkísérte. Tetszik vagy nem tetszik,
elidegenítőhatású volt az a sok fiatalember, akik úgy néztek ki;mint a civilbeöltözött
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tengerészgyalogosok. A céljuk természetesen az volt, hogy tökéletes biztonságot
teremtsenek (ez sikerült is), de nem lehetett volna ezt "észrevétlenebbül" csinálni?

Példaként azt a jelenetet idézem fel, amikor a páparnobil begördül a Népsta
dionba. Vaskapu szét, reflektorok bekapcsolva (tudjuk milyen hatással van ránk,
ha esti vezetés során találkozunk egy ilyen szembejövőautössal), és annyi testőr,

hogyelegendáen lennének egy stadionnyi futballhuligán ellen is. Hasonlóan
szerencsétlen volt ugyanennek a találkozónak a zárása is, amikor a pápamobil
ugyanezen avaskapun kígördült, és mögötte úgy zárták azt össze, mintha me
nekülnie kellett volna. Mindez történt annak az eseménynek a végén, amely az
addig eléggé visszafogott hangulatú eseménysorozat fordulópontja volt. Ne
feledjük, hogy II. János Pál Czestochowából érkezett Magyarországra, ahol egy
millió (!) fiatal előtt misézett.)

14. kép Az előzetes várakozásoknak - főként ami a résztvevők számát illeti 
teljes mértékben az utolsó liturgikus esemény felelt meg csupán, a Hősök-terei

szentmise. Az utolsó napok előzetesbecsléseivel szemben - ekkor már az óva
tosság volt e tekintetben mindenkire a jellemző - viszont jóval többen vettek
ezen részt. E szentmisének a közvetítése volt leginkább átitatva egyéb, nem
vallásos tartalommal. Ez főként a magyar múltra és a magyar nemzetre való
utalásokat jelentette - már csak a hely szelleme miatt is. A leggyakoribb kép a
millenniumi emlékmű főbb alakjainak megjelenítése révén jött létre. Erre példa
ez a lassú képátúsztatás, ahol a Dózsa György úton felsorakozott hívek nagy
totáljára vetül rá az emlékmű angyalának közeli képe, így teremtve meg a kap
csolatot a magyarság sokasága és a hithez való közelségeközött. (Hogy az, amit
a kép állít, igaz-e, nyilván mindenki másként ítéli meg.)

15. kép Hogy milyen sok ember volt is ott valójában, az számomra akkor vált igazán
jól érzékelhetővé, amikor az áldozás szertartása végén az áldoztató papok és minist
ránsok visszamentek a helyükre. Csupa zászlólobogás, csupa gyors mozgás. Az a
látvány, amely ekkor elóállt - talán a dinamizmusa miatt - még a nagy hív6sereg
letet mutató felvéteIeknél is meggyózo'bb volt. Talán az okozta ezt a hatást, hogy
tudatosult benrem. ezen a képen azok - papok, ministránsok - vannak sokan,
akikbÓI "normális esetben" kevés van. Egyformaságuk is emelte ezt a "tömegérzést".

16. kép A végére hagytam a legkedvesebb képemet. A Hősök-terén készült.
Nem ebben a formájában vált véglegessé, a rendező kicsit korán váltott erre a
kamerára és már adásban volt, amikor az operatór még a megfelelő élességet
és képkivágást kereste, pl. a végleges - több másodpercig mutatott - képen
nincs rajta a kötél. (Az, hogy aképen papi személy látható, indifferens a mon
dandóm szempontjából.)

E kép jelenti nekem azt az attitűdöt, amivel meg kell (lehet) közelíteni a hitet,
a vallást. A személyiség feloldódása ('fejnélküliség"), az egy-valamire-figyelés (a
szűk képkivágás), a hagyományba való belebonyolódás (a tradicionális öltözet),
a pontos szabályokkal való rendelkezés (ezt fejezi ki a kézben tartott könyvecske)
számomra éppúgy benne van, mint az ezeket regulázó vezeklés, önfeláldozás és a
végső pontra való gondolás (a képen áthúzódó világos színű kötél). "Ne féljünk",
ezek a lelki-gondolati tartalmak léteznek - és ha léteznek, hatni is fognak - a
magyar katolikus egyházban. A bizonyíték, hogy ez a kép létreptt: Iátha1juk.

Van remény.
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n.
A televízió a látogatás minden napján, az esti órákban összefoglalta az aznapi

eseményeket. Ezek a liturgikus történéseket, valamint azokat a mozzanatokat
voltak hivatva felidézni, amelyek a hívő katolikusokon túl a társadalom széle
sebb rétegeihez is szóJhattak.

Ezek - a napközben lezajlott élő közvetítésekhez képest - természetesen
több kiegészítő interjúval és stúdióbeszélgetéssel segíthették az információk tel
jesebbé tételét. Sajnos feladatukat nem mindig tudták teljesíteni. Egyenetlenek
voltak ezek az adások. Talán nem tisztázták kellőképp, hogyan tartsanak "tá
volsagor" a pápalátogatástól. Ez a távolságtartás természetes része a normális
televíziós attitúdnek egy ilyen vallási eseménysorozattal kapcsolatban, de ez
nem valósulhat meg oly módon, hogy a semleges megfigyelői/közvetítői alapál
lást felcseréljék egy ironikus-elidegenítőre.Nagyon helyes, hogy elkerülték azo
kat a csapdákat, amelyeket a túlzott azonosulás állított több riporter (pl. a mi
seközvetítéseket vezető) és nyilatkozó közhivatalnok elé, hisz ebben a helyzet
ben nekik az egész országot kellett képviselniük. Azonban nem tekinthető he
lyesnek egy közszolgálati televízióban, hogy tendendózusan a nem túlzottan
hízelgő jelenetek kapjanak a valóságos előfordulásuknál nagyobb teret, sót nem
ritkán az egyértelműen negatív (enyhén rosszindulatú) beállításoknak is jutott
szerep (pl. az első napon az esztergomi mise összefoglalójában hosszú percekig
adtak olyan jelentéktelen részleteket, amelyekben a pápa vagy nem tudott ki
mondani egy magyar szót, vagy megfeledkezett arról, hogy az olaszul elhangzó
szavait tolmácsolni kell, és az állandó liturgikus segítője megpróbálja őt figyel
meztetni erre). Ezek a jelenetek az egyenes adásban is lehetnek zavaróak (pl. az
egyik legszörnyűbb az volt, amikor a pécsi szentmise végén a "Hol Szent Péter..."
éneklése során a kamera ráközelített egy éneklő fiatal hölgyre, aki a záróhangná1
olyan "pofát vágott", hogy azzal az egész éneket visszamenólegesen kigúnyOlta,és
az ő addigi, az éneklésben megnyilvánuló azonosulását idézőjelbe tette - a rende
ző gyorsan képet is váltott, de egy összefoglalásban végképp zavaróak.

Az egész pápalátogatás "keretét" az összefoglalókban a biztonsági rendsza
bályok túlzott volta jelentette. A szerkesztők mintha tendendózusan válogatták
volna ki a meglévő felvételekből azokat, ahol ez a - kétségkívül túlzott 
készültség minél egyértelműbben megjelent. (Persze a biztonsági rendszabályok
és akadályok voltak azok, "ahol" a pápa a rá nem kívánesi polgárokkal "talál
kozott", de talán mégsem ezek jelentették az egész látogatás lényegét.) Mindez
az egész látogatásra visszatekintő majd három és fél perces "klipben" vált leg
inkább nyilvánvalóvá, melyben összefoglalták a szerzők az öt nap alatt őket ért
benyomásokat. Vagy ahogy a műsorvezető megfogalmazta: történelmi tablóké
pek, pompa, intim pillanatok váltogatták egymást. A pápa és hívei megmutatták
az ember - és itt hangsúlyozta, hogya pápa az "új ember" fogalmat szereti
használni - sok-sok arcát. (Ez a finom utalás akkor válik kérdésessé, ha Pápai
Gábor - a kitűnő karikaturista - munkásságára gondolunk, amelyben az "új"
szócska sajátos - a kormányhoz közelálló lap fejlécért látható - tipográfiája
lesz a humor egyik gyakori forrása.)

Mik is voltak ezek az "emlékezetes villanások" az összfoglaló készítői szerint?
A film rövid, néhány másodperces kis jelenetekből áll (a leghosszabb az, ame
lyen a pápa kiszáll a repülőgépből és megcsókolja a földet). Ezek elég rövidek
ahhoz, hogy befogadásukkor ne tudjuk őket egyúttal "elemezni", így szinte
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"tudat alatt" hatnak ránk. Elég egy apró, enyhén kétértelmű (vagy rosszul is
értelmezhető) gesztus, és a jelenet azonnal az ellenkez6 hatást fogja kiváltani.
Ezekre találunk is példát: a pápának a Népstadionban a találkozó elején a püs
pököket köszöntő kézmozdulata (rosszindulatú értelmezés: "ezt nektek"); vagy
- amelyik inkább ironikus - a pápa felszáll a pápamobilra, a kezét felemeli,
mintha áldást osztani - pontosabban inteni (hisz a bal kezét emeli fel) - ké
szülne, de a mozdulat vége az, hogy a homlokát vakarja meg; stb. Az összes
jelenet egy negyedén a biztonsági emberek, a katonák és a helikopterek a fósze..
repl6k. Ezek közt van olyan, amely szerepelhetne akár egy krimiben vagy kom
mandós-filmben is. Például a legdinamikusabb is ide tartozik (ezt többször is
láthatjuk): a konvoj egy elöl haladó gépkocsiról van felvéve, a központi motí
vum pedig egy mikrobusz, amelyről fürtökben lógnak a testőrök. Szintén figye
lemre méltó az a képsor, ahol Budapestet látjuk felülr6l (a helikopter bed61ve
"fordul rá" a városra, a képbe pedig alul belelóg a helikopter egy esöszerü
alkatrésze (mintha géppuska lenne, holott nyilvánvalóan nem az): "támadás a
város eUen". Kissé félrevezetőek azok a légifelvételek is, amelyek egyes esemé
nyekről - azok megkezdése el6tt jóval - készültek: éppen csak lézengtek az
emberek (pl. Pécsett), noha ténylegesen nem voltak ennyire kevesen. Látható
érzelmileg semleges, de érzelmileg túlfűtött jelenet is - egyet-kett6t (pl. a talál
kozót a fiatalokkal, vagy a betegekkel) -, pedig "zavarbaejt6en intimnek"
aposztrofált a műsorvezető.

Nincs okunk feltételezni, hogy valóban ne ezeket a benyomásokat szerezték
volna a készítők, így mindenkinek, aki a pápalátogatás megszervezésében köz
reműködött, elfogultságmentesen végig kell gondolnia, hogy azt, amit 6 a láto
gatásért, annaksikeréért tett, sikerült e mindig a - feltehetően - 6szintén tiszta
céljainak megfelel6en, másokra figyel6en, türelmesen és "szépen" megvalósíta
nia. A választ mindenkinek magának kell megadni erre a kérdésre.
. Feltehető az is, hogy az összefoglalók érték el még leginkább a nem katoli
kusokat, így lehet, hogy pont 6k nem kaptak mindig a valóságnak megfelel6,
pontos képet rólunk. Növelte a bajt, hogy az egyik fiatal műsorvezet6 - ráadá
sul az, aki a legtöbbet szerepelt - t6le szokatlanul és feltún6en indiszponált
volt (pl. az egyik alkalommal képtelen volt görög katolikust mondani görögke
leti helyett), illet6leg készületlennek mutatkozott több.stúdíöbeszélgetésben.

Persze fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mi volt a "céljuk" azoknak, akik
a közvetítést megszervezték és .Jevezényelték"? Mit szerettek volna megjelení
teni? A magyar katolikusok egységét? A magyarság egységét? A szent hittartal
makat? Krisztust - ma? Hogy "életünk Krisztus"? Vagy mindezeknek csupán
a vágyát? Vagy mindezek ellentettjét?

Azt hiszem - kissé tán leegyszerűsítve - alapvet6en kétféle attitúddel ta
lálkozhattunk a pápalátogatás idején a közvetítést végz6k részér61. Az egyik
szerint az eseménysorozat valóságos képét akkor kapják meg a néz6k, ha "be
lülr6I", a hívó katolikusokkal azonosulva továbbítják a "képet" (és a vélemé
nyüket). Szerintük csak ez a "beleérző" módon való megközelítés biztosíthatja,
hogya néző viszonylag pontos benyomásokat szerezhessen egy - tőle esetleg
távol álló - kultúráról, gondolkodásmódról. Ez az attitűd megköveteli, hogy
az elóítéleteiket mind a néz6k, mind a készítök félre tudják tenni. A "módszer'
csapdája, ha a kötelező távolságtartésröl, az elidegenítésr61 és az önreflexióról
megfeledkeznek. Ekkor hajlamosak lesznek magát a közvet,lést túlideologizálni,
túlesztétizálni, és olyan gondolati tartalmakkal felruházni, amelyeket - nonná-
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lis esetben - csak a közvetítés tárgya (pl. a szentmíse) hordoz, nem pedig a
tv-műsor. Tehát a legfontosabb, valódi probléma az, hogy hogyan lehet a pontos
egyensúlyokat betartva közvetíteni egy ilyen eseményt. A pápalátogatás során
a szertartásokat a he1yszínr6l közvetít6k nem találták meg azt a "hűvös", pon
tos, tényszerű közvetítési stílust, amely a hamis hangokat nem túlkompenzálás
sal próbálja meg feledtetni. (A beszédeket és a liturgikus eseményeket a képek
jól kísérték, a rendez6 mindig igyekezett a hangulatilag megfelel6ket megtalálni.
Sokszor egészen finom kis "bravúrdarabokat" is létrehozott. Ilyen volt a reptéri
búcsúztató során az a kép, amikor a pápa el6ször megköszöni a vendéglátást az
elnöknek - a kamera szemb61 ráközelít a pápára és a mellette álló Göncz Arpádra
<féIalakOS kép); majd Szent István neve hangzik el - a képen a miniszterelnök
(profilban, mögötte Szabad György és a kormány), végül Paskai bíborosnak mond
köszönetet - ekkor a bíboros arca tűnik föl a képernyőn (közeli kép).

A másik f6 attitűd szerint adható objektív, elfogultságmentes kép oly módon
is, hogy folyamatosan fenntartanak egy határozott kritikai viszonyt az ábrázo
landóval "szemben". Ez esetben torzítás akkor fordul elő, ha nem veszik figye
lembe, hogy egy adott dolog az emberek egyes csoportja vagy csoportjai szem
pontjából egészen speciális - esetenként identitásukat erősen meghatározó 
je1entéssel bíríhat). E tényt "illik" tiszteletben tartani. Nem követhető el olyan
modortalanság, ami sérti a csoportíok) ezen érzékenységét. Ez az ábrázolásmód
megköveteli, hogya témához illő mértékben tiszteletteli legyen a kritikus hang
is. Sajnos - és erre már korábban utaltam - némely esetben egy "jó poén"
kedvéért az összefoglalók készítői vállal ták annak kockázatát - ha ez jelent
kockázatot -, hogy megsértenek embereket.

E két alapattitúd láthatóan nemcsak a tv-adások sajátos hangjainak megha
tározásában volt döntő, hanem a társadalomnak a pápalátogatáshoz való "hoz
záá1lását" is reprezentálta: a vélemények a feltétlen, a túllihegő rajongástól a
türelmetlen, primitívelutasításig tartó széles skálán mozogtak akkor, s mozog
nak talán most is.

III.

Mi történt 1991. augusztus 16. és 20. között II. János Pál pápa magyarországi
látogatásán? Pontosan mutatta ezt meg a tévéközvetítés? Alighanem mind
annyian szeretnénk egy olyan valóságot, amely "egy és oszthatatlan", ez a vá
gyunk azonban biztosan nem teljesülhet.

Mindnyájan megalkotjuk a saját "privát" valóságunkat, ebbe azonban óha
tatlanul belejátszanak olyan valóságot teremtő hatalmak, mint például a televí
zió. A tévé-közvetítés képei beleivódtak emlékezetünkbe - az eseményre többé
nem tudunk ezek nélkül visszagondolni. Ahogyan és amit a televízió megörö
kített, az lesz immáron - látszólag némi túlzással - maga a valóság is. A
közvetítés teremtette meg ezt a valóságot, s immáron nem tudunk sem mást
megnézni, sem pedig másból kiindulni.

Jó-e ez a kép a saját maga teremtette valóságról? Ezzel a kérdéssel már a most
dúló médiaháború kellős közepébe jutottunk el - ebből is érzékelhetjük a tele
vízió morális felelősségét.
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TOMKA FERENC

A diakonátus helyzete és távlatai
Magyarországon

Az állandó diakonátus újabb kori története mintegy negyven éves múltra tekint
vissza. Ez a történet összefügg egyrészt a paphiánnyal, a lelkipásztori igények
súlyának, komplexitásának felfedezésével, másrészt az új egyházkép kialakulá
sával, a keresztények egyetemes kűldetésének,a karizmák sokféleségének újra
felfedezésével.

A II. Vatikáni zsinat óta, amikor az állandó diakonátus kérdése a világegyház
szintjén újra felmerült, hosszú időnek kellett eltelnie, amíg ezt a témát egyre
szélesebb körben komolyan vették, s amíg a diakonátus ügye a mai állapotáig
eljutott. (1990-ben a világon már mintegy 16.000 állandó diakónus vesz részt az
egyház lelkipásztori szolgálatában.) A magyar egyház s általában a volt szoda
lista országok egyházai most teszik a kezdő lépéseket, hogy komolyan foglal
kozzanak a térnával.

Magyarországon néhányan már évekkel ezelőtt felvetették az állandó diako
nátus kérdését. 1972-ben ~ püspöki kar elé is került a téma, de az elvetette, hogy
érdemileg foglalkozzék vele. (Megjegyzendő, hogy akkor általában minden lel
kipásztori nyitás és minden "világi elem" bekapcsolása a lelkipásztori szolgá
latba még szigorúan állami ellenőrzés és kimondott vagy hallgatólagos tilalom
alatt állt.) Az idők során egy-egy főpásztor saját hatáskörében néhány személyt
- olykor nyugdíjasokat - mégis diakónussá szentelt, helyzetük azonban jogi
lag teljességgel rendezetlen maradt. 1991-ben püspöki karunk komolyan foglal
kozott a diakonátus bevezetésének témájával, de úgy tűnik, hogy ez inkább
néhány e téren buzgólkodó személy sürgetésére történt, semmint hogy beérett
igényt jelezne.

A magyar egyház helyzete

Mielőtta t~ával részletesen foglalkoznánk, néhány általános megállapítást kell
tennünk. Ugy tűnik, hogy a magyar egyház - s általában a volt szocialista
országok egyházai - egyrészről olyan értékeket hordoznak korunkban, ame
lyek ajándékok lehetnek egész Európa, az egész világegyház számára. Gondol
hatunk itt az üldözés évei alatti véres áldozatok és hithűség értékére, az üldözést
átélő egyének és közösségek, s az elnyomatás alatt kialakult kisközösségek lelki
elmélyültségére. és gondolhatunk a szilárd egyház-hűségre,az egyház nagyobb
benső egységére: vagyis arra, hogy az üldözés alatt a legtöbb elkötelezett ke-

Elhangzottaz ÁllandóDiakónusokVilágkonferenciáján, 1991. ápr. 4-én.
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resztény vagy kisközösség arra a meggyőz6désre jutott, hogy csak az egyház
benső egységét őrizve képesek szilárdak maradni, s képesek tanúságot tenni az
egység Istenér61 és keresztény reménységünkról (vö. Jn 17,20).

Másrésit ezekben az országokban - részben éppen az üldözés nyomásának
hatására - gyakran színte változatlanul éltek tovább a népegyház elemei, kevésbé
tudott hatni aII. Vatikáni zsinat szelleme, kevésbé tudtak behatolni a világegyházban
kialakuló pozitív áramlatok. S ezen a téren óriási pótolnivalóink vannak.

Másként fogalmazva: hazánk egyházi fejlódésének és jelenének megítélésé
hez egy lényeges distinkcióra van szükség. Egyrészt lélekszámát tekintve az
egyház nagyobbik részében a népegyházi elem dominál. S e népegyházi jellegű

vidékek és plébániák közt vannak ugyan olyanok, ahol eleven a vallási élet,
többségük azonban folytonos vérveszteséget szenved: felmorzsolja őket a sze
kularizáció, a városiasodás, stb. Másrészt azonban - elsősorban a városokban,
de olykor falvakban is - itt-ott testvéri-közösségi szellemű plébániák, kisközösségek,
közösségi-lelkiségi mozgalmak születtek, amelyek a II. Vatikáni zsinat szellemé
ből élő, megújult kereszténység elsődleges hordozói. Míg az elmúlt negyven év
alatt egyházunk egészére állandó létszámbeli csökkenés volt jellemző, addig a
testvéri közösségekben állandónak mondható a növekedés, a megtérők nagy
száma.

Ahhoz, hogya diakonátus magyarországi helyzetéről, távlatairól beszélhes
sünk, figyelembe kell vennünk ezt a hátteret.

A diakonátus szükségessége a lelkipásztorkodásban

Bár a diakónus nem pótolja a papot, küldetéséhez tartozik az ige, a liturgia és
a közösség szolgálata. Világszerte a paphiány irányította a figyelmet az állandó
diakonátus megújításának fontosságára.

A magyar papság mutatói nemcsak Európában, hanem a világegyházban is
a legrosszabbak közé tartoznak mind az életkort, mind az 1.000 hívőre jutó
papok számát illetően. (Az európai átlagban 1.200 katolikusnak keresztelt jut
egy lelkipásztorra, Magyarországon 2.400.) Még rosszabb ez az arány, ha az
1.000 hívőre jutó főállású lelkipásztori munkatársak számát is tekintjük, hiszen
a világegyházban minden pap-Ielkipásztort átlagban 3 főállású munkatárs segít,
hazánkban a főállású szerzetesi vagy világi munkatársak száma viszont rendkí
vül kicsiny, akkor is, ha az utóbbi években számuk ugrásszerűenmegnőtt. (Pon
tos országos kimutatás számukról máig nincs. Folyamatban van egy felmérés,
amelynek alapján talán pontosabb képet kaphatunk e kérdésröl.)

A diakonátus és a világiak helyzete a magyar egyházban

A diakonátus magyarországi megítélése és lehetőségei legszorosabban összefüg
genek a világiak egyházban elfoglalt helyzetével, s ennek megítélésével. E kér
dés ismét csak a történeti háttér figyelembevételével érthető meg.

A magyar társadalom és egyház a kommunizmus előtt az európai átlagnál is
erősebben feudális (és klerikális) volt. Az elmúlt negyven év elnyomása alatt a
népegyház területén e vonatkozásban nem sok változás történt. Sót úgy tűnik,

hogy az üldözés sokakat autokratikus-klerikális magatartásba merevített, Ennek
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következménye, hogy az ország legtöbb plébániáján ma is a pap a plébánia
egyetlen és egyszemélyes vezetője, s a világiaknak nincs érdemi beleszólásuk az
egyház, a lelkipásztorkodás kérdéseibe. Ezen történelmi előzményeknek - a
korábbi feudális mentalitásnak és az utóbbi negyven év állami-rendőri gyakor
latának - az a következménye, hogy a papság egy része számára nemcsak a
világiakkal való testvéri együttműködésokoz súlyos nehézséget, hanem az egy
mással való munka is. A mai magyar egyház legnagyobb feladatai közé tartozik
a közös munka megtanulása, s ezen belül a világiak felelősségének és küldeté
sének komolyanvétele, amely során súlyos problémákat jelent az állandó diako
nátus bevezetése.

Mindemellett a világiak helyzetével kapcsolatban fel kell figyelnünk a pozitív
jelenségekre is egyházunkban. Egyrészt az egyház intézményes vezetői számos
lépést tettek annak érdekében, hogy világiak elfoglalhassák az őket megillető

helyet az egyházban: például több mint tíz éve megindultak a teológiai levelező
tagozatok a világiak számára (amelyekből ma már 12 van az országban, s a
legnagyobb, a budapesti mintegy 600 hallgatóval működik). Egyre több főpász

tor foglal állást a világiak küldetésének komolyanvétele és a lelkipásztori mun
kába való bekapcsolása mellett, s ennek hatására is egyre több világi áll be a
lelkipásztori munkába (legtöbben fizetés nélküli önkéntesként). Születőben van
nak vagy már létrejöttek a világiak helyi vagy országos tanácsai ill. összefogó
szervei (például az egyházközségek egyházmegyei és országos tanácsa), ame
lyekhez hasonlóak az elmúlt évtizedekben legfeljebb formálisan léteztek. 
Másrészt a világiak öntudatra ébredését jelzik a különbözö világi szervezódések,
társulatok, társaságok (a KESZ, a KüT, a Pax Romana, a Kalot, a Kalász, II.
Rákóczi Ferenc Népfőiskola Mozgalom stb.). Az említett közösségi plébániákon
és a lelkiségi mozgalmakban pedig a világiak természetszerűen partnerként
vesznek részt a közösségek életében és irányításában.

A diakonátus és a közösség diakóniája

"A diakónus feladata - akkor is, ha nem csak a diakóniáért felelős-, hogya
közösség diakóniáját animálja. Közre kell múkődnie, hogya testben és lélekben
éhezők, a szornjazók, az idegenek, a mezítelenek, a betegek, a foglyok megta
paszta1hassák Krisztus szeretetét a keresztény közösség által. A diakonátus kér
dését csak egy, a diakóniát gyakorló egyház összefüggésében lehet értelmesen
felvetni." (Vö. H. Erharter: Was istaus den Anftingen geworden in: Diakonia Christi
1989.3-4.66. o.) Az alapkérdés tehát nálunk is az, hogy állunk az egyház, illetve
a közösség diakóniájával.

Magyarország a világháborúig népegyháznak volt tekinthető. Ez nemcsak a
hívők azon 60 százalékára volt jellemző,akik falun laktak, hanern azokra is, akik
a (mai értelemben nem városiasodott) agrárvárosokban éltek. Igya híveknek
mintegy 90 százaléka élt hagyományos keretek közt, A népegyháznak, a falunak
megvolt a maga, külön intézményrendszer nélkül működő diakóníája. Továbbá
a városokban és falvakban jelen voltak a szerzetesrendek, a karitatív egyesületek
és mozgalmak, amelyek ugyancsak ellátták a diakónia feladatát.

Az elmúlt negyven év alatt Magyarország is a széleskörű városiasodás útjára
lépett. A falvak és az egész társadalom hagyományos szerkezete felbomlott. A
kommunizmus pedig megszüntette a katolikus egyesületeket, feloszlatta a szer-
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zeteket, azokat is, amelyek a karitásszal foglalkoztak. Az elnyomás évei alatt a
legtöbb egyházközség legfeljebb egyfajta önfenntartásra volt képes törekedni...,
s az egyház karitatív-diakónusi küldetése sok esetben feledésbe merült. Igaz ez
akkor is, ha tudunk csodálatos ellenpéldákról egyes plébániákon, illetve a kis
közösségekben. Miközben a kommunizmus intézményesített szodális rendszere
csakhamar személytelen, olykor embertelen arcot mutatott, gyakran előfordult,

hogy egy~gy bátrabb orvos vagy szociális munkás visszakívánta a betegápoló
szerzetesrendeket, az egyház karitatív munkáját, illetve ismételten jelentek meg
újságcikkek arról, hogy egy-egy kórházban, öregotthonban vagy szociális intéz
ményben ismeretlen csoportok jelentek meg, feltűnő szeretettel és rend
szerességgel kezdték látogatni az intézet lakóit..., s egyszercsak kiderült róluk
(bár nevüket óvatosságból sosem mondták meg), hogy ezek keresztény kiskö
zösségek vagy plébániák tagjai.

Ma viszont a diakónia kérdése egészen új kihívás a magyar egyház számára.
A kommunizmus bukásával nyilvánvalóvá vált szociális ellátásunk ki nem elé
gítő volta. Legalábbis szociális téren a kormány és a közvélemény egyaránt azt
szeretné, hogy a negyven év alatt kiirtott egyházi szodális intézmények egyik
pillanatról a másikra helyreálljanak, és teljes bevetéssel pótolják mindazt, amit
az elmúlt időszak elmulasztott vagy tönkretett. E téren tehát szembetűnő,mek
kora szükség volna a diakónusokra, karizmájukra, munkájukra.

Helyzetünk ily módon nagy lehetőséget is rejt magában a diakónusok szem
pontjából. Sokszor ugyanis hajlunk arra, hogy túlságosan intézményesen gon
dolkozzunk, hogy egyszeruen néhány szerzetesrendre, intézményre vagy éppen
a diakónusra pr6báljuk ráruházni, velük kívánjuk megoldani a diakónia felada
tát. Igaz, hogy nálunk óriási szükség van az országosan intézményesített kari
tászra, diakóniára, valamint a kórházak, a szociális intézmények, cigányok, a
deviánsok stb., stb. intézményes lelki gondozására. S ez is lehet sajátosan dia
k6nusi feladat. De emellett és ezen túl a diakónia az egész egyház és minden
egyházközség feladata. Ennek felismerése, tudatosítása talán a legnagyobb fel
adat ma Magyarországon.

Istennek hála, léteznek már Magyarországon karitatív mozgalmak, szerveze
tek, szerzetesrendek. Számos közösségi plébánián működik a közösségi diakó
nia, működnek önkéntes karitász csoportok. E téren csodálatos életjelek tanúi
lehettünk pl. az NDK-beli vagy az erdélyi menekültek megsegítésével kapcso
latban. Püspöki karunk is tett határozott lépést, hogy az egyházközségi karitászt
életre keltse. A remélhetőleg egyre nagyobb számban megszületőmagyarországi
diakónusoknak bizonyára nem kívánhatunk többet, mint hogy elsősorban az
egyházközségek diakóniájának életrekeltől és felszentelt animátorai legyenek.

A diakónusok helye az egyházban

A diakónusok helye az egyházban mindmáig nem egészen tisztázott. Világszer
te kérdéses, hogya klérus mennyiben fogadja be a "papi rendbe" tartozó nős

diakónust, vagy hogy a diakónus mennyire tud megmaradni igazi közvetítőnek
a klérus és a világ közt, illetve mennyiben vesz magára esetleg autokratikus-kle
rikális vonásokat. Mindenképp reméljük, hogy a világegyházban érlelódnek
ezek a kérdések. A világegyház eredményei pedig a jelen körülmények között
könnyebben eljuthatnak hozzánk, s hasznosíthatóak lesznek számunkra.
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A diakónusok helyzetének, szerepének, feladatkörének meghatározása azon
ban a magyar egyházban sajátos kérdéseket is felvet.

A magyar papság egy része napjainkban hihetetlen mennyiségű és mínden
féle mínöségű feladatot végez. Ez részben az elmúlt kor szemléletének, a vilá
giak be nem kapcsolásának, részben az üldözés körülményeinek vagy a pénz
hiánynak, részben a ma egyszerre és felkészületlenül ránk zúduló feladattömeg
nek az eredménye. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy számos magyar pap
szinte minden munkát maga végez a plébánián, s mindezért gyakran minimális
fizetést kap.

A világi munkatársak alkalmazásának egyik jellegzetes problémája nálunk ez
a lelkipásztor-modell; hogy ebből következóen gyakran hasonló teljesítményt 
24 órás szolgálatot - kívánnak a családos világitól is, és mindezt esetleg hason
lóan alacsony bérért, ez a veszély fennáll a diakónusokkal kapcsolatban is.

Ilyen, körülmények közőrt a fóállású vagy fizetett egyházi alkalmazottakkal
vagy a főállású diakónusokkal szemben gyakori az ellenvetés, hogy alkalmazá
sukhoz hiányzik az anyagi háttér.

Anélkül, hogy állást akarnánk foglalni a diakónusok fő vagy mellékálIású
alkalmazásának kérdésében, fel kell figyelnünk arra, amit a már évek óta (első

sorban városokban) létező közösségi plébániák tapasztalata igazol, hogy ahol
egy lelkipásztor elkezd testvéries közösséget építeni, ahol sikerül az egyházköz
ség tagjait meghívni a közös felelősségre, ott a hívő közösség tagjai örömmel és
aktívan vállalnak részt a feladatokból, és nagylelkűen adakoznak a közösség
kiadásainak - alkalmasint a főállású munkatársnak - megfizetésére. A prob
léma gyökere bizonyára sokkal inkább az, hogy az autokratikus magatartáshoz
szokott lelkipásztornak egyfajta új szemléletet kell elsajátítania, hogy képes le
gyen olyan testvéri közösség kialakítására, amely aztán igényli, kitenneli, s ha
szükségesnek látszik, eltartja a világi munkatársakat vagy diakónusokat.

A diakónus hivatások kérdése

A kérdéssel kapcsolatban bátran állíthatjuk, hogy az elmúlt években a teológia
levelező tagozatain végzett világiak közül sokan próbálkoztak egyházi munka
körben elhelyezkedni. Kísérleteik kimenetelét érdemes volna részletesebben ele
mezni, egy eredményt azonban bizonyosan levonhatunk: azok a világiak, akik
népegyházi, feudális környezetből jöttek, gyakran természetszerűlegegy ennek
megfelelő szemléletet hoztak magukkal. Ennek jegyében "hivatalt" , hagyomá
nyos értelmű "egyházi beosztást" vártak az egyháztól... Ha megkapták ezt egy
népegyházi jellegű plébánián, akkor - bár gyakran sikerült beilleszkedniök a
hagyományos lelkipásztorkodásba - mégis ismételten összeütközésbe kerültek
vagy a lelkipásztorral, vagy magukkal a régi mentalitású hívekkel. A tapasz
talatok alapján azoknak a világi lelkipásztori munkatársaknak helyzete mond
ható a leginkább megoldottnak, akik közösségekból jöttek, és ugyanarra vagy
hasonló jellegű plébániákra tértek vissza.

Ugy tűnik, hogya jövendő magyar diakónusok számára is ez a modell a
legkövethetóbb. Illetve úgy látszik, hogya közösségi plébániákon és a közössé
gekben sokan volnának, akik egyéniségüket, munkájukat, hivatástudatukat te
kintve alkalmasak volnának a diakónussá szentelésre. Remélhetjük tehát, hogy
ha egyházunk jelen megváltozott körülményei között jobban tudatosítjuk a dia-
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konátus küldetését, hivatását, karizmáját, illetve ismertebbé lesz a világegyház
tapasztalata az állandó diakonátusr61, akkor elsősorban ezekben az élő közös
ségekben széles körben megszülethetnek a diakónusi hivatások. Amennyiben
ez megtörténik, s a legél6bb egyházközségekben láthatóvá válik a diakonátus
szerepe, kegyelme, akkor e példa termékenyít6leg fog hatni az egész magyar
egyházra.

A n6k diakonátusa

Errea sokat feszegetett kérdésre itt nincs alkalmunk bővebbenkitérni. Nyilván
való Magyarországon is, hogy amint szarnos lelkipásztori munkában, például a
hitoktatásban, úgy a karitatív munkában is a nők lényegesen nagyobb arányban
vesznek részt, mint a férfiak. De ha a nők szentelésének kérdése itt-ott fel is
merül, ez megközelítőleg sem olyan sarkított, mint a nyugati országokban. Úgy
tűnik, hogya testvéri közösségekben élőbb az a meggyőződés - amit Hans Urs
v. Baltasar és maga II. János Pál pápa más teológusokkal együtt hangsúlyoznak
-, hogy az egyháznak nemcsak a péteri (hierarchikus) arculata a lényeges,
hanem a jánosi vagy a máriás (laikus illetve nőies) arculata sem kevésbé jelentős,

illetve, hogy például a nők egy testvéri egyházban szentelés nélkül is teljes
jogúaknak érezhetik magukat. (Vö. Mulieris dignitatem 55. jegyzet)

Összefoglalás

Az imént elhangzottak összefoglalásaként néhány gondolatot szeretnék idézni,
amelyek az 1989-i Diakónus Szimpozionon hangzottak el.

Az első Lobinger püspök általános megállapítása: "A diakónust nem szem
lélhetjük magában, izoláltan. Hiszen léte mindig a közösségre. a plébániára, a
bázisközösségre, a diakóniára irányul. S így a diakónus szerepének egy új papi
szerepmeghatározáshoz is kellene vezetnie. A diakónus nem egyszeruen egy új
bútordarab a régi házban, hanem vele együtt az egész háznak, a ház egész
szerkezetének is át kell alakulnia."

Majd egy konkrét, magyarországra is érvényes útmutatás H. Erhartertól: "Bi
zonyos, hogy az egyházban papok és világiak részéről jelenlevő pszichológiai
ellenkezések következtében nem lesz könnyű a diakónusokat beilleszteni az
egyház jelenlegi rendjébe. Ezért szükség van elkötelezett úttörő cselekvésre a
perifériákon. A törvényes rendezés majd késöbb következhet."

S végül egy záró gondolat Leo Karrertől: "Tulajdonképpen mind kevésbé
szeretném lelkesedésemet és odaadásomat függővé tenni nehezen kiszámítható
eredményektől. Egyébként függővé válok a sikertől, számításaimtől, acéloktól.
Még ha a jelen helyzet nyomasztónak is tűnik számunkra, jézusi küldetésünk
érvényes a nehéz körülmények között is: hogya remény kenyerét és az életöröm
borát osszuk embertestvéreinknek..."
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PÁL JÓZSEF

A Stürmer támadása a Magyar Püspöki Kar ellen

A Magyarországon is terjesztett Stünner címú német nyelvű lap 1939. március
22-i számában dühödt támadást intézett a Magyar Katolikus Püspöki Kar ellen,
Glattfelder Gyula csanádi püspök személyét külön is kiemelve.

Mivel "érdemelték ki" a magyar püspökök e támadást?
A kérdésre adott választ azzal kezdenénk, hogya katolikus püspökök, a fel

BÓház tagjaiként, már az első zsidótörvény-javaslat felsőházi vitájánál (1938 má
jus) egy sor ellenvetést fogalmaztak meg a zsidók gazdasági és közéleti szerep
lését er6sen korlátozó törvényjavaslattal szemben, de a javaslatot végül is meg
szavazták. A kormány ugyanis megígérte, hogy a törvénnyel a zsidókérdést
véglegesen lezárja. Másrészt az egyházi vezetők úgy vélték. hogy ezzellehetsé
ges lesz az antiszemita hullám lecsillapítása, és egy nagyobb rossz elkerülése.

Az események azonban másként alakultak. A kormány 1938. december 23-án
újabb törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé: A zsidók közéleti és gazda
sági térfoglalásának korlátozásáról címrnel.

A törvényjavaslat tovább szigorította az első törvény korlátozásait. A szabad
foglalkozású pályákon a zsidók arányszámát 20%-róI6%-ra, a különbözö kama
ráknál pedig 12%-ra korlátozta.

Ezek mellett, a püspöki kart különösen érzékenyen érintette az, hogy a má
sodik törvény a zsidó fogalmat teljesen faji alapokra helyezte, és egy sor meg
keresztelt zsidót (konvertíták) is visszamin6sített zsidóvá.

A püspöki kar erőteljes harcot bontakoztatott ki a visszazsid6sításellen, a kereszt
ség szentségének védelmében. E harcban élenjárt Glattfelder Gyula csanádi püspök.

Kézhez kapva a törvényjavaslat szövegét, azonnal (jan. 7-én) levéllel fordult
Serédi bíboroshoz, melyben határozottan leszögezte, hogy ,,a keresztség joghatá
lyának azt a dek1asszifikáldsát, amelyet a tőrvénytervezet alkotmányos rendünkbe beik
tatni szánde'kozik, az egyház szónélkül nem veheti tudomásul."
(Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöki Leváltára 99/1939.)

Serédi hercegprímás maga is osztotta ezt a véleményt. A püspöki kar egysé
ges véleményének kialakítására, január 13-ra püspöki konferenciát hívott össze.
A püspöki kar véleményének kifejtése céljából, Serédi bíboros és Glattfelder
püspök kereste föl Imrédy miniszterelnököt. .

Glattfelder püspök így számolt be errol a találkozásról, gr. Zichy Jánoshoz az
Egyesült Keresztény Párt elnökéhez jan. 17-én küldött levelében:

"...Nagyon nyomate'kosan megmagyaráztam neki, a Prímással együtt, hogy keresz
tényhitelvi szempontból lehetetlenség a megkereszteltek vissZJlzsidÓ5ításánllk gondolatát
elfogadni. Nyugodt tárgyilagossággal hallgatta végig elég határozott okfejtésemet, anél
külazonban, hogy 6t elhatározásában megingatnom sikerült volnll..." (Ugyanott)

Glattfelder püspök, a katolikus egyháznak a viffi7nzsickElással, ésáltalában a kereszt
ség~ével kapcsolatos áJlásrontját, egy nagyOOrderejű dkkben is~, mely a
Nemzeti Ujság 1939. jan. 15-i számáhm jelent meg A Keresztség ámmel A cikk abból
mul ki,hogynem lehetvita tárgyaa keresztség ténye és pghatálya.~ súlyos
lubmak tartja aztaz álhlást, hogy"zsidónak tekinlEOOó azis,aki a keresztség iélvéteIével
Krisztushíveinek közösségébe a szentség míndenpghatályával együtt belépett."
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E tétel magyarázatát - a püspök szerint - azoknál a zavaros szellemi for
rásoknál kell keresni, mely a hitetlenség mélységeib6l ered, és amelyből az "új-
pogányság" eszméi táplálkoznak. _

"Azt a fajelmiletet, amelyet a lázban lév6 középeurápai társadalmak meggyógyt'tására
fantasztikus elgondolásával Rosenberg Alfréd konstruált, nem csak a zsidóságnak, de
ugyan annyira a keresztény hitrendszernek a gy(llölete is táplálja. A mithosz, amelyet a
ritka képzelóer6vel, de mégritkább szektárius ellenszenvvel felépzlett, tagad mindent ami
természetfölötti s valami fe1elmes fanatizmussal gy(lrbele minden gondolatot és ce1kitú
zést,a vér misztériumának, szerinte egyetlen örökérvényű tétele'be."

Elesgúnnyal szól azokról az ideológusokról, akik úgy osztályozzák az embere
ket mint az állatokat, és a lógeneológia misztériumával akarják üdvözíteni őket:

"Amikor komolyan tárgyalnak félvér zsidókról és negyedesekr61, harmados és kéthar
mados keresztény vérr61, az ember azt hiszi, Mez6hegyesen vagy Bábolnán jár..."

A cikk végén a püspök hangos szóval figyelmezteti a magyarságot:
"úgyen eszünk és se bódult külföldi ideológiának ne dúljünk be, se itthoni üzleti

praktikáknak ne legyünk akaratlanul kiszolgálói... Az elfogult faji gondolat a gy(llölet
lángját gyújtja meg, csak pusztt'tásra alkalmas, tehát nemkérünk belóle."

A cikk nemzetközi súlyát növelte, hogy Csáky István külügyminiszter berlini
látogatása előtti napon, és két nappal Magyarországnak az Antikomintern Pak
tumhoz való csatlakozása után jelent meg.

A törvényjavaslat konvertita ellenes intézkedéseinek megakadályozására, il
letve enyhítésére, a püspöki kar politikai lépéseket is tett. Itt ismét Glattfelder
püspök járt az élen.

Zichy grófhoz küldött - már idézett - levelében arra kéri az Egyesült Ke
resztény Párt elnökét, hogy kísérelje meg a miniszterelnököt a visszazsidósítás
sal kapcsolatban jobb belátásra bírni. Ilyen hangulat teremtése a parlamentben,
lenne most a párt legfontosabb feladata - írja. A püspök - "az isteni és emberi
igazság nevében" - maga is tiltakozik a miniszterelnöknél, az ellen, hogy a
konvertiták lIa zsidóság keretei közé visszaszoríttassanak."

Levelében elképzelhetetlennek tartja, hogy ,,azok, akik kereszténynek születtek, s
gyermekkoruktól annak neveltettek s ennek megfele16en a magyar nemzettestbe beolvad
tak, onnan egy tudományosan meg nem okolható vagy legala'bb is vitatható fikció ked
véért kiszaldttassanak."

A képviselo'1láz tagjainak befolyáso1ására, Szinnyei Merse Jenőt, az országgyűlés

alelrokét, a konnánypárt egyikvezéralakját is megkereste a püspök levelével (jan. 29.).
A felso"'ház tagjainak formáláséra pedig gr.KárolyiGyu1ávallevelezett és tárgyalt
Hát ezek az adatok és tények álltak a Stürmer támadás hátterében. A fentiek

ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogya püspököket támadó cikk írója,
írásának a DieJudentaufe (A Z$idókeresztség) címet adta, és tollát különösen Glatt
felder püspök személye ellen élezte ki, kikeresztelkedett zsidónak titulálva őt.

oe nézzük magát a cikket. Fordítását teljes terjedelemben közöljük:

A zsidókeresztség

A magyar püspökök harcolnak az új zsidótörvény ellen. Hasszú hUZJrVOna után most a
tnag]llr kormány isengedett anéphangulatnak, ésazsidótörvény kibocsájtására kényszerült.
Ebben a zsidótörvényben a nemzetiszocialista és fasiszta minta szerint lett megdllapUua,
hogy a zsidók a nemzsid6któl a véráltal, illetve a rassz-hocXltart021is szerint különOOznek.

509



Miközben a magyar zsidótörvényt a nép körében nagymegnyugvással f08adták, előre

látszott, hogya magyarországi egyházi körök kényszerítve érzik magukJlt, hogy tiltll1ro
zásukat jelentse7c be. 1939 januárjában a püspökök, Serédi hercegprímás elnökletével,
rendkívüli konferenciára gyűltek össze, hogya magyarországi zsidótörvénnyel~
latban állást foglaljanak. A konferencia követelte a komuinytól, hogy az állam az egyház
álláspontját ismerje el a keresztség és a megkereszteltek joghatályosságára vonatkoZJ5an.

Mit kell ezen érteni? Az egyház azt állítja, hogy egy ember, bármelyik rasszhoz
tartozik, egyforma, a keresztség által kegyelmet kapott, mely6t egy teljesen más emberré
tette. Egy zsidót tehát, aki a római katolikus egyház vizével meg lett keresztelve, többé
már nemkell zsidónak tekinteni. A római katolikus egyház hatalmasságai egészen pon
tosan tudják, hogy ezzel vétkes képtelenséget állIlanak. Egész pontosan tudják, hogyaz
ember akeresztség által éppen olyan kevéssé képes egyzsidóból nemzsidót csinálni, mint
amennyire a körülmetéléssel egy nem zsidóból zsidót lehet csinálni. Ezt mind tudja7c a
római katolikus egyház hatalmasságai. De ez beleillik az ügyletükbe, hogy egy olyan
álblás mellett kitartsanak, melyképtelenség, és ahhoz vezet, hogya zsidóság újra és újra
azzal a lehet6séggel bírjon, hogy egy látszatkeresztség által álcáZZil magát, és ezzel a
titkukat tudók támadásai ellen védje7c magukat.

Ezen püspöki konferencia szávivójeként, Glattfelder püspök (egy kikeresztelkedett zsi
dó?) úgy nyilatkozott a Nemzeti Ujság c. katolikus napilapban, hogyaz egyház nem
engedi, hogy a keresztségben átértelmezés legyen, és hogy a zsidó fogalmának törvényes
körülhatárolásánál, azon személyek is zsidókként legyenek meghatározva, akik a kereszt
ség által, a keresztény közösségbe beléptek.

A magyar püspökök állásfoglalása megfelel a püspököknek a németorsmgi nemzeti
szodalizmuseal ésaz olaszorsmgi fasizmussal kapcsolatban tett nyilatkozatainak, ésazo
nos a "demokratikus" országok püspökeinek és kardinálisainak vélemény-nyilvánrlásával
is. Az egyház így tehát a keresztségről szóló dogmához ragaszkodik és kézzel-lábbal
védekezik a rasszpolitika kétévezredes álláspontjával szemben. Ez nem az elsó eset, hogy
az egyház hatalmasságai kitartanak egy képtelen állítás mellett.

Ez csak arra emle7ceztet, hogy az egyház volt az, amely még azután is azt állította,
hogy a Nap kering a Föld körül, amikor az ellenkezője a tudomány által már hosszú
ideje igazolva volt. S6t az egyház hatalmasságai idáig meniek, hogy ugyanazokat, akik
az igazságot megtaMiták, máglyára küldte7c. Azegyház ebben a dologban mamárhosszú
ideje behódolt a valóság kényszerének. A tisztelendő bíboros urak azonban még ma is
szeretnének ellenszegülni azon tények kihirdetésének, hogy a vérés nem a keresztség az
ember életének meghatározója, deelfog jönni a nap, amikor ennek az egyházi dogmának
is, egyegész világ tudomására jutott felismerésnek láttára, semmivé kell válnia.

A Magyar Kurír (a katolikus egyház félhivatalos lapja) március 23-án közölte
a magyar katolikus közvéleménynek és Glattfelder püspöknek a cikkel kapcso
latos állásfoglalását. Ezt is teljes terjedelmében idézzük:

Glattfelder püspök a Stűrmer támadásáról
A Magyar Kurir interjúja

Az újságolvasó közönség a magyar sajtó közleményeiból ismeri azt a támadást, ame
lyeta Stürmer címú hirhedt antiszemita és egyházellenes német hetilap, a magyar püs
pöki kar és annak több illusztris tagja, különösképpen dr. Glattfelder Gyula csanádi
püspök ellen intézett, akit feneketlen dühe'ben egyszerúen kikeresztelkedett zsidónak tett
meg. ](jjztudomású, hogy a cikk a magyar katolikusok körében nagy felháborodJist váltott
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ki, és egyre hangosabban követeli az ország katolikus közvéleménye ennek az izgága
német újságnak hazán1cbó1 való kitiltását, illetve postai szállításának megvonását. Tobler
János országgy(llési képviselő interpellációt is jegyzett bea Ház interpellációs könyvébe
e tdrgyban. OA Magyar Kurír munkatársa felkereste dr. Glattfelder Gyula csanádi püs
pókiit, és kérdést intézett hozzá: olvasta-e a Stürmer cikkét, és mit szól hozzá? Csanád
püspöke a hozzáintézett kérdésre ezt a választ adta:

- Megmutatták a cikket. Mit szóljak? Talán azt, hogya Glattfelderek Móron már
századok óta ven'tékeznek a szántóföldön és munkapad mellett, amikor talán Stürmerék
még fütyörészve végezték a rongyszedést a Visztula tájékán? A keleti zsidóság lelki
vonásait tükrözó újságíró stillegalább ezt engedi feltételezni. Dekár volna vitába eresz
kedni.

- Azt pedig nem fogja elérni a cikk, - ami nyilván a szándék -, hogy elterrori
záljon a véleménnyilvánítdstól a zsido'król és természetesen a kereszténységról is.

- Különben a katolikus írák éshírlapírák Országos Pázmány Egyesületének közgy(l
lésén sürgettük a piszkálódó szennylapok kitiltását. A válasmdás formája mutatja,
mennyire igazunk volt, bár óhajunk teljesedése a pukkadozó Hanswurst (paprikajancsi)
felden1ó látványától is megfoszJana.

Tóth László a Nemzeti Ujság főszerkesztője, márc. 23-án engedélyt kért és
kapott a püspöktől, hogy a Magyar Kurírnak adott nyilatkozatát ő is közölhesse
lapja következő számában. Délután azonban telefonlúvást kapott a miniszterel
nökség sajtóosztályától, és ebben kérték, hogy ne közölje a püspök nyilatkozatát.
A szerkesztő azonban elutasította ezt a kérést. Erre Dulin Elek miniszteri osz
tálytanácsos, a sajtóosztály helyettes vezetője megismételte a kívánságot azzal,
hogy fontos külpolitikai érdekekre való tekintettel melIőzzék a közlést.

A főszerkesztő - nyilván nem szívesen állt el a jó sztori nyilvánosságra
hozataIától- azt válaszolta, hogy csak abban az esetben tekint el a közléstől,

ha erre a püspök kéri őt. Ezután Dulin Elek arra akarta rábeszélni a főszerkesz

tót, hogy vegye rá a püspököt a közlés visszavonására. Tóth főszerkesztő ezt a
kérést is visszautasította, és Tomay István miniszteri osztálytanácsos óhajára
sem volt hajlandó teljesíteni. Sót azzal az utasítással adta le a szöveget az éjsza
kai tördelő szerkesztőnek, hogy semmi esetre sem szabad kihagyni Glattfelder
püspök nyilatkozatát a lapból, csak ha ezt maga a püspök kéri. A főszerkesztő

ezekről az eseményekről márc, 23-án este kelt levelében számolt be a püspök
nek. (Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöki Leváltára 891/1939.)

Tóth László levelében arról is beszámolt, hogy a Stürmer cikke fölött a mi...
nisztereInökségi sajtóosztályon is általános volt a fölháborodás. Erről akkor gyó
zódhetett meg, amikor más hivatalos ügyben járt a sajtófónökség hivatalában.
A f6szerkesztó javasolta Dulin Eleknek, hogy tiltsák ki az országból a Stürmer
címú lapot, illetőleg vonják meg a postai szállítás jogát, és a nyilvános utcai
terjesztési engedélyt. Dulin Elek följegyzést készített. a sajtófőnök számára, de
határozott ígéretet nem tett erre.

Glattfelder püspök, a sajtóosztály ezen lépéseire válaszul, március 26-án, ma
gához a míníszterelnökhöz küldött levelet:
"Nagyme1tóságú Miniszterelnök Url

Mély tisztelettel bátorkodom Excellenciád tudomására adni, hogy a miniszterelnöki
sajtóiroda a Stürmer c. piszkolódó lapnak a püspöki kar és ellenem írt min6s11hetetlen
támadására egykónyomatosnak adott nyilatkozatom közzétételét alapoknak megtiltotta.
Amikor a miniszterelnöki sajtóiroda ezen ténykedése miatt Excellenciád el6tt tisztelettel
jes áuást emelek, egyben azon meggy6zódésemnek is bátorkodom kifejezést adni, hogy az
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ilyen felhábon1ó támadások burkolt védelme a sajtóiroda részéről mélyen sérti azt az
egyházi tekintélyt, amely a magyar államkormány minden nemes szándékát a legna
gyobb odaadással kívánta éskívánja mindig támogatni, másrészt pedig alkalmas Német
országban azt a benyomást kelteni, hogy a magyar hivatalos hatalom kötelességének
ismer minden inzultust lenyelni vagy lenyeletni, amisemmikép sem szolgálhat az ország
tekinte1yének gyarapítására.

Nem kérek Excellencúidtól semmiféle elégtételt, sem intézkedést, csak bizalmasan kí
vántam impresszi6imat magas tudomására hozni, s meg vagyok győzMve, hogy azokat
igen komoly erkölcsi tényez6k is osztják.

Fogadja Nagymélt6ságod kiváló tiszteletem 6szinte nyilvánítását. Glattfelder Gyula."
(Ugyanott)

Teleki Pál válasza csak április ll-én érkezett a püspöki hivatalba. A minisz
térelnök a késedelem okát is elmondja abban a levélben, melyet színtén teljes
terjedelmében közlünk:

"Kegyelmes Uram!
Kedves Barátom!
Március 26-i leveledre nem odlaszoliam, mert a felsóházban akartam Veled beszélni.

Azonban időból és alkalomból is kifogyván, most térek vissza rá. Fel fogom használni az
alkalmat, hogy a német hivatalos köröknek éppen ez esetből kifolyólag is komolyan és
nyugodtan megmagyarázzam álláspontunkat, és azt, hogy ilyen támadások nem ill6k,
dnalmasak, és éppen ezért vigyázzanak ezekre.

Jobbnak tartom eztaformát, annyival is inkább, mert a legközelebbi jövóben alkalmam
lesz az összes német illetékeseket látni.

Kellemes ünnepeket kívánva, maradok őszintén tisztelő híved.
Teleki Pál". (Ugyanott)
Közben, a Stürmer támadására válaszul, a püspökhöz számos együttérző

levél, távirat, nyilatkozat érkezett. Ezek közül kettőt emelnénk ki.
Az egyiket (egy táviratot) Komis Gyula, a Keresztény Nemzeti Függetlenségi

Párt elnöke még március 22-én este küldte:
"A Keresztény Nemzeti Függetlenségi Pártba ma egybegyűlt képuise/ók és felsóházi ta

gok, felekezeti különbség nélkül felJuíborodással olvastaK a Der Stürmer c. külföldi lapban a
püspöki kar és főkép Nagymélt6ságod személye ellen intézett me1tatlan támadást.

Engedje meg, hogy Eminenciddai ebból az alkalomból őszinte tiszteletünkról és ra
.gaszkodásunkról biztosítsuk."

A másik együttérző nyilatkozatot, Pehm József zalaegerszegi apátplébános
küldte, március 27-én.

"A zalaegerszegi katolikus nap f. hó25-én mély hódolattal fejezi ki teljes együttérzését
Nagyméltóságod fenkölt személyével szemben, és elzUli a méltatlan ésotromba támadást.
Amikor a határozatnak eleget teendő, jelentem ezt Excellenciádnak, vagyok mély tiszte
lettel: Pehm József plébános." (Ugyanott)

Sajnos a felsőházi illetve az alsóház és felsőház tagjaiból létrehozott egyeztető
nagybiwttság ülésein folytatott viták eredményeként, az egyházi vezetők felad
ták eredeti álláspontjukat, a konvertiták egészének megvédését, és belementek
egy kisebb eredményt jelentő kompromisszumos megoldásba. Mindezt azonban
szívós utóvéd harcok keretében - az antiszemita tömeghangulat ésaz alsóházi
képviselők nyomására - tették.

512



MOLNÁR TAMÁS

New Age - régi pogányság

Nem túl nehéz a New Age (szekta? kultusz? ideológia? divat?) diagnózisát fel
állitani, ha látjuk, hogy korunk olyan ökumenére törekszik, amelynek az elmé
lete egyetemesnek szánt szinkretikus formákat ölt. Az eddig domináns vallások,
ideológiák és filozófiai rendszerek a háttérbe szorulnak, száraznak és kimerült
nek látszanak; a gondolkodók (rnint a "princetoni gnosztikusok" néhány évvel
ezelőtt, lásd Raymond Ruyer munkáját> ilyenkor olyan múltba nyúlnak vissza,
amelyb6l a jövőre is lehet jósolni, sót (fél)tudományos terveket szőni. Többen
azt állitják, köztük Nietzsche és Heidegger hívei, hogy a kozmosz egészét illenék
újból átgondolni. Eltörölni azt, amit ma kozmológiai alapelvnek tekintünk: a
világegyetem élettelen tárgyakból, értelmetlen mozgásokból áll, és ezeknek sem
célja, sem szimbolizáló tartalma nincs. Uj (ugyanakkor ősrégi) élő kozmoszt kell
a modem helyébe állitani, melyben jó és rossz indulatok, istenek, szellemek,
békés és átkos befolyások léteznek. Tehát: élő kozmosz a tárgyi helyébe, így
megfordítva A. Koyre könyvárnét mely még néhány évtizede diadalmasan írta
le, hogyan lett a zárt világból (monde dos) vég nélküli univerzum (univers infini)
a tudósok és a közvélemény szemében.

A "New Age" elnevezés ne vezessen félre. A régi pogány, még inkább a
hellenisztikus/szinkretista kor tűnik fel újra, ahol az asztrológia, a mágia, az
alkímia (Hellasztól Kínáig), a nekromantia, a talizmánok és amulettek jelentették
cl népszerű tudást és vallást. Eme általános hit és tudás szerint a makrokozmosz
döntően befolyásolja a mikrokozmoszt, tehát. az emberi sorsot, és ez utóbbi fe
lesel a mágikus-sámáni rituáléval, megpróbálva az erőket és szellemeket a kö
zösség és az egyén iránt megbékíteni. Ez a kozmikus alkudozás a keresztény
századok alatt sem tűnt el, Eliade utal rá a "dunai parasztok" életéről szölva,
akiket ő még mindig pogánynak tekint. A New Age átvette, vagy inkább foly
tatja ezen üzelmeket és praktikákat, persze új körülmények között, a modern
ség, sót a futurológia nevében. A reneszánsznak is megvolt a saját, a keresz
ténységgel szembehelyezkedő New Age kutatása, szellemi divata, zsidó és ke
resztény kabalisztikai tana. Pico della Mirandola röviddel a jubileumi év, 1500
előtt egy új vallást kívánt alapítani a világ összesített bölcsességéb6l; ezt óhaj
totta ismét meg ismét megfogalmazni Giordano Bruno (akit Frances Yates ezért
"mágusnak" nevez), a nettesheimi Agrippa, a francia Jean Badin, az angol
Fludd, de talán Kepler is Rudolf császár prágai udvarában. C. G. Jung szerint
voltak keresztény alkímisták is, akik Krisztus eljövetelét próbálták lombikjaik
ban felgyorsítani; a domonkos-rendi Campanella még börtöncellájában is vég
zett kísérleteket, hogya kozmikus erővonalakat a civitas solis szolgálatába állítsa.

Ha meg is értjük mindezt, és azt, hogy mi is történik a múlt és jelen világban,
nem hagyjuk jóvá, még kevésbé hívunk a követésére. Történelmileg újonnan
alakuló ökumenében élünk, melynek akkori "romai-mediterrán" alapját manap
ság az "amerikai" értelmező alap váltotta fel. Amerikából érkeznek ugyanis
főként a .félígsülr" tanok: az európai ember úgy keresi ma az "új vallást", mint
az amerikai keresi saját azonosságát a melting pot káoszában.
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Ez a keresés (és az egész New Age mozgalom) az öntudat felsmbadítására
irányul: a vallás súlya alól, de az elme korlátai alól is, nunden intézménnyel
szemben állva, amely gátolná a pszichológiai mélység búvárlását. Ez a vágy
vezetett a "végtelen, kozmikus öntudat", a "filozófiai kó" után a Harvard egye
temen kábítószer (LSD) használatához, vagy a kisebb iskolák "kurzusaihoz",
ahol tanár és diákok lemeztelenített lábujjukat bámulták és egymás testrészeit
tapogatták a "sensitivity training" CÚTIén. Megszabadulni a kötöttségekt6l, az
egzotikumot hajhászni, ópiummal és hasissal a térbe utazni (trip), tapasztalni
amit még senki nem élt át, hacsak nem az indiai guru, vagy Jézus, a "Super-star",
vagy éppen a szexualitás atlétája. Ahogy az egyházat felváltani igyekszik a
spontán gyülekezet, úgy a metafizika elveit helyettesíti a fizikán-túli (extra-physi
cal), a földöntúliság, de mindenképpen a gnózis valamely formája, amely által
a hívő önmagát kiválasztottnak, a jón és rosszon kívül álló Iénynek tekinti. R.
e. Zaehner, az Angliába áttelepült német tudós már két évtizeddel ezelőtt írt
John Custance-ről,aki meg volt arról győződve,hogy benne fut össze a jó és a
rossz, a férfi és a női elv, a véges és a végtelen. Ugy vélte, határzónában él, akár
a már elboruló elméjű Nietzsche, aki Custance-éhoz hasonló képeket vetített
képzelete vásznára.

Mint az ókori ezoterika és hermetikus tanok, a New Age is azt vallja, hogy
hullámok érkeznek a kozmoszból (egy szuperkommunikádó technikájával), és
a világ egységét hozzák nekünk hírül. Erre mi a saját hullárnainkkal válaszo
lunk, amennyiben kinyitjuk a "jó hír" előtt eddig leplezett kozmikus harmónia
érzetünket. Valójában újfajta tömeghisztériáról van szó. Kinyitva a New York-i
telefonkönyvet, a következő, itt csak részlegesen ismertetett listát ta1á1juk New
Age alatt: Hare Krisna; Ramatha hangja (aki Atlantiszban születettl); asztrológiai
hétvégek; az Elet energia alapítói; a Numerológisták; a magukat átalakítók (au
to-transformation); az Ujjászületettek; az Istent magukban hordók; a Teremtő

Utánzás Alap; a Vibrádósok; a Nap üzeneteit fogadók; a Mozgás és Meditádó
hívei; a Tapogatók; stb., stb. Ann Karl vibrádóvezetó kijelenti, hogy előző életé
ben Szent Péter felesége volt, akivel együtt sokakat térített a római birodalom
ban, de férjét keresztre feszítették, ót pedig meggyalázták, majd az oroszlánok
elé dobták. Egy másik női hívó azt állítja, hogy matrózként szolgált a Spanyol
Armadában (1588); Shirley Lane színésznö úgy érzi, hogy 1983-ban újjászületett,
mint Jimmy Carter is.

Már azt mondanánk, hogy ismét tanűi vagyunk a piad veszekedések egy
válfajának, amelyről Ireneusz lyoni püspök számol be a második században: a
sok gnosztikus szektavezetó azon vitázik minden reggel, kinek van több híve,
és egymástól ragadják el a jelölteket! De a New Age tovább megy hódításai
során. A nagy amerikai vállalatok New Age terapeutákat alkalmaznak csoport
terápiára, melyen minden dolgozónak részt kell vennie azzal a céllal, hogy a
produkció emelkedjék és javuljon (Kraft durch Freudei). A szeánszokon a család
tagok is aktív szerepet játszanak. Az iskolai programban is szerepel efféle terá
pia. A hadsereg zöldsapkás (Green Beret) osztagait is kioktatják - arra az esetre,
ha a dzsungelben vagy a sivatagban egyedül találják magukat, és lelki (?) báto
rításra lenne szükségük.

Melyek a New Age általános vonásai? Miben áll "kísértő" mivolta, és milyen
eszközeink vannak ellene?

Az utóbbi félévszázad folyamán, főleg a technika befolyása révén (kommu
nikáció, úr-utazás, stb.) az emberek új dimenziót vé1nek felfedezni, melyben -
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talán nem is tudatosan - keresik a tradicionális alapokat. Sajátos elegy jön létre
a régi hitekb6l, misztérium-vallásokból, hamis elitizmusból (Gnózis), annak se
gítségével vélik leküzdeni allogenes ("máshol született" - gnosztikus hittétel a
beavatottakra .vonatkozöan) voltukat, melyet ma elidegenedésnek (alienácioJ ne
vezünk. A keresztényalapokra a New Age ráépíti a megújhodás és inkarnáció
fogalmait. Valamilyen formában újjá lehet születni, a rosszat eltörölni: a teljes
önmagába merülés által, de ugyanakkor a közösségben is feloldódva. Vissza
lehet és kell lépni az ős ceremóniákon keresztül az eredeti, isteni bölcsességbe,
ahol az én-t levetjük, és feloldódunk az ős id-ben.

A kerete mindennek a keleti hatás (tao, buddhizmus, zen, jóga, hinduizmus)
mellett az amerikai ökumené, melyben a radikális szekularizáció vegyül a pu
ritán bűntudattal, és ebből kiutakat keres. Minél messzebb kerül ez az új, de
homályos keretú és tartalmú hit és lelkesedés a keresztényegyházaktól, annál
hisztérikusabb és olcsónlelkesedóbb formákat ölt. A demokrácia laikus hite az
tán meggyőz arról, hogy a hit minden formája egyenlő, és egyformán "szaba
duIáshoz" vezet - lehet lsten, de sátán is, önimádat vagy pszichológiai folya
mat. Ne becsüljük le a New Age összetevői közül azt a lappangó amerikai érzést
sem, ,hogy új világ kezdődött (novus ordo saeculorum, a bankjegyekenO az Egye
sült Allamok színre lépésével, és hogy ez új-vallást is jelent, melynek "kibővült"

öntudata nem fér el az egyház keretei között.
Mint annyi más tévhit és eretnekség, vagy egyszeruen okkultista elmeszövés

a New Age is azzal kísért, hogy az egyén számára utat mutat a "külön megvál
táshoz" . Az értelmet és hitet egycsapásra kiküszöbölí akár kábítószerekkel, ősi

nek vélt szertartásokkal, sensitivity training-gel. Uj megismerési mód lesz az
eredmény: se nem hit, se nem tudás - inkább jó érzés, eufória, lelkesedés Oásd:
RonaId Knox: Enihusiasm, 1950). A tények és a lélek súlya alól ez felszabadít, új
emberré válunk. Ne becsüljük alá a modern elemeket sem, melyek a New Age
sajátosságát aláhúzzák. Mint a New York-i telefonkönyvbólláthattuk, a legtöbb
megváltás-ajánlat az első néhány újdonság-értékéból kovácsol tőkét, és egyik
terápia utánozza a másikat. A pszichoanalitikai premisszák mindenütt jelen van
nak, de ezek vallás-tagadása éppen ellenkezővégletbe esik. A szekták szaporo
dása végül is a vezetők viszályához vezet, csak kevés mozgalom hódít teret. A
régiek végül is felülkerekednek, mivel ők hathatósabban szervezik jelöltjeiket,
mint a temérdek ad hoc mozgalom. VéVható, hogy a szétporladás előtt két-há
rom szekta veszi majd át az örökséget. Igy az ősi keresztény földön, Burgundiá
ban, Szent Bernát szűkebb hazájában manapság két nagy, tibeti rítusú lámako
lostor működik, s százával vonzzák magukhoz a francia és idegen fiatalokat.
Europa más részein és Amerikában is egyre népszerűbbéválnak a buddhisták,
érvényesítve Henri de Lubac téziseit (La recontre du bouddhisme et de I'Occident,
1952), mely szerint a visszahúzódó katolikus egyház szabad teret ad - például
a 18. században - a keleti vallásoknak. Ez a reneszánszban is így volt, csak
abban az időben - a korszellemhez híven - a beáramló kultusz nem "modern
ségbe" öltözött, hanem az ókori hermetizmust és gnoszticizmust csodálta.

Lehetséges-e a védekezés, az ellenállás? Tudnunk kell először is, milyen mé
reteket ölt ma a New Age-nek és válfajainak befolyása, szellemi-földrajzi hódí
tása. Részben a nyugati nagyvárosok ezoterikus és okkult könyvesboltjai, isko
lái, gyülekezetei válaszolnak erre, a sátánisztikus és szexológiai írásoktól az ál
környezetvédelmi és politikai tanokig. Az egyetemeket sem érinti kevésbé a
hullám, hiszen a YaleUniversityn diákjaimnak harminc százaléka távozott egyik
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kurzusomról, mikor kiderült, hogy vallásfilozófiába, és nem pogány ceremóni
ákba szándékozom őket bevezetni. 1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegye
temen néhány diákomat a hinduizmus jobban érdekelte, mint a tradidonális
monoteista vallások, melyekben a dogma és tekintély fontos szerepet játszik.Ami
vonzza őketa szektákhoz, különösen a keleti vallásokhoz, az az állítólag spontán,
tehát. szabad és lelkileg elmélyíthetó elem. Szemtanúk szerint a berlini falleom
lásakor a Church of Sdentology misszionáriusai fogadták elsőkéntaz átáraml6
tömeget, a szekta könyveit nyomva kezükbe. "Európa ma tág piac az új vallási
mozgalmak számára", nyilatkozta Gordon Melton vallásmozgalmi kutató.
",Amit tapasztalunk - tette hozzá - az a reneszánsz okkultizmus egy válfaja."
AlIítólag sok guru most Amerikából Európába költözik át.

Ezek az észrevételek rámutatnak az ellenállás módszereire is. Amit a New
Age "felszabadulásnak", "új öntudatosodásnak", közösségi élménynek" tekint,
az a conditio humana kötöttségeinek, tehát Isten teremtő akaratának levetésére
irányul. Ez talán egyesek előtt tiszteletre méltó, sót pozitív vonásnak tűnik, de
a lelkesedő hívó nem gondolja meg, hogy az újabb, zsamokibb kötöttséghez
vezet. Leszek Kolakowski írja Chretiens sans église címü könyvében (francia for
dítás 1969), hogy az Újkori szekták, az úgynevezett nem-konfonnisták a szabad
hit jelszavával indultak, de újonnan megszervezett egyházhoz és dogmatikához
érkeztek el. A legtöbb New Age-partizán kegyetlen egypártrendszert létesített a
történelem folyamán.

KAUTZKY NORBERT

Helyzetkép

Maradj ott, ahol voltál.
Nincs harag, nincsen béke,
Nézz a holtak szemébe,
És mondd el, amit láttál.

Homloki8 gyászlepellel
Az e1ók IS feküsznek,
Botok alá kerülnek,
Szemgödrük teli jéggel.

Melyikre esküdöznél
Lobogó-C5attogásban?
Míg élókben halál van,
Nehogy elcsöndesedjél.

De nincs annyi kiáltás
Az égen és a földön,
Ho~ vétkiil(szelidiiljön.
Ezert a megbocsátás.

Türelmes, hű szavakkal,
Ahogya gyermek írja
A betűt a papírra,
Számolj az igazaddal.

Anélkül, hogyfelednéd,
ISi szélirányba fordul,
Es igazságot koldul,
Társadnak nem szeretnéd.

És folytatva a harcot,
A mécsesek világán,
Mindenfelé kiáltván,
Nem szediink hadisarcot.
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HERCEG ÁRPÁD

Sárközi Márton legendája

Akkortájt még úgy utaztunk autóstoppal, mint ahogy manapság Afrikába, In
diába, Amerikába röppen az, akinek kedve van, mert pénze van; ráböktünk a
térkép ~y darabkájára, mondván, ezt kéne megnézni, megismerni, birtokba
venni! Es elindultunk, ésnem is mindig a legrövidebb úton, mert hiszen akkor
tájt megtehettük: gazdagok voltunk, mert semmi másunk nem volt, mint időnk,
s lelkünkben a barangolás szabadsága. Olyanok voltak ezek az utazások, mint
a viták: kanyargósak, kacskaringósak, nem volt cél megtaláIni a két pont közti
legrövidebb egyenest. Persze, nem is az volt olyan fontos, hogyodaérünk-e? s
mikor? - hanem ami útközben történik velünk...

Egyszer Bakonysárkánynál ért bennünket az este, valahol félúton Székesfe
hérvár és Gy6r között. Az út itt csak elhúz a falu mellett; a távolban, a temp
lomtorony gombja körül sejthet6 kocsmához letérni értelmetlennek látszott, meg
aztán - és ez azóta is komisz szokásunk - zsebünkben csak fiUérek csörge
deztek. Elindultunk hát gyalog, ezzel aztán végképp elvágva magunkat min
denfajta lehet6ségt61, hogy bárki is megáll az erd6 közepén két gyanús külsejű

kutyagolónak. S fagyos éjszaka állt el6ttünk. ALadák, Daciák, Trabantok s egyéb
csodák fényszórói magabiztosan röhögtek le ránk.

Már jó három órája mentünk: fáradtak voltunk és idegesek, összefagytunk
teljesen; hiába, dpónk-kabátunk inkább volt alkalmatos tavaszra-nyárra, mint
6szre, korai télre. Belénk fagyott a szó is, a gondolat is csikorogva moccant
bennünk.

- Le kéne ülni - mondtam, és megálltam.
- Nem köll! - mondta Márton, aki akkortájt a fehérvári Sárközlek család-

jáMI éppen kifelé kacsintgatott, egy gy6ri kék szemű, sz6ke leányzó felé. 
Nem szabad leülni - mondta keményen, ám hozzám hasonló vacogással Sár
közi Márton. - Ugy köll ezt csinálni, hogy lépj egyet a bal lábaddal, aztán tedd
utána a jobbot... és újra a balt. Egyszerű ez. Mindig csak egy lépést köll meg
tenni, de azt meg köll tenni. Egyszerű ez.

Valóban egyszerű. csak sokat kell mondogatni.
Balról, egy domboldalon elszórt fények tűntekföl- utcai lámpák melegsárga

fényei. Távolabb szabályos négyszögben higanyg6zlámpák, talán egy gazdaság
jószágait őrzők... Talán... Talán már nincs messze Kisbér - ha ott vonatra ül
nénk, és a vonatban jó meleg lenne, és talán a kalauzt is ki tudjuk dumálni, ha
tovább nem, a következő állomásig. Talán, talán, talán...

- Ez még nem Kisbér - mondta Márton.
- Hát mi? - kérdeztem összetörten, és megálltam.
- Nagybér - mondta Márton.
Ez megnyugtatott - mi több, felmelegített! -, s mentem tovább.
- Nagybért6l még messze van Kisbér? - kérdeztem reménykedve. - Ugye,

nincs nagyon messze... Nem lehet nagyon messze...
- Messze is van, meg közel is - mondta Márton. - Ezt majd még el fogjuk

dönteni.
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- Északi irányban van? - kérdeztem, mintha volna ennek valami jelent6sége.
- Valószínűleg északabbra van - mondta Márton. - Még majd ezt is el

kell döntenünk. Nagybér ugyanis nincs rajta a térképen.
- Ugy érted, hogy olyan kicsi?
- Olyan nagy - mondta Márton. - Nagybér ugyanis egyelvarázsolt falu.

csak éjszaka látni, és 'csak a fényeit látni. Nappal nincs.
- Nappal hol van?
- Mondtam. El van varázsolva.
- Aha. Értem. - B6logattam, most már mintha engedett volna bennem a

fagy, és folytattam a játékot. - Szerintem nappal napraforgótábla.
- Vagy margarétatábla - mondta Márton. - Inkább margarétatábla. Ha te

is úgy gondolod.
- Megszavazva, engedélyezve. Csak azt árulja el uraságod, hogy napszállta

után miért ilyen kopár? Miért virágtalan ez a virágföld?
- Hát, mert... mert a kisbériek minden délután kivonulnak ide a kombájnok

kal, és learatják az egészet. A margarétatarlón aztán minden éjjel kinyílikNagybér.
S ahogy pirkadni kezd, az egész falu emberestill-házastul margarétává válik.

- Es a kisbériek? Hogyan viselik ezt az egészet?
- A kisbériek korábban dúltak-fúltak mérgükben, hogy bár miért köll őnekik

nap mint nap, télen-nyáron teljes apparátussal felvonulni, és csasztuskázva arat
ni, aratni, aratni.

- Most már nem dühösek?
- Most már nem bánják annyira. Nagyon is jól megférnek együtt: Nagybér

nyilik - Kisbér arat. Ez a világ rendje.
- De hisz ez óriási! A lehetőségek lehetősége! avagy, ahogy mondják a mí

veltebbek, itten van az eb alhantolva! Hiszen minden héten megrendezhetnék
az Ifjú Kombájnosok Világraszóló Versenyét!

- Amikor még csak dühösek voltak ez eszükbe se jutott - mondta Márton.
- De nem ám! Mert csak az volt a fontos az ebadtáknak, hogyamargaré-

tákat naprakészen kiírtsák.
- Biza' - mondta Márton. - Késöbb meg már kiválasztás alapján történt,

hogy ki legyen a KáElKá.
-Hogy mi?
- KáElKá. Kisbér Legjobb Kombájncsa. Hanem egy idő után megunták, és

abbahagytak az egészet.
- Es akkor előállt valaki a nagy ismeretlenségb6l, ahonnan küldték, és azt

mondta: versenyezzünk igazából, úgy érdekesebb.
- Ugy bizony. Es ahogy kipattant az isteni szikra, rá is álltak a versenyzésre.
- De egy idő után ez is unalmas lett...
- Mert most meg mindig ugyanazok lettek az elsők...
- Es akkor újabb isteni szikra, és most már jó alaposan megtervezték, mikor

ki legyen a nyertes... Ki vigye el.a babért.
-I} margarétakoszorút.
- Es telt, múlt az idő, mindenki több ízben volt már kiválasztott és soros és

megtervezett Kisbér LegjobbKombájnosa... így aztán megint abbahagyták az egészet.
- Meg azért is, mert kezdték nagyon böcsülni anagybérieket.
- Szó, ami SZÓ, nagyon szívösak ezek a nagybériek. Mi lenne, haútm ejtenénkőket?

Beszélgetrálkvelük, iddogáJnánk, vigaszta1nánk is, akit kell. Mert,ha rneggondo1om,
rogy nekem mirdennap legalább egyszer kombájrvkkései alá kére hajtani a fejemet..

518



- Hát, ha bemennénk. szeretettel fogadnának. Enni, inni adnának. Befőtené
nek a !<á1yhába is. Szeretni, táncolni, dalolni tanítanának.

- Es aztán még elvinnének bennünket Győrbe is!
- Esetleg. Nagybéren mindenki mindenkiért mindent megtesz. ott az em-

berek semmi mások, csak jók, egyfolytában csak jók...
Igy érkeztünk meg hát a kisbéri bakterházhoz, és Sárközi Márton, persze a

kék szemű székével szíve csucskében. bekopogott az ablakon. Azt mondta a
bakternak, hogy maga biztosan nagybéri ember, mi meg nagyon fázunk, egy
folytában csak melegségre vágyunk...

- Kisbéri vagyok - mondta a bakter. - Itt is születtem.
De nekünk akkor már beszélhetett. Tudtuk, hogy mi az igazság, hogy ez az

ember nagyon is nagybéri. Ha arra jártok, ne mulasszátok el megkeresni. ott
lakik mais a Kossuth utca nyolcban.

HATÁR GYŐZŐ

Titokzat édessége

(egy 17. szdzad! "virginál" játékasztalára
arany betűkkel festetteK oda üzenetét a
fának, amelyből ahangszert készítetteK:
DVM VIXl TACVI - MOKfUA DULCECANO)

a fának ha édes titka van
a gesztje a rostja nyugtalan

tilos cseng6 hangot adnia:
Dominus Illuminatio Mea

titkát zároaterm6n tűrnie

kell - Kürie Eleiszón Kürie

sors ki be16lem hangszert csinál
keze alatt lettem Virginál

a mester ki engem felhúrozott
szólt: emberek közt légy istenhozott

csendültem is hangos-megéled6n:
DUM VIXI TACVI - mond arany betűm -

.mig éltem hallgattam hallgatagon
mint ki titkát magának tartja meg

holtomban Édesemet kiadom
és belereszketve - énekelek"
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TAI<ÁlS GYULA

Közéjük ült

Csu Fu, mert régen írt,
a vers jött érte
s elókeresve a papírt
odahajolt föléje

akár a jó íródeák
s míg betúit rajzolva rótta,
ablakán át a dáliák
olvasták szóról-szóra

a váratlan vendég szavát
s már miniha Csu is hallaná,
közéjük ült a fák alá,
hallgatni a virág s a vers szavát...

Ekként is írja

Átlátni rajtuk s érteni...
A tárgyakon s a zöldön át.
A legnagyobb Nap lenne az
s leírni is szavát!

Pedig szívünkhöz mérve mind,
de honnan az a nyelv, s kié?
Tündéri líra lebegi körül
a verseket kegyetlenül.

Tündéri és gyémántkemény!
Ekként is írja s bontja szét
Csu Fu a verset és az ég
végtelen hosszú levelét...
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Prokop Péter kiállítása elé

Nagyon nehéz dolga van egy botcsinálta műkrítíkusnak, mármint nekem, ha
olyan fest6 kiállítását akarja megnyitni, aki - és Prokop Péter ilyen - egyszerre
tart fenn intim kapcsolatot két múzsával is. Vagyis egyenértékű önkifejezésként
meghódította az irodalmat és eddig publikált 9 könyvében természetszerűleg

igen sok önrefiexió található festészetéről is. Igy tehát - mondhatnók - elírja
az ember el61 a véleményét.

Egyúttal persze sebezhetövé is teszi saját magát az értelmezés számára. Felvet
ugyanis saját, különös sorsának értelmezésével kapcsolatban olyan paradoxo
nokat, amelyek a külső szemlélő számára mégis könnyebben megoldhatóvá
teszik a feloldást, a magyarázatot, mint annak, aki ezt a paradoxont önmagában
megtalálja és papírra veti. Vegyünk egy példát: Cseppkóbarlang című, tavaly Bu
dapesten megjelent könyvében írta meg Prokop Péter talán legizgalmasabb öné
letrajzát. Ebből idéznéki ,,33 éve a mediterrán kultúra éltet. De nem jelenti azt,
hogy hazámtól elidegenedtem, sem azt, hogy beolvadtam. Sót, itt sikerült önál
lóvfl cseperednem."

Ime, itt a paradoxon: nem megmaradni idegenben, hanem igazán felnőni

azzá, aminek született. Tudjuk, hogy 23. életévéig jófonnán ki sem mozdult
szülővárosából,Kalocsáról. Tudjuk, hogy milyen ellenállhatatlan belső kényszer
hajtotta, hogy - már felszentelt papként - festőnek tanuljon, a lehet6 legna
gyobb nehézségek közepette a háború utáni Budapesten. Tudjuk, hogy 1957.
januárjában Jugoszláviánállépte át a határt, hogy Olaszországba juthasson és
újra festőnek tanulhasson. Azóta Rómában él és teremt. Vagyis - a röviden
felidézett életrajzi vázlattal a paradoxon felrobbantásához akartam eljutni 
Rómában vált igazi kalocsaivá.

Ez lehetséges, mert Kalocsa olyan város, ahol lehet igazi rómainak születni.
Nemcsak földrajzilag függ össze Kalocsa és vidéke, az egész solti síkság a Ou
nántúllal, hanem szellemileg is Pannónia kihelyezett előőrse. Gyönyörűséges

barokk főtere. pompás stukk6kkal díszített székesegyháza, kanonoksora, felbe
csülhetetlen könyvritkaságoktól roskadozó könyvtára, kis- és nagyszemináriu
ma, a püspökkert a maga tavacskájával egy olyan elsüllyedt főúri és főpapi

kultúra ránkmaradt ékköve a 18. századból, amely egyértelműen,olasz barokk
mintákat követett, Arkádiát akart varázsolni a Duna mellé. Ami Arkádiát illeti,
az itt több mint szókép: hiszen Patachích érsek, ennek az együttesnek a fő meg
teremt6je tényleg tagja volt a Római Arkádia Akadémiának, latin verseket írt,
egész kis költői udvart tartott maga mellett egy olasz pap vezetésével: a részben
latinul, részben olaszul vezetett napló megmaradt és őrzi azoknak a felhőtlen

irodalmi csevegéseknek a hangulatát, amely ezt a késő humanista kis szellemi
kört jellemezte.

Elhangzott a művész kiállításának megnyitásán a római Palazzo Falconieriben, 1992.április
15-én.
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Patáehich ősi horvát főúri családból származott. Ezeknek a családoknak - a
legnevezetesebb példa a Zrinyieké - magától értetődő hagyomány volt egy
szerre lenni horvátnak, magyarnak és ideálisan rómainak is. Nem csoda hát,
hogy Kalocsát egy ragyogó és szintén római ihletettségű hajdani érseki udvar
mintájára álmodta újra: ez Várdai Pálé volt, a Janus Pannonius-kiadást szerkesz
tó humanista bácsi érseké, akinek reneszánsz kastélyát a török elpusztította, ma
pedig még maradék romjait is szétlövik a jugoszláv néphadsereg egységei. En
nek az egyházmegyének és ennek a szellemiségnek volt és maradt makacsul
újjáteremt6je és őrzője Kalocsa, ez a parányi római sziget a magyar Alföldön.
Nagybátyám, mint bácskai fiú, aki jugoszláv uralom alatt nem járhatott magyar
iskolába, szintén Kalocsán végzett a jezsuitáknál, akárcsak Prokop Péter, aki 
írásai tanúskodnak róla - hajdani tanárait ma már az Olympos magasába emel
ve szemléli. Tudnivaló, hogy ebben a gimnáziumban még a tan6rák közötti
szünetben is úgy viaskodtak egymással a fiúk, hogy az egyik csapat volt a
római, a másik a karthágói. Mégegyszer mondom, merem saját gyermekkori
emlékeirn alapján is mondani: Kalocsán lehetett rómainak születni.

De hogyan lehetett Rómában kalocsaivá érni? Itt a Szent István Házról kell
beszélnünk, amelynek falait vagy 400 Prokop-festmény ékesíti, amely a festő

műhelye, otthona és állandó kiállítóterme. Ez a Ház annak a Szent István által
alapítottzarándokháznak a jogi és szellemi utódja, amelyet a Szent Péter Bazi
lika,sekrestyéjének építése miatt kb. akkor romboltak le, amikor a kal<JCS!Ú mí
ni-Arkádia felépült. Majd midőn később ezt a mini-Arkádiát szovjet és AVH-s
laktanyák csúfították el, miközben börtönt csináltak a kolostorból, szabadtéri
színpadot a püspökkertből. szovjet tiszti lakóházat Katona István, a nagy törté
nész házából, miközben szétdúlták a jezsuita könyvtárat, fiatalkori bűnözők,

ipari tanulók kollégiumává változtatták a szemináriumokat, itt Rómában emig
ráns magyarok egyéni áldozatkészsége és kalocsai iskolanővérek önfeláldozó
szolgálata megteremtette a római magyarok otthonát. Római magyar - mon
dom -;" és ezE;.Il a fogalmon nemcsak azokat értem, akik Rómába szakadtak,
vagy akik az Orök Várost zarándokként keresik fel, hanem a magyarság egy
egészen különleges csoportját, amely létezett, amióta hazánk belépett a keresz
tény államok közösségébe, és amely létezni fog addig, amíg Magyarország lesz.
Ezeknek a római magyaroknak változtatta igazi otthonává Prokop Péter a Szent
Istvan Házat. Igy adta vissza az árkádiai ihletettségű szülöföld ajándékát min
den Arkádiák óshazájának.

Majdnem 100 kiállítása volt már. Nemcsak a Szent István Házat indázta be
festményeivel, mint egy termékeny gyümölcsfa (hogy Tamási Aron jellemzését
idézzem Németh Lászlóról), nemcsak szülővárosánakadományozott műzeum
nyi képet, hanem tucatnyi magyarországi, európai és amerikai városban állított
ki és gazdagította e városok gyűjteményeit. Első kiállítása azonban, még 1957
ben, itt volt, ahol most állunk, a Palazzo Paleonieriben. Köszöntsük tehát a mes
tert, aki egy kiállítás erejéig visszatért e falak közé; köszöntsük annak a remé
nyében, hogy ez a Palota is újra és visszavonhatatlanul része lesz annak a szel
lemi magyar Arkádiának, amelynek otthonául rendeltetett, és amelynek most
már mindig is meg akarjuk tartani.

SZÖrényi László
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A Vigilia beszélgetése

Prokop Péterrel

- Róma, Szent István ház. Karácsony és újév között ünnepi a hangulat. Halott fesM
üzenetével közelítek a Rómában é16, de már itthon is nagyhírú, múvei révén temploma
inkban, gyújteményeinkben méltó otthonra taldló múvészhez. Barcsay Jen6t61 hallottam
nem egyszer nevét. Akik ismertek a mestert tudják, ritkán dicsért. De akit dicséretre
me1tónak taldlt, azért - bárha természetétól félénk ember volt - minden körülmények
között kiállt. Pap-fesMt diákként védeni életveszélyes lehetett, ut6bb feltúnó figyelemmel
lásérni a külföldre távozottat, szintén erkölcsi tettnek saiműott. Akit Barcsay imígyen
védett-dicsért, aztmeg kell ismerni. A mester haldldnak éve1Jen taldlkozhattunk. Az akkor
hetven éves tanítvány megrendült emle1cezó írásával fogad. Eztolvassa elóször magnóra,
mintmindkettójüket meghatározó szaveget, azakkor befejezéshez közeledó Fügefám alól
cimű köteteöe szdnt kiegészíttést. Címe: Barcsaynál. Az akkor felolvasott majd tovább
finomodik a megjelenó könyvben.

- Belon Gellért biztatott gyakorta: Barcsay vár! Nem hittem neki. Miért ér
dekelné negyven év előtti tanítványa? Ot, az óriást, aki azóta kiteljesedvén az
Olümposzort bírja váltott helyét?

Unszolásának végül mégiscsak engedve, bejelentkeztem az öreg mesterhez.
Repülővel érkezésem napján ismerósömnek már reggel telefonált: jövök-e és
mikor? Okvetlen számít rám. Nyugtalankodott, hogy szokásos sziesztája ma
biztosan nem sikerül, jaj, nehogyelaludja bekopogásom.

Izgult volna miattam? Az ő helyében én tolakodásnak vélném zavargásomat.
Vergódtem, mint ablakon a dongó, bántott okvetetlenkedésem. Félni kezdtem,
mint mindig, ha nem vagyok biztos a dolgomban. Visszafordulhatnékom tá
madt.

Remegtem, ahogy megöleltük egymást. Reszketett ő is, de joga volt hozzá: a
kora, bizonytalan térde, és látási zavarai mentették.

csak lassanként, a vizit vége felé bizonyosodott meg bennem, hogy én voltam
a főszereplő. Nehogy nagyképúnek lássanak: természetesen nem mint festő. A
befutott, elrendezódötten érett professzor, aki mint alkimista az utolsó porcikáig
kinyomozta és beérielte pályafutását - ne értsenek félre - föléje nem kereked
hetnék.

Más pluszom volt a mérleg serpenyőjén.Ó az ősi varázsló mesterségbőlcsak
egy ágat folytatott: a bölényrajzol6ét. De én, a pap, kettős porciót örököltem. Ó
csak egyet, én egy meg egyet. Erre a másodikra volt kiváncsi belőlem.

Az utolsó képei nagy, fekete mezők, fehér kis ablakkal. Olyan, mint a nyila
dék végén a kék az erdő mélyén, amelyen bekandikál a négyszögletű ég. A
befejezés előtti rányitás a mögül rejtőző titokra, mely feleletért kiált. A fehérke
négyzeten át odalesni vágyik, lehet, hogy csak tudat alatt, amire nem sok ideje
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volt, hogy foglalkozzon vele. Abban reménykedett, hogy én, a varázslóból dup
lán birtokló, többet árolkodhatok a bizonytalanról.

Mint művészete:világosra megoldott, puritán, lényegremen6, retorikamentes
hite volt. Biztos sejtés, mint anatómia-rajzainak egzaktsága mögött a bizánci
érzés. A Teremt6 és alkotása képletéb61 a bizonyíték neki vitathatatlan. Egyszer
fölkiáltott, hogy nekem argumentáljon: kell ott mögötte az a Valaki!

Elsírta magát, mint az agg Simeon, aki befejezte küldetését. Bánkódásféle is
volt hanyagolásaiért, mintha bocsánatot várna botlásaiért.

Vigasztaltam: a művész akkor vétkezik, ha rossz műveket alkot. A fanatikus,
dolgos, pihenés nélküli kereső az Alkotó nevében bogozza a világ rejtjeleit. A
képsík szabályait kutató az örök törvények között motoz.

Szorongatta kezemet az öreg mester, biztatásomat várta, mint a haldokló.
Többnek tartott magánál, hírnököt látott bennem odaátról. Bemondtam hát neki
a legnagyobbnak tartott adumat Istennek kedvencei a szentek és a művészek,

akik közé, ha valaki, te Jen6 bácsi igazán odatartozol.
Hálálkodni kezdett, és megtörölte szemét a könnyekt61.
Mikor a kockológiát s az izmok izüléseit tanította, nem sejtettem ezt a hely

cserét én biztattam ót, aki számyaimat nyitogatta egy emberölt6 elótt. A nagy
vallott nekem nem hivatalos és sablonos formák szerint. Megértettük egymást
a szava fölhangjain át. Elhittem már, hogy várakozva várt.

Könyörgött, hogy holnap is ott legyek szentendrei kiállítása megnyitóján. Az
atya hívta a gyermeket, hogy hóna alá nyúljon és támogassa őt.,

, Másnap, a nagy nyüzsgésben restelltem volna terhére lenni. Ugysem férhet
tem volna hozzá. csak okvetetlenkedjem? Elmaradtam. Pedig várt rám. Maga
mellett üresen' tartott fönn egy széket, senkinek sem engedte, hogy beleü1jön:
mert jövök én, akit szívesen lát bebiztosított jobbján.

Halála után is örökké szégyenlem mulasztásomat.
Ud.: A Kerepesi temetőben kívánságára paptemetésben részesült.
Ezt csakis én mondhattarn el, beleadtam a szívemet. Szakmailag persze má

sok sokkal jobban és mélyebben fölbogozták az életművét.

- A kései Barcsay-múvek keletkezésének szemtanúja lehettem. E1s6 agyérgÖTCse után,
ami éppen Swnosújvárra érkezésekor, autóutunk végén érte, gyógyultan hazatérve,
Szentendrén kezdett hoXlJi újra az alkotáshoz. Az elsó képet hosszan alakítva nehezen
jutott el a végs6, leszúrt sorozatnak a kifejezési formájához, a többi azután gyorsan
született, élvezettel dolgozott.

- Szövegemben is elejtettem a szót: alkimista volt. A kép bels6 törvényeinek
titkait kutatta. Végigment egy úton és eljutott saját kozmoszának utolsó törvé
nyéig, ami után már nincs tovább. Akár szentről,akár művészr61 van szö, útja
végén eljut a ponthoz, ahol nagyközönség, de még követ6k, utódok sem érthe
tik, nem tudják átélni. Barcsay is eljutott a pontig, ami számára befejezés volt.
Kísérteties Szent lAjos király hídja-beli személyiség: befejezett mindent, tovább
nem tudott volna lépni, ezért talán - véleményem szerint - a halál megváltás
lett számára. Szeretett volna még dolgozni, de sírt, panaszkodott, hogy reszket
a vászon előtt. Nem tudott volna már mit csinálni, legföljebb visszatérni el6z6
korszakához. Más nem utánozhatja, de neki joga volt ide eljutni. Ha én most
így kezdeném, vagy ebben folyta~, az számomra a halál lenne. Mindenkinek
saját kozmoszát kell fölépítenie. En a magam útján egészen máshová fogok
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végül elérni, még nem tudom, ~k~vá.Minden igazi festő holtáig változik,
mínt ahogya művészettörténetis Ó változás: nem fejl6dés, csakis változás.

- Szerinted hollehet helye a fesMk világában?
- Az út, amelyen elindult, nem találmánya, a tizes-huszas évek között már

elkezdték Európában, a konstruktív művészet egyfajta korszellem, tíz-húsz év
alatt kivirágzott fest6i irányzat. Erejét abban látom, hogy elindult, és a magáénak
vállalt mechanikai képletet, geometriai szerkezetet az ő tiszta, ártatlan, gyermek
ded lelkével töltötte föl. Ez teszi mégis naggyá, egyénivé, egyedülállóvá a konst
ruktív művészek között. Minden festő, még a legnagyobb is csak egy-egy tég
ladarabot tudott hozzáadni az el6deihez: Barcsay hozzáadta a konstruktív mű

vészethez a maga nagy egyéniségét, ebben áll nagysága. Otthon biztosan az öt
legnagyobb művész közé tartozik véleményem szerint. Külföldön magyaroknak
nehéz betörni, talán Csontváry volt az egyetlen, aki Brüsszelben, a viIágkiálIítá
son áttörte a falat. Mi kevesen vagyunk, nem tudunk olyan propagandát kifej
teni önmagunknak, mint más nemzetek sok pénzzel, nagy lehet6ségekkel, sok
milliós népükkel. Mindenesetre jóval nagyobbnak tartom, mint Vasarelyt, aki
bár jó iparművész, de belőle hiányolni vélem az egész embert. Barcsay anató
miai rajzaiban, melyek a bizánci művészet mélységével vetekszenek, vagy nagy
mozaikjaiban s konstruktív rajzaiban és festményeiben is egész emberségét be
tudta vinni konstruktív, leegyszerűsített, lényegre törő és azt sikerrel el is érő

művészetébe.

- Akadémista korodból mire emlékszel, milyen volt a kapcsolatotok?
- Az akadémián úgy hívtuk csak: kockolögia, a térmértant és az anatómiát

tanította. ott visszahúzódón, nagyon szerényen viselkedtem, tanáraimmal sem
kerestem kapcsolatot. öt nagyon szerettem: mély, tiszta, puritán emberségét.
Néha-néha, amikor odajött korrigálni, megállt rajztáblám mögött, láttam, hogy
meg van elégedve és értékeli munkámat. De nem hittem, hogy különösebb,be
nyomást tettem volna rá. Azt hittem, rég elfelejtett annyi tanítvány között. Epp
ezért lepett meg, amikor hallottam, elment megnézni első otthoni esztergomi
kiálIításomat, sőt beszélt is róla a Katolikus Szó munkatársának.

- Hadd idézzek Barcsay SZ'JlVfliból: "Ami művészetét illeti: elsőrangú művésznek

tekintem! Kiváló rajlOló és érzékenyen tudja a vonalat használni... Kevesen tudnak a
vonallal úgy élJ!i, úgy bánni, mint Prokop Péter... Ónála ~ rajz ésa szín elég szerencsé
sen találkozik. En 6t fesMnek és rajzolónak is tekintem... Ena képet látom! Biblikus-jel
legű mn egy-ketM, mgy talán több isvan,de nemaz a jellemzl5! Nekem éppen az tetszik,
hogy 61 az élet hatja meg, ésaz élet kényszeríti a festésre, hogyaz érzéseit az 6 sajátos
eszközeivel kifejezze." De magam is j61 emlékszem, többször dicsérve emlegetett megje
gyez:oe, hogy védenie kellett, mert tönkre akartak tenni.

- Abban az időben valószínű, hogy nagy támadás elől menekültem. A jelei
már látszottak: erősen vonalas diáktársa!< a folyosón el-elkaptak, magyaráztak.
Én nem azért mentem az akadémiéra. hogy politizáljak, a művészetnek akartam
élni: visszahúzódó, velük nem tör6dőmagatartásom biztosan bántotta öket, Sze..
rencsémre, amit akkor kegyetlen csapásnak véltem, hatóságom, fél évvel a dip
loma előtt hazarendelt I<alocsára. A kalocsai tanítóképző kikerült az egyház
kezéb61, ott nem 1ehettem volna többé rajztanár, így fölöslegessé vált, hogy az
akadémiát befejezzem. Az öregúr belülr6lláthatta a dolgokat, és tudtomon kívül
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hátam mögött védett. Pedig abban az időben ha valaki védett valakit, abból is
baja szánnazhatott.

- Mi történt veled az akadémia után?
- Lelkipásztori beosztásba helyeztek, mint káplán, hittant tanítottam; délutá-

nonként vagy szabadidőmben folytattam, ami félbeszakadt gyerekek szobám
ban modellt ültek.

- Kalocsán? .
- Mélykúton. Ez tartott ötvenhétig, amikor is Jugoszlávián keresztül Itáliába

jöttem. Azóta egészen megváltoztam. Volt, aki a kalocsai kanonokházban elhe
lyezett állandó kiállitásomat látva megjegyezte, hogyan züllhetett le valaki
ennyire, aki jól festett fiatal korában. Hát attól a világtól egészen elszakadtam,
dehát azt hiszem, ez logikus is. Picasso, amikor tizenöt éves korában megcsinál
ta, amit a nagyok, nem folytathatta ugyanezt még hetven vagy nyolcvan évig.
Az igazi művész holtáig megy tovább és előbbre. Modellt már nem használok,
zavarna, inkább belső vízióimat vetítem ki. Impresszionista és expresszionista
- ez a két nagy emberi magatartás a világgal szemben, az első nézi a világot
és azt lefesti, a másik inkább magába néz, és a magában lévő tényeket fejezi ki,
kölcsönkéri a természettól az adatokat, amik a kifejezéshez szükségesek. Most
már inkább behúnyom szememet a világ előtt, és ami bennem van, azt pr6bá
lom minél hatékonyabban kifejezni, eltúlozva a figurákat, alakokat, színeket,
hogy harsogó, kontrasztos, a kifejezés minél erősebb legyen.

- Ha otthon maradsz?
- Az út, aminek otthon végére jutottam, nem tudom hova fejlődött volna.

Idejöttem, és itt kinyílott előttem az egész világ. Ha Párizst nagyobb központnak
mondják vagy New Yorkot még annál is nagyobbnak tartják, azért mélységben
Róma mégiscsak Róma.

- Kinti élményeid?
- A legnagyobb: Michelangelo. Magam is freskósnak indultam, bár ha most

kezdeném, másként csinálnám. Másik élményem Párizsban egy szőnyegkiálli

tás: a színek reveládót jelentettek, még most is bennem élnek. Majd egy gyer
mekrajz-kiállítás, itt, Rómában: szintén a színek és az expresszív erő ragadott
meg.

Szellemi atyámnak Kleet tartom. Nem úgy, mintha utánoznám. A tanítványai
őt Jóistenkének hívták, emberi mélysége és jósága okán. Amikor először kérdez
ték, hallottam-e róla, csak hümmögtem, mert valójában nem ismertem. Utána
néztem, de csak amikor másodszor lapoztam végig, azóta fedeztem fel a magam
számára: őt tartom századunk legnagyobb festőjének. Korszakok múlva, ha va
laki évezredünket jellemzi, talán Michelangelót említhetné első, Picassot máso
dik helyen, ők foglalják össze korszakunkat. Emberi értékei miatt én azonban
Kleere szavazok.

- A középkorban természetes volt, hogy a festő egyben pap is lehet, vagy fordítva.
Ma hogyan vagyezzel?

- Rómában most is él legalább nyolc-tíz papfestő. Főleg szerzetesek. Koráb
ban kollegáimnak nem fért a bögyébe. hogy egyszerre vagyok pap és festő.
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Bennem a kett6 annyira ötvöz6dik, hogy az egyik nélkül a másik nem is létez
hetne. Valaki meghívott apostolának, hogy beszéljek róla, és mint művész is ezt
csinálom, csak nem szavakkal, hanem ecsettel prédikálok. Ma talán már elfo
gadják, hogy a papfest6 lehet apostol. Fra Angelico halála után, még ma is,
szavak nélkül, itthagyott ecsetvonásaival prédikál japánoknak és mohamedá
noknak is. Ma, amikor a betű vízözönnel fenyeget, a vallás titkaihoz tán köze
lebb visznek a művészek. Amit már kimondani sem lehet, de idegeinkben vib
rál, azt elárulkodják a szobrok és a festmények. A művész az alkotó Isten ma
saként - ezért kedveli - olyan ajtókat nyitogat, amelyekhez csak neki van
kulcsa.A bizánd festőúgy megfestette a Madonnát, hogy az már arcán hordozta
a legutolsó Mária-dogmákat is, a Gyennekben már benne van a szíveket-veséket
~gáló és uralkodó Pantokrátor.

Ertékelem és szeretem is az absztrakt művészetet. Magam is kacérkodtam
velük, de végül is szerencsémnek tartom, hogy a kimondási igény, a tanítani
~ás megvédett attól, hogy elcsússzak egy ilyen elvont, érthetetlen világ felé.
En mindig kimondok valamit.

- És II tematikus festészett61 hogyan különíted el magadat?
- Plakátokat, meg olyat, amit azért fest valaki, hogy csak mozogjon a keze,

nem festek. Csak az témám, ami belülről izgat, lelkem mélyéból fakad föl. A
biblikus vagy vallási témák nekem idegeimben vannak, én nem is tudok másról
festeni, mert ez az életem. Az arte sacra művelőjének nagy buktatója, ha tema
tikus festővé romlik, illusztrátorrá. Az igazi művész elsőrangú feladata: "hogyan
mondjam ki" a témát? A tematikus festő beleunhat mesterségébe, de az anya
gával viaskodónak újra és újra öröm tizenöt-húszféleképpen megoldani ugyan
azt. A tematikus mappáját tíz rajz után becsukjuk, de a játékosétegyre nagyobb
izgalommal lapozzuk tovább. Szerencsés technikát kísérleteztem ki, amelyik
nem fojt meg. Olajgrafikának nevezhetem: ebben a szín és rajz egyenlő vetélytár
sak, és a kifejezés hatásának érdekében hol ez, hol az kerül előtérbe. Az egyik
fajta festő csak akkor dolgozik, ha rendelnek nála. Magamat inkább a szenve
délyes hazárdjátékosok között érzem, akik a játékért játszanak. Akkor örülök
jobban, ha nincs megbízatásom, mert a magam kedvére fúrhatok-faraghatok.
VaIamiból meg kellett élnem, - de ha megvolt az elég, szívesebben raktároztam
a képeimet. (Mivel van elég, egy-egy gyűjteményt el is küldtem Kalocsára, szü
16városomnak és Esztergomba.) A vallást el lehet édeskésíteni, sekélyesíteni, a
festőr\ek is vigyáznia kell, hogy állandó kereséssel színvonalon tartsa magát,
kiszabaduljon a felszínes illusztráció nívójából. A festőnek emelnie kell, nem
pedig visszasüllyedni a rossz közértesbe.

Vannak olyan témáirn, amiket ha hússzor megfestek, akkor sem elég. Matisse
például többször is megrajzolta a modellt, és közben jutott el a végső, tiszta,
legtöményebb gondolatáig. Láttam egy rajzkiállításon: Michelangelo is egy-egy
szobrához rengeteg vázlatot csinált, a giccsektől kezdve az önellentmondásos
rajzokig rnindent próbált, aztán a végén a nagy műben összeforrasztotta rajzos
keresgéléseit. En is többször megrajzolom témáimat, persze jó lenne ezeket
összeönteni, de így is érdekes, mert mindegyik képnek megvan a maga külön
leges íze meg zamata.

527



- Egykitanó o1Jlsz költó ésmafordz'tó barátnónk, K6szegi Márta elvittfeleségem oly
sokszor segz1ő szentjének, Ritának szülóhelyére. Te is megfestetted, 501'OZQtban, látomá
sodat róla. Es jártál Cascia'ban is. A tárgyi világ hatott a képekre?

- Régebben festettem azt a sorozatot. Az akkori bajai plébános a templom
belép6fülkéjében.kis Szent Rita-kápolnát készült fölállítani, és kint járván Itáli
ában, megkért, fessem meg a szent életét. TIZenhárom képben készítettem el, a
sorozat abból a korszakomból való, amikor még tudtam festeni...

- rendelésre?
- nem éppen rendelésre, de kérésre. Hanninc év után megnézve. magam

is elcsodálkoztam, hogy ezt ilyen finom átéléssel meg tudtam akkor csinálni.
Hasznos lenne kis könyvben kiadni a hívek számára, hogy elvihessék magukkal
emlékeztet6ül.

- És Cascia?
- Egy barátom lakott ott. Tóth László, magyart tanított olasz egyetemen.

Beleszerelmesedett Itáliába, itt is maradt. Casciában - mivel valamilyen okból
6 is megkedvelte Szent Ritát - egy hegyi patak mellett, ahol pisztrángok ug
rálnak a vízből, épített magának magyar tanyat, Szerette a fákat, gyümölcsöst,
sz616t, házát körülvette hazai emlékekkel. Oregségére oda akart költözni, de
mire aztán élvezhette volna, szegény szájrákban meghalt. Inkább 6miatta men
tem oda. A hely nincs igazán kapcsolatban a képekkel. A szenteknél inkább
elképzelem magamnak, hogy milyenek is lehettek.

- Pap és festő. Melyik akartál elóbb lenni?
- Papnak indultam és növendék koromban a nyaraimat már festéssel töltöt-

tem. De gyermekkoromban szenvedélyes rajzoló voltam. Elemi iskolai tanítóm
6rizte is rajzaimat, később mindig el akarta cserélni valamelyik újabb munkámra.
Közben, amikor a gimnáziumban megszűnt a rajz, énbennem is elaludt a vágy.

- Hol jártál gimnáziumba?
- Kalocsán a jezsuitáknál. Majd a teológia elvégzése után vidéki káplán

lettem, három évig, Dunapatajon és Kecelen. Ott, az egyszeru faluban szerettem
a gyerekeket, szívesen is gondolok vissza az iskolára. Láttam, a gyerekeknek is
tetszik, amit tanítok. De végül mégsem találtam helyemet. Keres6 típus vagyok
és tanuló: föltámadt bennem újból a régi, alvó szenvedély, és nagynehezen
ugyan, de sikerült följutnom az akadémiára. Attól kezdve a kett6...

- Nem inkább három? Hiszen írsz is, hdrom könyved is megjelent: Római évek,
Kavicsdobáló, ésa Fügefám alól.

- Nem gondoltam,,hogy írni is fogok valaha. Egy Németországban megje
lenő katolikus lap, az Eletünk kért, hogy írjak római élményeimről havonként
egy-egy cikket. Most két szerelmem van, a festés és az írás, ha az egyiket csiná
lom, akkor eszembe se jut a másik. Az a kérdés, mivel kezdem el a napot. Ha
írni kezdek, akkor egész nap írok, ha festek, akkor egész nap festek.

- És a prédikálás?
- TIzennyolc évig én voltam a Szent István ház lelki vezetője, apácák plébá-

nosa, sok beszédemet leírtam, műgonddal és figyelemmel szerkesztettem. Olyat
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sose mondtam, ami engeI)l magamat nem hatott meg, beszédbe csak azt fogom,
ami engem is megihlet. Es akkor azt úgy adom vissza, hogy azokat is megih
lesse, akik hallgatják. Borzasztó a kedvetlenül elmondott szónoklat, - ellenke
zője az átélt, meggyőződéses kedvvel előadott közlés.

- Példaképed?
- A szentek között Szent Ferenc a minden számomra. Olyan zseni, mint

Michelangelo. Az átélésnek a mélységét, ahova Szent Ferenc eljutott a keresz
ténységben, nem érzem olyan tisztán senki másnál. Azért lett nagy, mert nem
valamely embert utánzott, hanem Jézus volt az ideálja, senki nem élte meg úgy
Jézust, mint ő, még külsejében, a szakállában, a testi alkatában is. Nagy ember
volt, mert magában létre tudta hozni a tiszta, emberi ártatlanságot. Ezt csodálom
benne, de nem követem, mert ahogy a festőket, a szenteket sem utánozni kell.
Nekem Jézus Krisztus a példaképem, annyiban csodálom az embereket,
amennyiben minél többet merítenek a jézusi eszményből. Ez az emberről vallott
felfogásom. A szentek közül Szent Pétert, Szent Józsefet, Keresztelő Jánost sze
retem különösképpen, de őket is olyan értelemben, ahogyan Jézushoz viszo
nyulnak. Az Evangélium, a Hegyi beszéd, a Nyolc Boldogság fölülmúlhatatlan,
mindig oda kell visszamennünk. De az emberi gyarlóság olyan, hogy szabály
kákba, külsőségekbe keverednek bele, és elfeledkeznek a nagy ideálról, az ősesz

ményről, magáról Jézusról.
Hiszek az emberi géniuszban, ami a teremtés koronája másfél kiló agyvele

jével. A mindenség csak számolási kérdés: hány búzaszem van a zsákban; az
ember nagyobb, mint az egész mindenség, mert az emberi agyvelő minőség, új
világokat teremt és alakít. Legkülönb teremtménye Istennek, aki nem vallhat
csődöt vele. Az ember jóra is hajlik, meg rosszra is, és ha hibázik, az egyetlen
lény, amelyik a hibáiból is tanul, tanulságui használja föl, előre lép ebből is, az
omega pontig, mert végtelen az út. A vallás is tulajdonképpen állandó fejlődés.

Kinyílik mint a rózsa, mindig szépül, mélyül és tökéletesedik.

- És a te személyes helyed?
- Január 7-én születtem. A capricornot úgy szokták ábrázolni, hogy két első

lába fönn a sziklacsúcson, nyaka kinyúlik az úrbe és figyel a kozmoszba. A
csorda pedig őrá. Amit a kozmoszból kihall, azt majd közli a rá figyelőkkel.

Kabdebó Lóránt

Számunk szerz61:

Varga Mátyás bencés szerzetes, egyetemi hallgató, ELTE
Szennay András teológus, ny. pannonhalmi főapát

Tomka Ferenc plébános, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem magántanára
Béres István egyetemi tanársegéd, JATE
Pál József történész, JATE
Kelényi Béla író, muzeológus, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum
Mucsányi Marianna egyetemi hallgató, ELTE
Molnár Tamás filozófus, egyetemi tanár, New York
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Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

Az átmeneti kor irodalma

Az új korszak érzésvilága

Ha ennek a nehezen le- és körülírható új korszaknak jellemzéit próbálnánk
meghatározni, kétféle életérzést látunk uralkodónak. Az egyik a világosi fegy
verletétel utáni keserűségből kiemelkedve a túlélés esélyei t kereste mind szen
vedélyesebben, a másik reményeiben csalatkozván ábrándvilág építésén fárado
zott, hogy ígyellensúlyozhassa a valóság kiábrándító tényeit. Nem ritka, hogy
teljesen képtelen terveket szőnek érzelmes, romantikus forradalmárok a viszo
nyok megvá1toztatására. Kossuth alakja jelképessé magasodik, nem véletlen,
hogy 1852-ben, az uralkodó elleni merénylet után elsőnek is a Kossuth-szakáll
viselését tiltják meg. A remények, illúziók másik forrása Petőfi mind terebélye
sedő legendája. 1860-ban a Vasárnapi Ujságban Pákh Albert fölhívása nyomán
közölt levelek ugyan nagyjából végérvényessé tették, hogy elesett a segesvári
csatában, de akkor is, azóta is él oroszországi, szibériai fogságának legendája,
még a parlamentben is interpellá1tak ebben az ügyben.

A sírva vigadás mindig is jellemzője volt a magyar természetnek, egészen
természetes hát, hogy a szabadságharc bukása utáni zavaros és békétlen évek
ben sokan úgy vélik, "olyan időket élnek" , amikor a "cigányzene képezi lehan
golt kedélyük utolsó menedékét". A Hölgyfutár tudósítója elámulva adott szá
mot a kor nagy cigányzenészeinek, Patikárius Ferkónak és Boka Károlynak tü
zes játékáról.

Meglehetósen gyarló önbiza1mú kor volt ez, nagy szükség mutatkozott arra,
hogy olyan művész szülessék, aki ébren tartja önérzetét, s képes arra, hogy
mitikus magaslatokba emelje az elveszített szabadságharcot, amely már csak az
emlékezetben élt. Ezt a küldetést teljesítette Jókai Mór, aki nemcsak a magyar
regényírásnak legnépszerűbbalakja, de azon kevesek közé tartozik, akik a vilá
got is meghódították.

JókaiMór

A kezdeti hangpróbák után Jókai művészete és küldetése az önkényuralom éve
iben bontakozott ki igazán. Egyszemélyben teremtette meg a magyar nemzeti
romantikát, s egy hatalmas hőskölteménysorbana reformkor és a szabadságharc
mitológiáját.
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1853 és 1855 között alkotja első remekeit, Egy magyar nábob és folytatása, a
Kárpáthy Zoltán a reformkor küzdelmeit emeli mitikus közegbe, de ugyanakkor
felmérhetetlen a jelentősége abban a vonatkozásban is, hogy bennük mutatta
meg először kiélezett formában a rossz és a jó küzdelmét, igazolva azt az életben
nem mindig valóra váló reménységet, hogy az igazság győzedelmeskedik a
gonoszságon. Felmérhetetlen szerepe volt abban, hogya magyarság olvasó ré
tegeiben életben maradjanak azok az erkölcsi ideálok, amelyeket a valóság, az
önkényuralom elnyomása és az anyagelvű szemlélet térhódítása tagadott. Stílu
sa, utolérhetetlenül patakzó mesélő kedve, pontos környezetrajza és a széles
ecsetvonásokkal megrajzolt társadalmi kép, melybe nagyszeru és megvetésre
érdemes alakokat helyez sorsukat mesteri kézzel alakítva, ugyancsak e művei

ben ért először a csúcsra. Nem feltétlenül a valóságot ábrázolta, de képes volt
arra, hogy a realitásról kialakított ábrándképet is hitelesítse. Héroszok és sátánok
vívják hareukat, előbbiek ezernyi akadályon átjutva érvényesíthetik jellemük
nemes vonásait, utóbbiak végül is az igazságszolgáltatás - vagy: írói igazság
tevés - jóvoltából elbuknak. S igazi regényíró módjára ragadja meg az olvasó
képzeletét. amikor újra meg újra arra hivatkozik műveinek kommentárjaiban,
hogy tolla esendő, s ezért képtelen megrajzolni e nagyszeru kor minden szép
ségét. Az olvasót abban az hitben ringatja, hogy az a valóság, amit Jókai eszmé
nyít, s a mítosz csak ez után következik.

Az Egymagyar nábob főalakja még az egyéni létben valósítja meg tündökletes
erényeit. Kárpáthy Zoltán azonban már mintha egy nagyszerű és csodálatos ma
gyar lelkiség típusa volna, telve idealizmussal, a közért való lobogó elkötelezett
séggel, és egészen természetesnek vesszük, hogy végül a sors jutalmaképp, el
nyeri a személyes boldogságot is. Nagy erénye e két regényének, hogya magyar
próza egyik meghatározó jellemzőjét, az anekdotát kiragadja egyedi jelen
téstartományából és nemzeti színnel ruházza fel, megteremtve ezzel a magyar
próza egyik legsajátosabb kifejezési módját.

Voltaképp egyetlen hatalmasra növesztett anekdotaból sarjad ki egyik legol
vasottabb és legtöbbet vitatott regényének, az Új földesúmak cselekménye is. Az
1862-ben megjelent mű annak a passzív rezisztenciának állít emlékművet, amely
aligha használt a nemzeti önismeret és a bölcs történelemszemlélet ügyének.
Mintha arra törekedett volna, hogy helyreállítsa a magyar nemesség meglehe
tősen megtépázott önérzetét. annyi derűs kedély, irónia és bölcsesség lakik mér
téktartó képviselőinek lelkében. Ezeket az erényeket sugároztatja környezetébe
az öregebbik Garamvölgyi, ez ragadja meg ellenlábasát, a hajdan félelmetes hírű

császári tisztviselőt, s mi sem természetesebb, mint hogy az utóbbiból lesz a
nemzeti ellenállás egyik leglelkesebb híve, mikőzben a fiatalok közötti harmónia
már az ellentétek kiegyenlítődésének lehetöségét is felvillantja.

Tévedés volna azt hinni, hogy Jókai megalkuvó volt. A kiegyezés körül a
baloldal hangadói között szerepelt, a nemzeti függetlenség gondolatának bajno
kaként. S mert - joggal - félt attól, hogy az új államrend nem az áldozatkész
séget, a nemzeti egység célkitűzéseit állítja majd működésének és politikai prog
ramjának előterébe, elhatározta, hogy megteremti a szabadságharc hősköltemé

nyét is, mintegy annak bizonyításául, hogy volt nemzeti történelmünknek egy
olyan korszaka, amelyben ezek az erények irányították a nép sorsát. E szándék
hívta életre legkiválóbb regényét, a KŐSZÍVŰ ember fiait. Péterfy Jenőnek, a nagy
szerű esszéistának ugyan igaza volt, amikor Jókai szemére vetette, hogy regény
világában Ifa jók és a rosszak harca ... csak olyan szemre-harc, nem igazándi", s
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a rossz hatalma nagyon is véges, hiszen "ha hegyet dob gátul a félisten elé, az
csak olyan papírhegy, melyet ez útjából könnyen ellehel; ha véletlenül egyszer
ennek elfújja gyertyáját, a félisten az égre markol s egy csillagot vesz le magának
lámpásul", mégis azt kell mondanunk, hogy amit a magyar költészetnek sosem
sikerült igazán végbevinnie. azaz egy nemzeti dicsőségetábrázoló eposzt nép
szerű és hatásos olvasmánnyá, tudatformálóvá tennie, az megvalósult Jókainál,
mindenek előttA k6szívú ember fiaíban, amelyben bebizonyította, hogy a magyar
ság nagyszeru erényei nemcsak a múltban kormányozták a nemzetet, de az új
környezetben és az új erkölcsi kihívások között is vezérlő csillagzatai maradnak.
Jenő hősi önfeláldozása, Richárd nagyszerű és derűs szembesülése a szegény
séggel, melyet ellensúlyoz a hősies önfeláldozású Edith, aki családi fészket va
rázsol köréje, Baradlayné szolidarításérzése megnyugtathatták mindazokat, akik
a családi idillt féltették a lassú polgárosodástól, azokat is, akik a régi szép erköl
csök és idők tűntén busongtak, de az új irodalmi ideálok vallóit is elkápráztat
hatta fantáziéjénak szinte korláttalan csapongásával, romantikus hevületével.
mellyel az élet szomorú oldalait is be tudta mutatni, hogy aztán mégis csodá-
latos boldogság legyen hősei osztályrésze. ,

A következő igazán jelentős regényében, az Eppursi mouveban (Es mégis mo
zog a föld) azt bizonyítja be kortársainak, hogy az új korszakot is meg lehetne
tölteni ideálokkal, ha olyan varázslatos szellemek működnénekbenne, mint Je
női Kálmán, a regény tragikus sorsú főalakja,akiben a magyar irodalom minden
addigi jobbat akarását, nagyszerű eszmeiségét összegyúrta. A regény egyik leg
érdekesebb, már az új kor szellemiségét képviselő alakja Tóth uram. Mestersé
gének szerszámaival, tehetségével harcol nemzete felemelésén akárcsak Tseres
nyés, az iparos. Bennük Jókai a magyar természet kitűnőségét jeleníti meg, s
olyan gazdag világalakító képességek meglétét, amelyek e nemzetet mindig bol
doggá tehetik. Végelemzésben e páratlan és kimeríthetetlen tehetséget mutatja
be a Fekete gyémántokban is. Az 1870-ben megjelent regény már a kapitalizmus
szemléleti jegyeit idézi, ám Jókai ezt a világot is átlelkesíti és nemes humánus
ideálokkal oltja be. Berend Iván ugyanolyan nagyszabású és nemes alak, mint
Kárpáthy Zoltán, legfeljebb magányosabb annál, ami természetes is, hiszen ez
a kor már az egyén boldogulását tekintette vezérelvének. s az egyén önnön
tehetsége révén emelkedhetett ki az átlagból. Jókai nem hitt a piac farkastörvé
nyeiben, illúzióinak rabja maradt, azt vallotta, hogy az erkölcsös élet és maga
tartás megszépítheti és átlényegítheti azt az életformát is, amely a szerzést és a
vállalkozást szentesítette. Az aranyember romantikus magaslatra emeli és ben
sőséges színekkel telíti e meggyőzódését. Timár Mihály nagyszerűkarakter, hoz
zá hasonlót egyetlen modern regényíró sem alkotott, sorsának tragikumát azon
ban feloldja a befejezés kissé furcsa irgalmassága. A jövő század regénye is igazi
mestermunka: az író képzeletét lenyúgözték az új technikai lehetőségek, ugyan
akkor azt is pontosan látta, hogya történelem még szörnyű fordulatokat tarto
gat az ember számára. Hogy ezt elviselhesse, meg kell tanulnia a kemény mun
ka örömét, meg kell teremtenie a szolidaritás érzését és gyakorlatát, úgy, ahogy
ezt az Egy az Isten cselekménye sugallja.

Kései korszaka a hanyatlás jeleit mutatja, de ekkor is írt néhány kiemelkedő

művet. A Rab Ráby (1879) cúnadó főhőse már az új korszak magányos embere,
akit szilárd és következetes magatartása kívül rekeszt a tömegen, cserben hagy
ják,tragédiája azonban nem végletes, nem olyan, mint a korábbi nagy regények
ben bemutatott drámai végletek egybeszikráztatása utáni nagy bukások. Jókai
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tudatosan figyelte kora eseményeit, fiatalabb kortársaihoz hasonlóan észre vette
az élet elesettjeit, a semmibe hulló, reménytelen kisembereket. Róluk szól a Gaz
dag szegények. A szegények iránt érzett rokonszenv új vonásokkal gazdagítja
kései epikáját a Sárga TÓzsaban, amely ugyancsak az erkölcsi értékek mellett tett
hitvallást, de hiányzik belőle a korábbi idealizálás, a regény két fóalakja valósá
gos ember, s életük terét, a Hortobágyot nagy szeretettel és páratlan megjelenítő

erővel keltette életre az író.
Jókai kétségtelenül a magyar prózaírás egyik legjelentősebb alakja volt. A

romantikus regényírás valóságos divatját teremtette meg, utánzóiból azonban
hiányzott tehetsége, stílusának gazdagsága, jellemteremtó ereje és gazdag isme;
retanyaga. Beöthy László volt talán az egyetlen jelentékenyebb író közülük. O
inkább angol nyomokon indult, de a dickensi elemeket szélsőségesen romanti
kus epizódokban mosta el.

Pesszimizmus

Az új korszak életérzésének egyik meghatározó eleme a pesszimizmus volt, A
19. századi magyar irodalomban több hullámban tetőző életszemlélet első nagy
ösztönzőjeByron volt, a második a világosi katasztrófa és nyomán az önkényu
ralom időszaka. A kapitalizmus kibontakozásával párhuzamosan egyre nyilván
valóbbá lett, hogya magányos embernek kell megküzdenie végzetével, s eköz
ben a gyengék, érzékenyek és erkölcsösek elbuknak. Ez a felismerés további
ösztönzőket nyert az anyagelvűségből, abból a szomorú sejtelemből,hogy nincs
is értelme ideálokat megvalósítani az egyéni létben, hiszen annak nincsen túlvi
lági folytatása, jutalma.

Társadalmi meggondolások sem tehették túlságosan lelkesültté a gondolkodó
főket. A kiegyezés után a magyar nemzeti függetlenség ügye ismét időszerűt

lenné vált, s az is hamar megmutatkozott, hogya dualizmus nem a magyar
fejlődéstsegíti: nálunk amolyan öszvér-jelleggel fejlődött ki a kapitalizmus, meg
maradtak a nagybirtokok meg a kisemmizett falusiak ezrei, s ráadásképp a
nagyvárosokban is rohamosan növekedett az elemi létfeltételeik megteremtésé
ért küzdők száma.

Vajda János volt az egyetlen olyan magyar költő, akit alkata is predesztinált
a pesszimizmusra, s ugyanakkor végig is élte annak mindhárom korszakát.

Vajda János

Vajda egyik meghatározó élménye az volt, hogy aki felül akar emelkedni a
hétköznapiságon, szükségképpen és végzetszerűen magányos lesz. Ezt az érzé
sét erősíti, hogy létét már egészen fiatalon -1849 sokkját követően - értelmet
lennek és elhibázottnak látta. Szemleletéről sok mindent elárul a már címével is
kifejező Meghasonlás: "Fönn az égen, lenn a földön / semmi sincs tökéletes; /
hitvány volt és lesz az ember; l egyél, igyál és nevess!" A lét tökéletlenségét
tette lírája egyik vezérlő gondolatává, a világot csak díszletnek, értelem és ren
deltetés nélkül forgó vak csillagnak mutatta későbbi költészetében:
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lJ nagy természet csak diszítmény
Es zenekar - az elemek;
Az élők benne szerepelvén;
Ahogy szerzék az istenek.
Nem ismert más világ lakói,
Ezek a tisztelt publikum...

(ravasz felé)

Újra meg újra igyekezett behatolni a lét titkába, de még a halála előtti éjsza
kán írt Hosszú éjjelben sem jutott tovább annál a számára ott és akkor bozalmas
felismerésnél, hogy az élet örök körforgás.

Szerelmi lírája - mellyel felszabadító hatást gyakorolt kortársaira és utóko
rára is - ugyancsak makacsul megismétlődő harc ábrázolása, melynek során
megintcsak a lét talánya foglalkoztatja. Démoni szenvedéllyel, bigott kortársait
megbotránkoztató szubjektivizmussal fogalmazta meg belső nyugtalanságát, fi
lozófiai kételyeit, Gina emléke más költőben bizonyára nosztalgikus érzéseket
keltett volna, Vajda így ír:

Mintha öroény fölött járnék,
Vagy elfödne sötét árnyék,
Egem végig beborulva,
Haragosan villámo/na...

Félelmetes erővel jeleníti meg magányát; kísérteties hangulatokban és képek
segítségével ábrázolja, s a halál első jelének tekinti. Mintha kedvét is lelné Sirá
mok IV. címú versében a kísérteties elemek fokozásában, melynek révén még
érzékletesebben jeleníthette meg kozmikus pesszimizmusát.

Már egészen fiatalon rá kellett döbbenie - a szabadságharc bukása ébresz
tette rá -, hogya világ elsatnyult. Tapasztalatai szerint azonban satnyult az
irodalom is, legalábbis erre utal egyik legnépszerűbb versében, A virraszto1cban,
amely a 19. század egyik legsikeresebb allegóriája. A tetszhalott nemzet fölött
virrasztanak fiai, a mind magányosabb költők, s mellettiik várakoznak, akik már
szeretnék végét tudni a gyásznak, hogy vígan lehessenek.

Ez a szinte dühödt pesszimizmus otthagyja érintését versformálásában is. A
Gina-élményt megszólaltató költeményeiben még a nosztalgia enyhültebb hang
jait is haragos, szélsőséges képek, váratlan hatást keltő jelzők ellenpontozzák:

Hódító szépséged csodája
Még rajtad, élón elenyész.
Arcod tündöklő színpompája
Végképp, iirökre odavész.
Hóhér idő ádáz kezével,
Letörli ajkad bíborát,
Bepókhálózza csúf redővel
FÓ'lösleges arcod hímporát.

Petőfi és Arany után Vajdaa Iét szemléletében, a végső kérdések megoldására
tett kísérleteivel, folytonos borongásával és a hangulati elemek iránt tanúsított
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érdeklődésével, fogékonyságával hozott újat. A Búcsú teljes érettségében mutatja
újszerűségét,melyet aligha véletlenül értékelt oly nagyra Ady Endre, a modem
magyar költészet legnagyobb alakja. Vajda számára is meghatározó élmény volt
az emberben rejlő érzékiség, amely Találkozások című verses regényének - igen
népszerű volt e műfaj a század második felében, legsikerültebb darabját Arany
János fiának, Lászlónak köszönhetjük, aki a Délibábok hósében kora jellegzetes
figuráját jelenítette meg - is legfontosabb motívuma.

Vajda azért is korszakfordító költő, mert nála érzik leginkább a forma meg
újításának és a belső szemlélet átalakításának igénye. Ebben a küzdelemben
olykor szimbólumokat is alkotott, s egyre kevesebbet törődött a logikus elmon
dással, verseiben sejtelmes érzéseket, hangulatváltásokat ábrázolt, bár ezek egy
máshoz való kapcsolódása néha alkalomszerű. Nem ritka, ahogya hagyomá
nyosnak mondható versindítás hangulatából és formájából kizökkenve távlato
sabb érzéseket fejez ki:

Milyen vidám, oromtelt
A nap nyugovása!
Talán most pillant be
Abb' a szebb hazába? ..

A Sirámok ötödik darabjának ezek az indító sorai akár Petőfi költészetébe is
beleillenének. A folytatás azonban már annak bizonysága, hogy Vajda kemény
és tudatos küzdelmet folytatott az új élményvilág hiteles kifejezési eszközeinek
megteremtéséért:

Fekete rom néz le
A hegy tetejéről;

Ijesztő kisértet
A múlt éjjeléből.

1862-ben kiadott Önbírálatában az új korszak szemléleti elemeit fejezte ki.
Nem véletlenül érezték gondolatait a hagyományok elszánt, olykor konzervatív
védelmezői "brutálisnak". Gyulai számokon át támadta a Szépirodalmi Figye
lóben. Vajda és nemzedéke érzékenyen ismerte föl a társadalmi változások kö
vetkezményeit. Nyugati tapasztalataik alapján a polgárosodás kulturális köve
telményeit is fölmérték, elsősorban a sajtó jelentőségének növekedését. Látták,
mennyire visszahúzó és káros a passzív rezisztencia, a régi kor ideáljait kano
nizáló szemléletmód. Az Önbírálat kiegészítésében, a Polgárosodásban Vajda igye
kezett eloszlatni az illúziókat, kendőzés nélkül ábrázolta a kapitalizmus termé
szetét. Mégis, "jövendő üdvösségünk" érdekében a racionálisabb gondolkodás
mód megteremtésének elodázhatatlan voltát sürgette, s szembeszállt azokkal a
vélekedésekkel, amelyek szerint a magyar ember természete szerint vagy úr
vagy paraszt, de semmiképp sem polgár, mert az gyanús, veszedelmes kategó
ria, nem egyeztethetőössze nemzeti karakterünkkel. Igen fontosnak, a magyar
ság jövője szempontjaból döntőnek érezte a "tömegülést", melynek fel kell vál
tania a magánéletbe vonulás kényelmét. A "TÓzsaszemüveges vakhiszeműség"

az illúziók gyártása és kergetése, az öntetszelgés, a nemzeti múlt nemes hagyo
mányaiba való visszahelyezkedés mind-mind gátja annak, hogy felkészüljünk a
nagy és elodázhatatlan feladatra: a polgárosulásra.
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Vajda a jellemét átható zord pesszimizmussal fogalmazta meg ítéletét, a ki
egyezés utáni történelmi fejlődés azonban sok mindenben igazolta diagnózisát.
A szabadságharc utáni nemzedékek a tétlenségen kívül nem láttak maguk előtt

vonzó és követésre érdemes példákat, "az élet ösvényén mentek vakon" 
ahogy A délibábok hőseben olvassuk. Ennek lett a következménye az a halálos
életérzés. melyet annyi változatban fejeztek ki a századvég írói, s amely a 20.
századi magyar fejlődésnek is kerékkötője lett.

A pesszimista világszemlélet, amelynek Vajda három hullámát is atélte, talán
még végletesebben befolyásolta Madách lmre világképét.

Madách Imre

át is megérintette az a világfájdalom és keserűség, amely a harmincas évek
végén és a negyvenes évek elején söpört végig a világirodalomban és a magyar
lírában. Petőfi Felhők ciklusa is ennek az érzéskömek szülötte volt. A sokkal
egészségesebb kedélyű lírikus pesszimizmusát a szerepjátszás is áthatotta. Ma
dách végletes keserűsége szinte dermesztő erővel csap meg az Egy őrült napló
jából ciklusban. "Hitvány erőműnek" nevezi az embert - jellegzetes mechani
kus materialista kép -, nagy patkányfogónak a világot, melynek annyi rése
sincs, hogy a szerencsések kimenekülhetnének belőle, így aztán az emberiség
arra kényszerül, hogy tagjai felfalják egymást. Az erények csak látszatok, aki
gyakorolja őket, voltaképp csak önzését leplezi.

Mintha nagy művének, Az ember tragédiájának luciferi kritikáját előlegezné

ebben a ciklusban. Mintha már ekkor jelezni akarná, hogy az igazán nagyot
akaró ember - amilyen a Tragédia Adámja -, eleve bukásra van ítélve az ér
tetlen tömeggel szemben. Az emberiség történelme - ez már a nagy mű mítoszi
mozgatóelve - folytonos bukások históriája. Hiába a jószándék, a nemes érzel
mek, a világ maga is elhibázott. Amint a viIágformáló szándék vagy nagyszeru
elhatározás jobb kifejlet felé vinné a történelmet, szükségszerűen bekövetkezik
bukása. Nem nehéz ezt az alapkoncepciót a szabadságharc előtti kor lelkesító
eszméire és a bukás utáni kiábrándulásra visszavezetnünk. Egészen természetes,
hogya nagyszabású ideálok bukását látva mindennél erősebb lett a kétely és
kétkedés, melyet Lucifer szólaltat meg a Tragédiaban. A mű szándéka és benne
az eszmék ütköztetésének drámaisága inkább a romantikára utal: az emberiség
sorsa, az ember rendeltetése foglalkoztatja leginkább az írót, s történetfilozófiáját
szinte a végletes pesszimizmus jellemzi. A világ szerinte egyetlen hatalmas szín
pad, amelyen az ember tragédiája játszódik, pontosan a nagyszerű emberi ter
vek és elképzelések folytonos és végzetszerű bukása. Különös erővel összegző

dik a század második felében fontos szerepet játszó világszínház-élmény a lon
doni szín vásárjelenetében, amelyben már mindegyik olyan figura felbukkan,
kik csak később népesítik be az európai próza és dráma színpadait, s utóbb a
képzőművészetben is jelképes szerephez jutnak. Hatalmas haláltánc-jelenet tárul
szemünk elé, az emberi gonoszság és reménytelenség érzése lesz mindennél
erősebb, mígnem az őrült tánc résztvevői a sírba hullanak.

Madách persze maga is érezte, hogy a pesszimista történet és életszemlélet
semmiképp nem jelentheti a végső megoldást, s nem is adhat kiutat. "Az ember
célja a küzdés maga" - írja Tragédiájában. Arn Lucifer tüstént figyelmeztet: az
emberi küzdés célja szükségképpen relatív. Adám vele szemben a tiszta, rom-
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latlan eszmék lelkesült harcosa: "Bánni hitvány volt eszmérn - akkor mégis
lelkesített, emelt és így egy nagy és szent eszme volt."

A mű születése óta - Arany 1861-ben mutatta be az Akadémián - vita
tárgya volt, vajon a hegeli önmozgó szellem dialektikája szerint való előre ha
ladás teljes csődjét mutatja-e a Tragédia eszkimó-jelenete. Ebben a részletben a
szellem folytonos előre haladását kérdőjelezi Il}eg az író, s Adámot a felismerés
kishíján az öngyilkosságba kergeti. Az Ur és Adám párbeszéde azonban kiutat
mutat: el kell fogadnunk emberlétünk korlátait, benne a rossznak is megvan a
szerepe, mert "a végtelen érzete", reménysége mindig emelni fogja az esendő

embert. Madách művének szemlélete és megoldása alapvetóen keresztényi, hi
szen maga írja Erdélyinek címzett levelében, hogy folytonos küzdésünk sosem
vezethet ugyan tartós eredményre, mert lényünkben ott a rossz - amelyet akár
eredeti bűnnek is nevezhetünk -, az emberiség azonban mégis előbbre haladt
történelme során, s ha gyengeségünket legyőzni nem tudhatjuk is, hiszen az
lényünk része, az isteni "küzdj és bízva bízzál" olyan ígéret, mely mindig pers
pektívát ad. A gondviselésben való bizalom pótolhatja az emberi természet
rosszra hajló voltát, ennek révén juthatunk el a hitnek és ráhagyatkozásnak ha
megnyugvást nem is, de reményt adó állapotáig.

Céltalan nemzedék

A "vágyak lázával szemben" az új költészet folyton s egyre erősebben mu
tatta "a vergődő társadalom rettentő kínjait" - amint Asbóth János fogalmazta.
Nem filozófiai pesszimizmusból táplálkozott a magyar irodalom kétségbeesett
alapérzése, bár Schopenhauer hatása is tetten érhető benne. Sokkal inkább egy
a feladatra és az élet megújulására fel nem készült és fel nem készített generáció
kétségbeesett vívódása ez, amely sokféle változatban nyert kifejezést a 70-es
évek idején. A délibábok héee, Asbóth János regénye, az Almok álmodója (1878) 
és sorolni lehetne a példákat -, mind annak a szomorú felismerésnek megfo
galmazása, hogy elhibázott kor jött el, amelyben az emberek nem lelik helyüket,
nem ismerik föl rendeltetésüket. Rudnyánszky Gyula (1858-1913) különben
másodlagos költészetének egyes szerenesés pillanatban született darabjai fejezik
ki hitelesen ezt az életérzést:

A felszínen a szerenesés üres fejek úsznak,
Cifra majmot és bohócot cserrel koszorúznak,
Lépten-nyomon bűnt és nyomort szül a fattyú-század,
De igáját nyögve azért senki föl nem lázad.
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Mai meditációk

VARGA MÁTYÁS

A magány fokozatai

I.

(Fizikai magány> Az ÓSzövetség első lapjain, még az Éden kertjében hangzik el
a mondat: "Nem jó az embernek egyedül." ITer 2,18). Es Isten megteremti a
másik embert, a társat, az asszonyt. O az, "akiért a férfi elhagyja apját és anyját,
feleségéhez ragaszkodik, és lesznek egy testté" (Ter 2,24). De a bűn nem csak
Istentől, hanem egymástól is elszakítja őket. A szakadás következménye a ki
űzetés, ami elsősorbanaz emberi viszonyok megváltozását jelenti. A magány, a
találkozás majdnem-Iehetetlensége így foglaltatik összeEva számára: "vágyako
zol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad." (3,16) Es a két test fügefalevelekkel
bizonytalanul megrajzolt kontúrjai - az Istentől kapott állatbőr ruha által vég
legesítve - hosszú, alig megtörhető távollétet sejtetnek. Az emberi test fizikai
valósága egyszerre válika találkoZJÍs és az athidalhatatlan magányosság helyévé. A talál
kozás villanásai csak ritkán világítják be a magány pusztaságának sötétségét.

De az ember nem csak testében, hanem szavaiban, beszédében is magányossá
vált. Bábel tornyának története szól erről. (Ter 11) A testek párbeszédében meg
valósuló dialogikus egység elvesztése együtt járt a nyelv dialogikus egységének
elveszítésével. Magányunk végleges kivetülése az utcán, villamoson magukba
motyogók, monologizálók magánya, akik már lemondtak a megértésről. Ha a
hajdani egység számunkra feledésbe merül, ha többé már nem vagyunk képesek
hinni abban, hogya kapcsolat több annál, mint hogy vágyakozunk valaki után,
aki, mihelyt megnyílunk számára, uralkodni fog rajtunk, ebben az esetben nincs
számunkra más út, mint a motyogók magánya, az a rettenetes világ, amelyet
Derrida filozófiája, a dekonstruktivizmus rajzol meg számunkra. Hogy ezt elfo
gadjuk, el kell utasítanunk azt, amit Gadamer így mond: "A párbeszédben nem
az egyik vagy a másik beszélő, hanem valami szólal meg."! Vagyis valami, ami
jelenléte által a beszélgetést többé teszi a kimondott, elhangzott szavak össz.egénél.

Nem olyan tudás ez bennünk, hogy elég volna belátnunk a szerelem, a sze
retet, a barátság, a beszélgetés, a megértés értelmetlenségét, és mindörökre le
mondhatnánk róla. Mindannyian tudbuk azt, hogy itt sokkal mélyebb dologról
van szó, "a test öntudatlan tudásáról" , amely a testünkbe van kódolva, amely
róllemondva egyszersmind emberségünkrőlmondunk le.

Szent János ezzel kezdi evangéliumát: "Kezdetben volt az Ige." (1,1) A görög
logosz szó itt nem csak verbum-ként, hanem sermo-ként is fordítható. A korai
egyházban egymás mellett élő két fordítási tradíciót ugyanis csak Szent Jeromos
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Vulgata fordítása döntötte el a verbum javára.3 Érdemes azonban elgondolkoz
nunk azon, vajon mi lenne, ha a János-prológus első mondatát így fordítanánk:
"Kezdetben volt a Beszélgetés." Vagyis az az egység, melyért sóvárogva az em
ber még ma is elhagyja, apját és anyját - a fügefalevél. a bőrruha. a, bábeli
nyelvzavar ellenére is. Ugy indul el, mint ősszel a vándonnadarak. Es nem
egyszer vagy kétszer, hanem mindannyiszor, amikor mennie kell.

II.

(Metafizikai magány) Ha az ember képes szembenézni saját magányával, gyakran
reménytelennek tűnő bukdácsolásával, a sóvárgott eszmények és a valóság ret
tenetének olyan szakadéka tárulhat föl előtte, mely azt sugallja számára, hogy
mindaz, ami őt ehhez a világhoz köti, szükségszerúen és eredendően szennyes. Hei
degger azt mondja, hogy ebben a folyamatban Ifalétező elhaszná1ása az egyetlen
eshetőség arra, hogyamapára sóvárgó ember a szubjektivitást képes legyen az
emberfelettiségbe menteni ." Heidegger itt a modem emberre gondol, aki magát
az önpusztító technika karjaiba vetve, a munka metafizikai rangra emelésével
próbálja elfeledni és elfeledtetni léte szakadékait. A metafizikát itt úgy tekintjük,
mint az istenkeresés útján elinduló ember egyik legnagyobb buktatóját. ami örök
kísértésként áll előtte. A munka metafizikai rangra emelése, pontosabban: a me
tafizika munkaként való megjelenése azonban jellegzetesen modem megoldás.
Ezt megelőzően és ezzel párhuzamosan számolnunk kell a gnoszticizmus külön
féle megjelenési formáival. Itt még nincs szó a "létező elhasználásának" megol
dásáról, hanem csak a lét fényként és árnye1cként való megkülönböztetésről. De
az ésmost ne tévesszen meg senkit, hiszen ez a valóságban nem és, hanem vagy,
ugyanis az ember képesnek hiszi magát arra, hogy életében tiszta különbséget
tegyen fény és árnyék, bűn és erény, jó és rossz között. A való világ mind
súlyosabb és sürgetőbb tényeinek elutasítása, az üdvösségre vezető út birtoklá
sának tudata a modem technokrata gondolkodást is a gnózis egyik válfajává
avatja.

Az ember metafizikai magánya Dosztojevszkij hősének, Miskin hercegnek a
magánya, aki katalizátorként működik abban a világban, ahova küldetett: az
eseményeket felgyorsítva szétválaszt jót és rosszat, de csak arra képes, hogy
ezeket szembeállítsa. Az így születő háború - Heideggerrel szólva - "már nem
vezethet békére. A háború a létező elhasználásának olyan elfajzása, ami békében
is folytatódik.v''

Miskin herceg magánya, éppen azért, mert metafizikai, ugyanúgy képtelen
az igazi szerelemre, szeretetre, barátságra, mint a világgal és Istennel folytatandó
valóságos dialógusra.

A hercegnek nincs árnye1a, hacsak nem Rogozsin az. Bár mindketten érzik,
hogy közük van egymáshoz, kapcsolatuk mégis (a fényre vagy ámyékra való
hasadás következtében) háborúval terhes.

A metafizika csapdáját, a gnoszticizmus vagy-ját Esterházy Péter egy helyütt
nem átallta Sátánnak nevezni: "Az isteni bolyongás kitérőivel együtt igazság. A
Sátán a vagy. A szétválasztás, a kijátszás, a menekülés, a dualizmus. A Sátán a
tartalom és a fonna. Eppen hogy nem istenbizonyíték. Mert akiket így szembe
állit, azok mögé el lehet bújni. A Sátán ezt kínálja föl, a rejtezkedést, a világból
alagutat csinál, és labirintust, bújj el, súgja, van, ami nem az Isten, lám, hisz én
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is az vagyok, istenhiány, lyuk. A Sátán a keresztrejtvényfejtő, a rejtvényt adja a
titokkal szemben, a sztorit a történettel szemben, a nosztalgiát az emlékezéssel
szemben/"

Az, amit Heidegger a metafizika betanult, hamis nyelvének destrukciója terén
végzett, céljában és irányában pontosan az ellentettje annak, amit Derrida de
konstrukciója hozott. Heidegger úgy beszél a Földről, mint lIa tévelygés csilla
gáról',7. A metafizika csapdájából szerinte csak akkor lesz képes kijutni az em
ber, ha visszanyeri érzékenységét a Földön végigvonuló mérhetetlen szenvedés
iránt. Ha ugyanis nem lesz képes arra, hogya világ és annak sorsa fölötti er6
szakos monológját abbahagyja, vagy éppen magatehetetlen motyogásából fölte
kintsen, akkor "az akarat uralma alatt a fájdalom lényege, miként az örömé is,
elzárul az ember elől"s.

III.

(Sza:krális magány) Pilinszky János a magányr61 elmélkedve azt írja: "Magányo
sak lettünk, mert nem tudunk magányosak lenní.'" A szakrális magány egyik
legfontosabb ismertetője a tudatosság. Az ember talán éppen a világban tapasz
talható szenvedéssel való szembesülésben, a rossz botrányának vállalásában jut
el erre a tudatosságra. Ha nem zárkózik el e szembesülés elől, életének (és
mások életének) bizonyos pontjain kénytelen lesz azt mondani: "Isten ezt biz
tosan nem akarta, nem tudom, miért történt, nem tudom megérteni, hogy tör
ténhetett..." Ahogy a paradicsomi bűnbeesés történetében is, mielőtt bármi is
elkezdódhetne, a rossz már ott van. ro Ricoeur emlékeztet arra is, hogy Emma
nuel Lévinas úgy tekinti a teremtést, mint a megváltás kezdetét, vagyis az ős

káosz (tohu wa bohu) képében már ott is jelenlévő rossz ellen vívott küzdelem
kezdetét. De a sírás elóbb van, mint a nevetés. De a nevetés, az ujjongás legyőzi

a sírást. Vagy ahogy a zsoltáros mondja: "Este szállást vesz a sírás, reggelre itt
az ujjongás:' (30,6) Ez a hit kockázata: nem azért hiszünk, mert..., hanem annak
ellenére, hogy..,n Mivel nincsenek, nem lehetnek igazán hiteles szavaink a szen
védésről (főként mások szenvedéséröl) el kell(ene) jutnunk Jób bölcsességére,
aki megtanuita Istent semmiért szeretni...

VISszatérve Pilinszky gondolatához - azt mondhatnánk: hogy ne legyünk
magányosak, meg kell tanulnunk magányosnak lenni. Ebben mindannyian so
kat tanulhatunk a kora keresztény szerzetesi hagyományból. A szerzetes ebben
a világban az a keresztény, aki tudatosan vállalja a magányt, hogy kiállva a
kísértéseket hírt vihessen testvéreinek: "mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok
eros" (2Kor 12,10). A valóságot, saját erőtlenségünket tudomásul venni, annyit
jelent, "hogy szembeszállunk az élet értelmét megrázkódtató kísértéssel:,12 An
tal, a szent remete, miután kiállta a kísértések feneketlen mélységét és izzó pa
razsát, ezt a hangot hallotta: "Itt voltam, Antal, veled időztem, néztem küzdel
medet. Amikor tehát kitartasz és győzedelmeskedel, én leszek mindig a te se
gítséged...,,13 Antal vállalkozott arra, amire közülünk csak kevesen memek, amit
Léon Bloy így fogalmazott meg: "Mindannyian nyomorult, tönkrement emberek
vagyunk, de csak kevesen képesek belenézni saját szakadékaikba:,14 Csak itt
történhet meg a csoda. Vannak, akik ezt a csodát haláluk pillanatáig halogatják.
Ha megtanuljuk a magányt, Isten Lelke lesz majd, aki átvezet bennünket saját
szakadékaink felett, aki vizet fakaszt a pusztában, aki megajándékoz bennünket
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nyugalommal. Szíriai Izsák pedig azt mondta: "Aki látta ma!át bűneibenolyan
nak, amilyen, az nagyobb, mint, aki halottakat kelt életre."1

Dosztojevszkij is, aki Miskin herceg alakjával bizonyos tekintetben kudarcot
vallott, Zoszima sztarec alakjában a szerzetesi hagyományhoz nyú116, hogy most
már pontosabban fogalmazhassa meg azt, ami A Félkegyelmúben nem sikerült
igazán. Azt mondtuk, hogy Miskin alakja túlságosan is magán viseli mindazt,
amit Heidegger után a metafizika körébe soroltunk. Zoszima személye szintén
katalizátor: szétválaszt jót és rosszat - hogy aztán összebékítse, Mivel alakja a
szakralitás terében mozog, van fénye és árnyéka. Ezért nem érezzük életidegen
nek, ezért képes a szerelemre, barátságra ugyanúgy, mint a lelki sebek gyógyí
tására. Zoszima Aljosát a világba küldi. Es ha megsejtettünk valamit abból a
titokból, amelybe beavatott bennünket, szavai hozzánk is szólnak: "En úgy vé
lem, ha kimégyefalak közül, a világban is szerzetes maradsz. Sok ellenfeled
lesz, de még az ellenségeid is szeretni fognak. Sok boldogtalanságot hoz rád az
élet, de éppen attól leszel te is boldog, és áldod majd az életet, és másokkal is
áldatod - ami a legfontosabb.,,17 Zoszima egy szakrális világba küld mind
annyiunkat, ahol a magány soha nem cél, de nagyon gyakran út. Csak akkor
leszünk képesek végigmenni ezen az úton, ha nem feledkezünk meg a világ
szakralitásáról.

Jegyzetek:

1. Hans-Georg Gadamer: Kora romantika, hermeneutika, dekonsirukiioizmus Athenaeum, 1991/1
61. o. 2. Jan Kott: A test emlékezete, 2000, 1992/1 64. o. 3. vö. M. O'Rouke Boyle: Sermo:
reopening the conversation on translating ln 1,1; Vigiliae Christianae 31, 1977, 161-168. o. 4.
Martin Heidegger: A metafizika meghaladása Vigilia, 1990/6446. o. 5. Heidegger Lm. 449. o. 6.
Esterházy Péter: Hrabal könyve Magvető, Bp., 1990 162. o. 7. Heidegger i.m. 451. o. 8. Heideg
ger Lm. 451. o. 9. Pilinszky János: Szög és olaj Vigilia, Bp., 1982 61. o. 10. vö. Paul Ricoeur: Le
scandale du mal Esprit 1988/7-861. o. 11. vö. Ricoeur Lm. 62. o. 12. Corona Bamberg: Az
emberség ára Prugg Verlag, Eisenstadt, 197465. o. 13. Szent Athanasius: Szent Antal remete
életéből in: Az el56 szerzetesek és remeték e1etéból (szerk. és ford.: Szunyogh X. E), Szent István
Társulat, Bp., 1944 36. o. 14. C. Bamberg i.m. 54. o. 15. C. Bamberg i.m. 54. 0.16. vö. Doszto
jevszkij K. P. Pobedonoszcevnek írt levele in: Tanulmányok, levelek, vallomások; Magyar Heli
kon, Bp., 1972 714. 0.17. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek -I. Európa, Bp, 1982422. o.
(ford.: Makai Imre)
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"Akik az üldözésből jöttek"

Bulányi György

Az első kisközösségi per, a késöbb rólam elnevezett Bulányi-per során tartóz
tattak le, 1952 augusztusában. Ekkor a hivatalos egyházat a már ismert mód
szerekkel - "megfegyelmezte" a hatalom: 1948 végén Mindszenty bíborost le
tartóztatták, 1950 nyarán a szerzeteseket elhurcolták, majd ugyanennek az év
nek az őszén létrejött az elsó "megegyezés" a magyar kormány és a püspöki
kar között. 1951 tavaszán a megegyezési tárgyalásokat vezetó Grósz /ózsefról is
kiderítették, hogy hazaáruló. Az AVH-sok beköltöztek a püspöki aulákba, átvet
ték az egyházmegyék pecsétjeit, minden küldeményt ők bontottak föl, levél a
püspökségról csak az általuk rátett pecséttel mehetett ki.

A hivatalos egyháznak gyakorlatilag semmiféle mozgástere nem maradt. Bár
mit akart cselekedni, csak AVH-s engedéllyel tehette, vagy amit tett, kénytelen
volt AVH-s parancsra tenni.

A kisközösségek - a hihetetlen mértékű, az egész társadalmat átható félelmi
állapotban - úgy éltek, ahogyan élhettek. A korra, a gyanúsítgatásokra és a
fölszított bizalmatlanságra jellemző, hogy 1951 végén valaki azt mondta rólam a
gyóri aulában: Bulányi biztosan AVH-s megbízott, valószínűleg beépítették, külön
ben volna annyi esze, hogy tudná, ebben a helyzetben mindent abba kell hagyni.

A mi letartóztatásunkkal elkezdódött a kisközösségek üldözése, mely két év
tizedig tartott. 197G-ben a regnumi atyák pere volt az utolsó a sorban.

1951. november 3O-ig kellett az egyházmegyéknek végrehajtaniuk azt a ren
delkezést, mely szerint azokat az egyházmegyei szolgálatba átvett szerzeteseket,
akiket az állam nem fogadott el, meneszteni kellett. Igy engem is kiköltöztettek
abból az egyházi épületből. melyben az ideig laktam.

Formailag debreceni egyetemi lelkészi státuszba kerültem. Azért formailag,
mivel egyetemi lelkészi státusomat is csak kisközösségi, az állam szempontjából
illegális formában tudtam betölteni. 1948 decemberében az egyik reggeli hittan
órára benyomult háromszáz népi kollégista, és fölszólítottak, hagyjam el a nép
egyetemét, mivel reakciós vagyok. Az előző héten fölkeresett egy díákküldött
ség, azt kívánták, hogy ítéljem el Mindszentyt reakciós politikája miatt. Mon
dottam nekik, el nem ítélem, de az tény, hogy én más nemzedékhez tartozom,
mint a bíboros, s nem feltétlenül nézem úgy a világot, mint Ó. Például nem
vagyok legitimista. A bíboros és az én nézeteim közötti különbségeket szívesen
elmondom abban az esetben, amennyiben ök is elmondják a sajtóban, hogy
miben nem értenek egyet Rákosi Mátyással.

FölszóIítottak tehát az egyetem elhagyására. Dicséretükre legyen mondva,
megvárták, míg befejezem az elóadásomat. Eppen Isten bizonyításáról folyt a
szó ama téli hajnalon, hiszen a hittanórák ideje reggel negyed nyolc volt.
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Ilyen előzményekután 1952. augusztus 28-án tartóztattak le. Éppen annak a
napnak a reggelén érkeztem haza. A nyári hónapokban az országot jártam, lelki-
gyakorlatokat tartottam. ,

Ejfél tájban hatoltak be az AVH-sok. Mélyen aludtam, ezért szállásadó gaz
dáim, egy idős házaspár nyitott nekik ajtót. A szobában fölkapcsolták a villanyt,
az ágyamhoz léptek, elkapták a két csuklórnat. megkérdezték, van-e nálam fegy
ver. Nincs - válaszoltam. Oltözködjön fel, parancsoltak rám. Az órámat, a bre
viáriumomat magammal vihettem. Gyors öltözködés után kétoldalról belémka
roltak, kivezettek a házból, s beültettek egy Pobjeda hátsó ülésére. Két markos
letartóztatólegény vett közre, hatalmas vállukat rászorították az én vállamra.
Elindultunk a Dobozy-bérháztól a Kossuth utcai rendőrségre. Ott bekerültem a
fogdába. Nem tudtam, megbilincselve hogyan szokás tartani a kezet, ezért föl
emeltem, mire az őr kedvesen figyelmeztetett, hogy nyugodtan leereszthetem.

Egy-két órát feküdhettem a priccsen. Ezalatt mindent összeszedtek a lakáso
mon, amit csak találtak. Később se kaptam vissza egyetlen holmimat sem, nem
zeti ajándékként mindent odaadtak egy debreceni AVH-snak: könyveimet, fény
képezőgépemet, írógépemet, sőt alsónadrágjaimat is. A szállásadó idős házas
párt is kiköltöztették a lakásból.

Amikor végeztek aházkutatással, visszaültettek a Pobjedába, és elindultunk.
A Kossuth utcából a Piac utcába, tovább a Széchenyi utcába, mely beletorkollott
a Budapest-Záhony országútba. Feszülten figyeltem, balra fordulunk-e Buda
pest felé, vagy jobbra, s akkor a Szovjetunióba visznek. Nagy megkönnyebbü
lésemre balra fordultunk. Amikor Szolnokra értünk, már világosodott. Mégkér
deztem, breviáriumozhatok-e. Nagy kegyesen megengedték. A Pobjedában, két
mackós vállával a vállamon, megbilincselve mondtam a 29-i matutinumot. Ke
resztelő Szent János napja volt.

Valamikor hajnalban értünk a fővárosba. Kispestnél behúzták az autó ablakán
a függönyöket, ne lássam, merre visznek. Amikor megálltunk, egy épület ud
varán találtam magam. A falhoz állítottak. Szabály szerint a homlokot a falhoz
kellett érinteni. Rogyadozva állhattam, mert odalépett egy őr és megkérdezte,
nem óhajtok-e reggelizni.

Nem óhajtottam. A fogságba esett állat sem képes eleinte enni, nekem is csak
negyvennyolc óra elteltével ment le valami a torkomon.

Igy álldogáltam, mígnem elkapták bal vállam fölött a ruhát, s tuszkolni kezd
tek. Bevittek egy irodahelyiségbe, ahol rengeteg AVl-l-s tartókodott. Meleg volt,
a szolgálati övük ledobva. Fölszólítottak, hogy vetközzem le. Na, gondoltam,
most következik a kínzás.

Tévedtem, anyaszült meztelenül alaposan megvizsgál tak, nem dugtam-e va
lamit el. A nadrágróllevágták a szorítókat, elvették a nadrágszíjat, a cipófúzőt,

sarokvasat, majd kincstári alsót és inget adtak. Erre vehettem a saját fölsőruhá

mat. A nadrágot kézzel kellett tartanom, különben leesett volna. Közben meg
kérdezték, hogy én vagyok-e én. Sikerült azonosítaniuk! Ismét elkapták a bal
vállam fölött a ruhát, kivittek a helyiségból, és beraktak egy szekrénybe. A szek
rény negyven centiméterszer negyven centiméter alapterületű lehetett. onnan
hamarosan kikaptak, megint továbblökdöstek. Bevittek egy fürdöhelyiségbe.
Vetkőzzön le, álljon a csap alá, nyissa meg a vizet, szappanozzon, mossa le,
törölközzön meg - két-három másodperc telhetett el a vezényszavak között.

Magánzárkába kerültem. Egyedül voltam. Mérhetetlen megkönnyebbülés
vett rajtam erőt: most már nem felelek semmiért. 1952-ben szinte már elviselhe-
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tetlen volt odakinn a ránk nehezedőnyomás. A kisközösségek legnagyobb hősei

is ingadoztak: meg vagyunk őrülve, akkor, amikor minden éjszaka egy sor em
ber tűnik el az országban, mi ahelyett, hogy meghúznánk magunkat, folytatjuk
Krisztus tanításának hirdetését a vallásilldözés idején?

Számomra nyilvánvaló volt, hogy az elkezdett munkát nem hagyhatom abba,
csak az jelentett igen súlyos lelki terhet: felelős vagyok a többiekért. 1952 nyarán
ettől már olyan állapotba kerilltem, hogy szomatikus megbetegedés tünetei je
lentkeztek rajtam. Ezért könnyebbültem meg, amikor bezárult mögöttem a zár
ka ajtaja: most már senkit nem kell további helytállásra biztatnom, miközben
tudom, mekkora veszélyt jelent ez rájuk nézve.

"Vigyázzá1lásban" ücsörögtem a Fő utcában. A fej fölemelve; ha az őr benéz,
ne a hajat, hanem az arcot lássa. Ha pedig fel akartam állni, az őrtől külön
engedélyt kellett kérnem. Sétáltam a száznyolcvan centiméter széles zárkában,
a két priccs elvette a terület jó részét. Az ágyak között harminc centis, a pricesek
előtt egy méteres szabad tér maradt.

Hamarosan betettek mellém valakit, aki elmondta, nemsokára szabadul, aka
rok-e valakinek üzenni valamit. Elutasítottam az ajánlatát. Akkor még nem tud
tam, hogy az illető hazudik, beépített ember, akinek az a dolga, hogy valamit
kiszedjen belőlem. Az ösztönöm segített. Egyébként is: mit üzenjek. s kinek?

Elkezdődtek a kihallgatások. Ugyanahhoz az őrnagyhoz kerültem. aki a le
tartóztatást vezette. Pesti értelmiségi zsidó fiú volt. Az ő feladata az volt, hogy
lélektanilag összetörjön. Nagyon könnyü az ilyesmit elérni. A technika a követ
kező: föltesz egy kérdést, amire elkezdek válaszolni, de míelótt a mondatot be
fejezhetném, jön a következő kérdés.

Közben ilyen megállapításokat tesznek: na, Bulányi, maga egy szemét alak!
Előre fölmenti magát az alól, hogy helyt kelljen állnia.

Pillanatok alatt képtelen helyzetet teremtettek. Megállapították, hogy a velük
szemben álló vádlott erkölcsi nulla. Ennek hatására nem cinizmus született,
hanem a teljes elveszettség érzése. Az egyetlen kincs, amit ilyen állapotban az
ember még birtokolhat, az önérzete. Ragyogóan megtalál ták azokat a pontokat,
melyek hatására erősödött a kételkedés: valóban jól cselekedtem-e?

Rövid szünetekkel három alkalommal vittek kihallgatásra. A harmadik után
már annyira össze voltam törve, hogy elhatároztam, a negyedik kihallgatáson
úgy fogok viselkedni, hogy ne bántsanak tovább. Nem fizikailag bántalmaztak,
kizárólag lélektani eszközökkel kínoztak.

Vittek negyedszer is - legnagyobb meglepetésemre egészen másvalaki elé
kerültem. A nagyjából korombeli őrnagy tiszteletteljes hangon beszélt velem.
Szabadkozott: mégsem mondhatja, hogy Bulányi atya, helyette mesternek fog
szólítani. Az inasok is így csinálták annak idején, tette hozzá.

Hatvan napon át, a vasárnapok kivételével napi tíz órában hallgatott ki en
gem ez az őrnagy. A kora reggeli órákban kezdódött, délidőben visszavittek a
zárkába, a csajkaból megettem az addigra már kihúlt ebédet. Kihallgatóm úgy
rendelkezett, hagyjanak egy óra hosszat feküdni, hogy délután használható le
gyek. Akkor ismét hívatott, s éjfélig folytatódott a kihallgatás. Gondolom, köz
ben referált és instrukciókat kapott a főnökei től. Az őrnagy munkaideje minden
nap reggeltől késő éjszakáig tartott.

Tanulmányozta a kisközösségek életét. Két hónap után aláíratták velem a
mintegy tizenöt-húsz oldalnyi jegyzőkönyvet. Némileg rossz lelkiismerettel tet
tem meg, rnert nem az általam használt kifejezések szerepeltek benne. En cso-
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portösszejöveteleket említettem, ők illegális államellenes találkozót írtak. Nem
ezt mondtam, közöltem vele, mire megnyugtatott: nem számít, a bíróság előtt

majd mindent elmondhat.
Egy szép napon átszállitottak a Markó utcába. Ez volt az "ökör-úr" szállítás.

Nem rendelkeztek elegendő fülkés "rabó"-val, ezért leponyvázott teherautón
vittek. Hogy ne lássuk egymást, piszkos rongyot húztak a fejünkre, azt motoros
szemüveggel szorították le. Igy kellett fölmásznunk a kocsira. Az ember mindig
mellé lépett, míre az őr röhögve mondta: ökör-úr, ne oda tegye a lábát... Nem
volt szabad szólni, így azt sem tudtam, ki ül mellettem.

Az előzmények után a Markó utca ..; A Fő utcában csak nappal és éjszaka
nem lehetett aludni, máskor mindig. Ejszaka részint a túlzsúfoltság miatt, a
hetven centis pricesen két embernek kellett meghúznia magát. Fűtés nem na
gyon volt, de le kellett vetkőzni. Egy vékony pokrócot kaptunk. Részint tehát a
helyszűke, a hideg, illetve a "vigyázzalvás" miatt nem lehetett pihenni.

A .vígyézzalvas" azt jelentette, hogy hanyatt, kezünket a fejünk mellett hátra
téve kellett aludnunk. Ha ilyen helyzetben az ember mégis képes volt álomba
merülni, óhatatlanul változtatott a testhelyzetén. Ha viszont fordult, az őr már
nem lehetett biztos afelől, nem harapja-e el közben az ereit. Ilyenkor az egysze
rúség okán a csizmájával hata1masat rúgott a bádoggal borított ajtóba. Ettől a
szomszédos zárkában is fölébredtek. Valaki mindig elfordult, az őr tehát egész
éjszaka rugdosta a bádogajtót.

Ezzel szemben a Markó utcában szalmazsákon aludtam, nem fáztam, és még
a fejemet is eldughattam a pokróc alá. Mindenféle zsivány megfordult ott. Ja
varészt olyan köztörvényesekkel taIálkoztam, akik az őszi-téli hónapokra hú
zódtak oda be. Dolgozni azonban nem akartak. Ezért a Markó utcában nekem
i? éheznem kellett. Az ételadag sok volt az éhenhaláshoz, de kevés a jóllakáshoz.
Igy tudták a zsiványokat rászorítani a munkára.

A Markó utcában a cellatársak azonnal azt kérdezték tőlem: megnézted-e, mi
van kiírva a kapura? A kérdés értelmetlen, hiszen rabóban szállítják az embert.
Zavarodottan azt feleltem: nem. Pedig érdemes lett volna! Miért, mi van fölírva?
Hogy itt szép lehetsz, de okos nem.

Egy-két hét elteltével került sor az ügyészségi kihallgatásra. Az ügyésznő

megállapította: hosszú az addig készült jegyzőkönyv, majd ő készít belőle egy
rövidebbet. Ez a hölgy is, korábbi kihallgatómhoz hasonlóan, zsidó volt. Jézusi
elkötelezettségű ember vagyok, a zsidó nemzetet - komoly okok alapján 
valamennyi nemzet közül a legmagasabbra helyezem. Viszont nem vagyok haj
landó részt venni a mindenkor kívánt hazudozásokban és elhallgatásokban. A
zsidóságnak, mely joggal emlegeti legnagyobb sérelmei között Auschwitzot, tu
domásul kell vennie azt a tényt, hogya háború után Magyarországon a fasiz
mus sztálini formájának megvalósításához számarányát meghaladó mértékben
járult hozzá. Ez a történelmi igazság. Nemcsak azt kell elmondani, hogy milyen
krisztustaIanok voltunk, amikor mi keresztények és papok nem ültünk le kar
inggel és stólával a vasúti sínekre, hogy megakadályozzuk a zsidók elszállítását
- de azt is el kell mondani, hogya hazatérő zsidók teljes mértékben beleálltak
a Sztálin és Rákosi Mátyás karmesteri pálcája irányította társadalom-, nemzet
és embertiprásba. Nem igaz, hogy antiszemita és fasiszta az, aki megállapítja a
történelmi tényeket.
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Nagyon aranyos teremtés volt az ügyésznő.Kifejezte csodálkozását, hogy egy
fiatalember miért lelkesedik olyan régi dolgok iránt, mint Jézus és az első ke
resztény századok.

Lassan sor került a tárgyalásra. TIzenketten szerepeltünk a kísközösségböl, s
ha jól emlékszem két órán belül véget ért valamennyiünk tárgyalása. Ez alatt
kikérdezték az adatainkat, a búnösségünkre vonatkozó összefoglaló és részletes
kérdések, az ügyészi vádbeszéd, az ügyvédek védőbeszéde,a vádlottak utolsó
szó jogán előadott szavai is elhangzottak; a bíróság visszavonulása és az ítélet
hirdetés - minderre elegendőnekbizonyult két óra. Papok és apácák szerepel
tünk a perben, kijelölt ügyvédünk volt, aki valamennyi "védencéról" kapott
néhány soros információt.

Az ügyész elmondta, hogy Mindszentyvel együtt a Habsburgokat vissza
akartam hozni a magyar trónra. Erre majdnem elnevettem magam. TIzenkét
éves koromban apámtól három csárdás pofont kaptam szabad királyválasztó
nézeteim miatt. Az ügyvéd mentő körülményként klerikális neveltetésemet em
lítette.

Nagyon szép beszédet óhajtottam mondani az utolsó szó jogán, de Jónás bíró
a második mondat után leintett: hagyjam abba! (Jónás 1956. november másodi
kán vagy harmadikán öngyilkos lett, félelmében nem tudta kivárni november
negyedikét.)

A vád a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése volt.
Ezért akár kötelet lehetett kapni. Az ügyész a legszigorúbb büntetést kérte a
számomra, de papot és szociáldemokratát a kommunisták lehetőlegnem akasz
tottak. Ha nagyon az útjukban állt valaki, agyonverték. A vádlottak közül a két
apáca: Vadas Eva és Jósvai Hedvig szociális missziós nővér tíz-tíz esztendőt, a
piarista Juhász Miklós tizennégy évet kapott. Külön perben ítélték el Török Je
nót, szintén tizennégy évre, Zsigmond Emőt és Lakos Bandit, aki a szegedi
ifjúsággal foglalkozott, tíz évre, Ikvay Laci a munkásifjúsággal való töródésért
ugyancsak tíz évet kapott; Boros Pistát és egy kapucinus atyát, akinek a nevére
már nem emlékszem (ő később, 1956-ban külföldre távozott), hét-hét évre ítél
ték. Jómagam életfogytiglant kaptam. Nagyon meg voltam illetódve, nem gon
doltam, hogy úgy fölértékelnek. mint a bíboros urat. Reménykedtem. hogy sze
rény tizenöt esztendővel megúszom. De az ügyész kötél általi halált kért!

Amikor meghallottam az ítéletet, szédülés fogott el, de ez csak rövid ideig tartott.
December kilencedikét írtunk. A "népellenes elemeket" az AVH ítélet után vissza
kérte. Január 21~ ávós börtönbe kerüJtem, Kőbányára, akisfogházba.

Cifra világ uralkodott ott. A könyv nélküli magánzárka ideje következett,
melyről nem lehetett tudni, meddig tart. Volt, aki éveket húzott le így, én hat
hét múlva kerültem ki belőle. Március elején átvittek a bal csillagba, Juhász
Miklóssal, Lakos Endrével és Berta Lali bácsival, tábori főesperessel, aki az
apánk lehetett volna.

Ebben az időben séta nem volt, szabad levegőt hetente egyszer szívhattunk,
amikor fürödni mentünk. Lehajtott fejjel kellett haladnunk a börtönudvaron. Aki
fölemelte a fejét, abba belerúgtak.

Néhány hónap múlva munkára vittek bennünket. Avasalóüzembe kerültem.
Beszélgetni nem volt szabad. Aki vétett a szabály ellen, megbüntették. Vétettem,
vasba húzást kaptam érte. Ez nagyon elmés találmány. Szombat délután, a rnun
kaidö leteltével kezdődött a büntetés. Levittek a csillag földszintjére, török
ülésben a jobb csuklót lánccal behúzták a bal bokához, a bal csuklót az átellenes
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bokához, a láncot meghúzták, és csavarral rögzítették. Volt, aki két órát, mások
négy-hat órát töltöttek ebben az állapotban. Legtöbben elájultak. Olyankor köz
belépett az orvos, utasítást adott, hogy öntsék le a rabot egy vödör vízzel.

1953 júniusában kaptam ezt a büntetést. Eppen azon a szombat délutánon
görnyedtem ily módon összetörve, amikor Nagy Imre elmondta nevezetes Rá
kosi-ellenes beszédét. A falakon túl a temető kocsmárosa úgy állította a hang
szórót, hogya csillag bizonyos részein hallani lehetett. A beszédet követő héten
a láncokat ünnepélyesen elszállitották. Ekkor lett a haláltáborból szigorú szoda
lista börtön. Korábban haláltábor volt, hiszen a jelszó így hangzott: itt fogsz
elrohadni, hiába telt le a büntetésed, akkor se engedünk szabadon, legföljebb
átteszünk egy másik múintézetbe. A haláltáborban természetesen a levél, cso
mag, látogatás ismeretlen volt.

A Nagy Imre-kormány idején valamelyest normalizálódott a helyzet. Zárka
rendezés kezdődött. Mindenki máshová került. Egyszer csak azt vettük észre,
hogy az egyik szárnyban együtt van valamennyi nyilas, háborús bűnös,csendőr,
pap, rajkosok. Ezek alkották az X-eseket, a legveszélyesebb "bűnözoKet". Az
egyik nyilas erre azt mondta: abból, ha mi így együtt vagyunk, semmi jó nem
remélhető.

Az összes többi részlegben kiosztották a levelezőlapot, a csomagkérő. látoga
tást engedélyező cédulát - mi ebből kimaradtunk. Azért ránk is szabadabb
idők jöttek. Naponta egymásba fogódzva sétálhattunk, ki-ki azzal beszéIgethe
tett a séta alatt, akivel akart. Ennek a "bűnös lazaságnak" meglett a következ
ménye. Osszeszövetkeztünk arra, hogy éhségsztrájkba kezdünk. Mi is jogerősen

elítélt rabok vagyunk, jár a csomag, a beszélő, a levél.
1954 januárjában egy napon tizenöt-húszan nem vettük át a reggelit. Az ilyes

mi mindig nagy ijedelmet jelentett a szovjet börtönvilágon belül, talán éppen
azért, mivel megmutatta a fogvatartóknak, hogy még van akarata a rabnak.
Rájuk nézve az önálló akarattal bíró, gondolkodó személy volt a legveszélye
sebb: kínozni, agyonvemi bárkit lehet - de ha éhségsztrájkba kezd, akkor nagy
baj van. Megtörésünk lelki masszázzsal kezdődött: ne tegye tönkre magát, még
élnie kell!

Ennek hatására ebédidőre öten maradtunk. Elkülönítettek bennünket. Az
ötödik napon már csak hárman folytattuk. Két "jugós" fiú tartott ki még. A
jugósok is az X-esek közé tartoztak, hiszen kémek voltak. Amikor Tito átdo
bott egy kémet Magyarországra, áteresztett száz sorköteles kiskatonát is: ke
resgélje a magyar AVH-testvérvállalat, melyikük a kém. Ezeket a fiúkat min
den további nélkül börtönbe zárták, futószalagon kapták az életfogytot, ti
zenöt esztendőt.

Az ötödik napon együtt voltunk hárman a cellában. Akkor átszállítottak ben
nünket a kisfogházba, a börtönkórház épületébe, mert úgy gondolták, tovább
nem kockáztathatják az egészségünket. Következett a mesterséges táplálás. A
két jugó srác megijedt ettől, s inkább hajlandók voltak enni. Igy egyedül- mint
később rabtársaim mondták - börtöncsászárként továbbra is kitartottam.

A mesterséges táplálás a következő módon folyt: hosszú ujjú köpenybe búj
tattak. Az ujjak végén nem volt nyílás, hanem madzag, s ezek segítségével
kezemet a testemhez szorították. Tehát kényszerzubbonyba kötöztek. Leül
tettek egy fogorvosi székhez hasonló alkalmatosságra, hátrahajtották a feje
met, befogták az orromat, mire kinyitottam a számat. Erre a két fogsor közé
egy kis nikkelezett szerkezetet helyeztek, mellyel szétfeszítették az állkapcso-

547



mat. Körülbelül egy centiméter átmérőjűgumicsövet nyomtak le a torkomon, a
végén pedig tölcsérbe töltötték az elkészített finom ételt.

A kórházban magánzárkát kaptam, sodronyos ággyal, lószőrmatraccal,ahol
kipihenhettem az élet fáradalmait. Akkoriban Mindszenty prímás is azon a rész
legen tartózkodott, természetesen semmi esélyem nem volt, hogy találkozzam
vele, vagy csak láthassam. ,

Feküdtem az ágyon, egyszerre belibbent fehér köpenyben egy AVH-s hölgy.
Az adatairnat kérdezte. Mondom, 1919-ben születtem. Erre megszólal: ő is. Ez
a megnyilatkozás az emberségnek olyan foka volt ott, mellyel nem találkoztam
addig. A megjegyzése azt jelentette, hogy emberszámba vesz. Amikor lJleg
mondtam a foglalkozásomat, a hölgy így szólt: az ő bátyja ferences pap. Ohaj
tok-e valamilyen gyógyszert, vitamint? Nem, ingattam a fejem, egy kerek fehér
re vágyódom leginkább.

Megértette, hogy az ostyára gondoltam. Van lelki áldozás is, mondta nekem.
Igen, hosszú ideje gyakorolgatom.

Naponta folyt a mesterséges táplálás. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldog
asszony napján tizenegy évvel az első misémet követő napon belépett a hölgy,
még egyszer körülnézett a folyosón, tiszta-e a levegő, majd odajött az ágyam
hoz, letérdelt, a keblébe nyúlt, kivette az Oltáriszentséget a következő szavakkal:
a bátyám ma reggel önért misézett, azonnal vegye magához, mert ha így talál
nak/ engem falhoz állítanak.

Ehségsztrájkot kezdtem azért, hogy csomagot, levelet kaphassak. Ehelyett
Oltáriszentséget kaptam. Ennek a pillanatnak a felemelő érzése költővé tett. A
hozsanna kűlönbözőmelódiáira verseket szerzettem.

Többé nem találköztam a hölggyel, hiába kerestem. Ki lehetett vajon?
Az éhségsztrájkot akkor hagytam abba, amikor az orromon keresztül akartak

táplálékot juttatni a szervezetembe. Ezt már nem, mondtam, mivel nem tudtam,
hogy az képtelenség.

Fölkerestek a minisztériumból is. Igyekeztek a lelkemre beszélni, hogy hagy
jam abba. Az egyik belügyes így szólt: azért nem tudunk magával mit kezdeni,
mert pap; a haláltól nem fél, a többi módszert pedig már megpr6báltuk.

Időnként"előadók" jelentek meg nálam az ország különböző területeiről.Az
előadók olyan urak, akik előkészítik a magyar állampolgárok börtönbe jutását.
Ebből tudtam, hogya kisközösségek tovább élnek. Az egyik előadó mondta is:
a vetés kizöldült. Ilyen örömök értek odabenn.

1955. december 24-én a nevemet kiáltották: minden holmijával a trepnire! Mi
lehet ez? A cellatársakkal már készültünk a Szentestére.

Beraktak egy rabóba, iránya Fő utca. Magánzárkába kerültem. Két hét telt el
anélkül, hogy hozzám szóltak volna. Később értettem meg az eseményeket.

1956-ban végigsöpört a második kisközösségi letartóztatási hullám. Akkor
már nem tizenkét, hanem hatvan embert állítottak bíróság elé. Mivel a kint lévők
múködését az én filiációimként tartották számon, az,előadók újra és újra kihall
gattak. Négy hónapot töltöttem ezért a Fő utcában. Eltem az elítélt rab jogaival.
TI1takoztam a vigyázzban való alvás ellen, mondtam, a Gyűjtőben diétás kosztot
kaptam; ami persze ugyanolyan rossz volt, mint a nem diétás. A Fő utcában
azonban a diétás koszt a csirkét jelentette. Eletemben összesen nem ettem annyi
csirkét, mint akkor. Magyar és idegen nyelvú könyvekhez jutottam. Irodalmi
múveltségemet ebben az időben jelentősen sikerült gyarapítanom.
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Négy hónap elteltével "hazavittek" a Gyújtóbe. ötvenhat nyarán már érkez
tek a hírek a kinti politikai eseményekről. Annyira hihetetlennek tűntek, hogy
kételkedtünk a val6diságukban. Eppen akkor szabadult az egyik rabtársunk., a
belvárosi plébános. Azt hitte, a plébániáját is visszaveheti. Prédikált a templom
ban, mire gyorsan visszahozták. O mondta, olyan erős a támadás Rákosi ellen,
hogy egy hónapon belül meg kell buknia.

Október elején átszállítottak Vácra. A gombüzembe kerültem. 23-án délutáni
műszakos voltam. Beszélni nem volt szabad, de anyagátadás közben lehetett
néhány szót váltani. Az egyik rabtárs odaszólt: balhé van Pesten! Honnan tu
dod? - Az őr mondta.

Este tízkor befejeztük a műszakot, fölmentünk aludni a teréziánum részbe.
Mária Terézia a váci piarista atyáknak csodálatos palotát létesített: a nemesi ifjak
konviktusát. Hatalmas barokk termekben voltak a hálószobáink. Világosodott,
mégsem költöttek bennünket. Órája nem lehet a rabnak. Később azt a furcsasá
got láttuk, hogyaházimunkás davajgitáros őrökkel a háta mögött adja be a
reggelit. Ez meg mi? A folyosón nem szokott fegyveres őr tartózkodni.

Még jobban elcsodálkoztunk, amikor délelőtt nem vittek sétára bennünket.
Ebédre pedig a megszokott adagon felül mindenki kapott egy nagy darab Iín
zertésztát. Sót, igényelhettünk fél csomag cigarettát. Ilyen ünnepe nem volt még
a raboknak a magyar népi demokrácia fönnállása óta!

Huszonötödikén már nem maradt el a séta. Dolgozni azonban nem jártunk.
Hírek szivárogtak be arról, mi folyik Pesten. Igy érkezett el huszonhetedike
reggel. A teréziánum átellenben húzódik a jóval késöbb épült magánzárka
szárnnyal. Annak a tűzfala néz az országútra,·l:lefE* a 1.'eréZiánum-szárny felé
pedig az ablakok. Láttuk, hogy az ottani rabok az ablakokba kapaszkodva rö
högnek, s az őr nem zavarja el őket. Mutogattak, hogy nézzünk mi is lefelé. Erre
mi is fölkapaszkodtunk. Odalenn, a szűk belső udvaron ácsorogtak az őrök,

bámultak fölfelé, vigyorogtak és hiányzott a sapkájukról a vörös csillag; mel1ük
re kokárdát tűztek.

A magánzárkából valaki rázendített a Himnuszra. Mi is átvettük, csatlakoz
tunk. Következett a Szózat, a Papváry Elemérné-féle Hiszekegy, utána a Boldog
asszony anyánk... majd a kiáltások: haza akarunk menni, le a kommunistákkal!
A cellákban a háromlábú székeket egymás után vágták bele a rabok az ablakok
ba, ajtókba. A házimunkások ijedten jártak körül: hagyjátok abba, mindjárt jön
az őr, kinyitja a zárkákat; de nem találják a kulcsot. Ha nincs kulcs, baltával
verik le a zárakat, hazamehettek, csak hagyjátok abba.

Ez nem hatott meg senkit, tovább folyt a székekkel az ajtók döngetése. Végül
nyűtak a cellák, a tömeg kitódult a folyosóra. Az egyik őr félelmében elájult. A
folyosó végén azonban vasrács tartóztatott fel bennünket. Annak a másik oldalán
négy géppisztolyos kíséretében megjelent a börtönparancsnok. Közölte, két órán
belül szabadulunk.. Mindenki megkapja a ruháját, pénzét. Parlamentereket kért,
akikkel tárgyalhat. A mieink közölték a parancsnokkal, azonnal meg kell nyitni a
börtönt, s a géppisztolyosok pedig tűnjenek el, mielőtt nem történik nagyobb baj.

ot perc múlva nyíltak az ajtók. Volt, aki a pénzét akarta fölvenni, mások 
mint én is - azonnal elhagyták a börtönépületet. Eppen kiléptem, amikor gép
fegyverropogást hallottam. Az őr megnyugtatott, csak a váci nemzetőrség indult
el a kiszabadításunkra. A hatemeletes börtönkórház tetején a főorvos géppuska
fészket állított föl, ő lövöldözött rájuk. Vácott egyedül a börtönorvos védte a
"demokráciát".
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Ma is előttem az akkori kép: kinn az utcán a közeli faluból való őr fölszáll a
kerékpárjára, hatalmasat hajít a sapkájával: ennek a műszaknak is vége!

A vád zárkában velem volt egy szabolcsi görög katolikus pap tizennyolc éves
fia. Oltalmam alá vettem, nehogy a hirtelen jött szabadság mámorában valami
bolondságot kövessen el. Együtt bandukoltunk a kisváros utcáin rabruhánkban,
a szumánban. Amikor megláttak, az egyik házba behívtak bennünket. Civil ru
hát kaptunk, mert ha sokáig szumánban járkálunk, azonnal felismerik, hogy
rabok vagyunk, és újra elfognak. A háziak mosdóvizet készítettek, sok tojásból
rántottát sütöttek, teát főztek. Nagy újdonság volt az ilyen étel annyi esztendő
után.

Civillé átalakulva, teli gyomorral bementünk a városba. Az elöljáróságon sze
reztünk egy igazolást, hogya váci fegyházból szabadultunk. Miután mindenki
kiörvendette magát, délután szétszéledtünk. Október végén korán sötétedett, s
még az este beállta előtt el akartuk érni Budapestet. Utközben fölvett bennünket
egy teherautó, mellyel eljutottunk Dunakeszüg. Budapest felől lövöldözést hal
lottunk, ezért a tehergépkocsi vezetője nem mert továbbhajtani.

Itt is befogadtak bennünket az egyik házba. A házigazdáék a földön aludtak,
ágyukat átadták nekünk, pedig mindketten fiatalok voltunk. Másnap reggel,
huszonnyolcadikán elváltam a fiútól, s toronyiránt megcéloztam Mátyásföldet.
Hazatértem szüleimhez.

Hirtelen jött a nagy öröm, alig tudtunk betelni vele. Később bementem a
rendházba. ott is euforikus hangulat uralkodott. Találkoztam Frida nénivel, aki
vel 1952 előtt együtt dolgoztam. Akkor, ötvenhatban ismét megjövendölte: atya,
az egyházat mindig a nyárspolgár katolikusok viszik előbbre, akiket ön annyira
bánt. Nem hittem el neki; ma már igen.

Gyönyörű mondatok fogalmazódtak a felfokozott hangulatban: Mindszenty
hercegprúnás és a maga neve zászló - mondta Frida néni. Sík Sándor pedig
így szólt hozzám: most majd szerzünk neked valami nagyon szép beosztást.
Fölkerestek az 1952 előtti kisközösségek budapesti tagjai - egyszóval a nagy
nemzeti lelkesültségból én is bőven kivettem a részemet.

November 4-én délelőtt - mindenféle erőszak elvetése ellenére - úgy érez
tem, nekem is fegyvert kell ragadnom. Bejutottam az Egyetem térre, a jogi kar
épületébe, ahol fegyveres egyetemi ifjak tartózkodtak. Reverendában voltam,
fölajánlottam szolgálataimat. Annak idején tartalékos tábori lelkészi kiképzésben
részesültem. Nincs más szolgálatra mód, mondták, mint hogy megragadok egy
davajgitárt és kimegyek az utcára harcolni. A nagy nemzeti elkeseredés ellenére
is mozgott bennem a keresztény tudat. En, a Szeretet, az Isten címú kis könyvecs
kének az írója mégsem foghatok embertársaimra puskát. Közben az oroszok
előrenyomultak,és egy kispap segítségével a pincerendszeren át a jogi kar épü
letéből az Egyetemi templom kriptájába menekültem, majd onnan föl, s a temp
lomon keresztül hagytam el a veszélyes környéket. Az oroszok gondolkodás
nélkül lőttek, ahol a legkisebb ellenállással találkoztak.

November 4-e után majdnem az egész magyar társadalom nemzeti önálta
tásban élt. Emlékszem Balanyi Gyuri bácsira, aki Vildgpolitika címmel írt könyvet
valamikor a húszas években. A rendházban arról igyekezett meggyőzni bennün
ket, hogy nem lehet egy nagyhatalom érdeke az, hogy Magyarországon vissza
állítsa a korábbi állapotokat.

A magyar Tomek Vince volt akkoriban a piarista generális. Külföldre irányí
totta a kereten kívül lévő piaristákat, de Lénárd Odönnek, Török Jenőnek, Juhász
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Miklósnak és nekem, akik kisközösségekben dolgoztunk, engedélyezte, hogy ha
akarunk, maradhatunk. Török Jenő menni szeretett volna. Biztatott, tartsak vele.
Fölkereste Sík Sándort, a provinciálisunkat, s kérte őt, parancsoljon rám, hogy
hagyjam el az országot. Sík Sándor így felelt: hogy képzeled? Parancsoljak rá,
amikor a határon átjutni, ha lehetséges is, életveszélyes vállalkozás?!

Az orosz megszállásig a rendházban éltem, de azt követően, a helyzet "sta
bilizálódásával" párhuzamosan, egyre kevésbé lettem szívesen látott személy. A
rendtársamat, aki befogadott, amikor a Kádár-rendszer kezdte összegyűjteni

azokat, akiknek valamilyen szerepük volt az október 23-a és november~ kö
zötti időszakban, gyakran beidézték a rendőrségre. Elsőként az én befogadásom
szerepelt a búnlistáján. Ezért lassan elmaradtam a rendházból.

Egykori börtöntársam mellett lettem káplán. Szereztem egyalbérletet, s mivel
kápláni tennivaló nemigen akadt, befeküdtem a Széher úti kórházba, a már
sürgető sérvoperádóra.

Attól a pillanattól, amikor a szovjet tankok restaurálták az 1956-ig tartó korsza
kot, a nép ellenségének számítottam. Időközben lassan tavaszodott. Köztudomá
súvá vált, hogy március l-jén nagy razziára készülnek a börtönb6l kiszabadultak
összefogására. Azon az éjszakán nem aludtam otthon. Jól tettem, mert kerestek.

Ezzel elkezdődött életemben a bujdosás korszaka, mely egy esztendeig tar
tott. Előbb-utóbb azonban mindenkit elkapnak, kü1önösen azt, aki nem azért
bujdosik, hogy saját bőrét mentse, hanem folytatni akarja a munkáját. Ezzel a
hatóságok is tisztában voltak, s mindenhová beépítették a maguk embereit, s
így ráakadtak a nyomomra.

1958tavaszán a Fekete Gabriella és búntársai elnevezésű per elsőrendű vádlott
jával az 59-es villamosnak a Farkasréti temető főbejáratához közel e,?6 megáUójába
igyekeztem, amikor hirtelen éles hangokat hallottam: Kezeket föl! Alljon a falhoz!

A Fő utcába vittek, s azonnal kihallgattak: na, most mondja el szépen, hol
mindenütt járt ez alatt az idő alatt? Számomra erkölcsi kötelesség, hogy ne
beszéljek azokról, akik jót tettek velem, közöltem. Igen?! - üvöltött, és kirohant
a kihallgató. Na, gondoltam, most jön a "hirig", a kínzás.

Hamarosan egy idősebb tiszttel tért vissza. Mi folyik itt? - kérdezte. Elmond
tam, hogy azt kívánták tőlem, adjam ki azoknak a nevét, akik jót cselekedtek
velem. Ennek megtagadása számomra erkölcsi parancs. Az idősebb tiszt 0010
gatgtt: jó, jó, akkor vigyék a zárkába!

Ujabb példáját láttam annak, hogy nem kell túl hamar megijedni.
Talán két nappal késoöb kiszállítottak a Gyújrofogházba, ahol azonnalbeosztottak

a dpészmúhelybe. Folytattam korábbi büntetésemet, mintha mi sem történt volna.
Kint lépéseket tettek az érdekemben. A Legfelsőbb Bíróság elnökének dr. Lee

TIbornak az unokahúga kisközösségi tag volt. Dr. Holló, kommunista ügyvéd,
aki ötvenhatban a kisközösségi perben védte a vádlottakat, biztatott, hogya
politikai helyzet változni fog, s hamarosan szabadulok. Rövidesen bebizonyo
sodott azonban, hogy hiú ábránd volt az enyhülésben reménykedni. Kádár
ugyanis a maga garnitúrájával teljes restaurációra törekedett.

Demény Pali sokáig volt a zárkatársam. Ilyen helyzetben megmutatkozik,
milyen a másik egyénisége. Embertársait szolgálni vagy azokon uralkodni aka
ró-e, Az első típussal nagyon kellemes együtt lenni, a másodikkal óhatatlanul
konfliktushelyzetek alakulnak ki. Palival soha nem kerü1tem konfliktusba. TISZ
telte az embert. Reggel, fölkelés, mosakodás, a sza1mazsákok összerakása után
a falhoz állított kis asztalkánál miséztem. Visszaemlékeztem a trienti miseszö-
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vegre, így ezt a szentmisét mondtam. Kekszhez hozzájutottam, mazsolából bort
készítettem. A trienti misének valamennyi szertartásos mozdulatát végigcsinál
tam. Pali némán nézte, s egyszer azt mondta: olyan szép mozdulataid vannak.

Munkavezető volt a műhelyben. Idősebb papoknak és nem papoknak vala
hogy elintézte, hogy akkor is spejzolhattak, ha nem tudták teljesíteni a normát.
Később, amikor szabadultam, már az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő

Irodán dolgozott. Az ő nevén kaptam műszaki fordításokat. Vadas Eva pedig
késöbb Demény Pali gépírónője lett.

Nem tudom, Demény Pali mit gondolt a szíve mélyén: van-e lsten vagy
sincs? Felesége, mozgalmi nevén Csepeli Teri, hívő katolikus volt. Rózsafüzérét
rám hagyta. Amikor meghalt, párttemetés járt neki, bár az volt az utolsó kíván
sága férjétől és lányától, aki szintén vallásos, Lénárd Odön lelki gyermeke, hogy
egyházi szertartással búcsúztassák. Pali engem kért meg erre. Civilben mentem
ki a nagy kommunista temetésre. Elővettem a kis könyvecskémet, mások csak
annyit láthattak, hogy van ott egy fekete kabátos ember, aki valamit olvas közben.

A gyújtőbeli egy-két hónap után Márianosztra következett. A Gyűjtőben min
dig tudtuk, mikor folynak a kivégzések. Olyankor későbbvolt a reggeli ébresztő,
mivel hajnali öt órára nem tudták befejezni az akasztásokat. Fölhallatszott a
hóhér lovasszekerének igen jellegzetes zörgése. Tudtuk, Bogár most szállítja a
hullákat.

Márianosztrán rövid ideig a fordítóirodán dolgoztam. Későbbbe kellett volna
venni közénk valakit, aki semmilyen nyelven nem beszélt. Spiclinek szánták.
Bebizonyítottam, hogy fordításai használhatatlanok. Végül nem került be, en
gem viszont kitettek a perzsaszőnyegszövő üzembe. Nagyon megszerettem ezt
a munkát. Egy műszak alatt ötezer csomót teljesítettem, s az bent abszolút csúcs
nak számított. Odakinn a norma nyolcezer csomó.

Ketten-hárman ültünk egy gép előtt, s munka közben jókat beszélgettünk. Az
őr még azt is megengedte, hogya vaskályhán kenyeret pirítsunk, s megkenjük
spejzolt zsírral. Emberséges körülmények uralkodtak. Emlékszem, egyszer még
jutalmat is kaptam. Vasárnap délelőtt tíz percet pingpongozhattam. Amikor rám
került a sor, éppen megszólalt a nagymisére hívó harang. Erre az őr, akitől a
jutalmat kaptam, megszólalt: na, maga is finom egy pap! Amikor beharangoz
nak, pingpongozik. - Még ez a kijelentése is emberségnek számított.

Reményvesztett voltam. Az ügyvéd sem biztatott már, csak azt ismételgette,
hogy tizennégy és fél esztendő után kérhetem az enyhítést. Valami, mégis tör
tént. Szüleim Grősz érseknél próbáltak közbenjárni az érdekemben. Ugy tudom,
végül Balogh páter kereste föl Nezvál Ferenc igazságügy-minisztert. Jogi körök
ben abszurdumnak számított, hogya nyolcadik vagy kilencedik évet üljük olyan
cselekményért, melyet az 1956 utáni joggyakorlat gyülekezési joggal való
visszaélésnek nevezett, s a felső büntethetőségi határa két esztendő volt.

Amikor Balogh páter belépett Nezvál Ferenchez, a miniszter így fogadta: ne
is mondd, tudom, miért jössz. Ilyen előzmények után 1960. december 9-én sza
badultunk: Vadas Eva, akit velem együtt ítéltek el, Kalocsáról, Juhász Miklós,
Zsigmond Ernő és én MárianosztráróI.

Kemény téli nap volt. Egy zötyögös teherautóval vittek le bennünket a szobi
vasútállomásra. Zsigmond Emő, apám korabeli férfi állt mögöttem a jegyváltó
ablaknál. Odaszólt: retúrt veszel? - Nem, elég volt, ráztam a fejem.

Közreadja: Elmer István
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Huszonöt éves a Teológia

Megindulásakor hatalmas hiányokat pó
tolt, s azóta is kiemelt szerepe van a zsina
ti szellem közvetítésében, a megújulás le
hetséges modelljeinek bemutatásával, s
azzal, hogy éget6en fontos kérdésekre irá
nyítja a figyelmet.

Egy ideig úgy tekintettek rá, mint a Vi
gilia kisebb testvérére. A Teológia azonban
hamar kialakította egyéni arcát, s a lelki
pásztorkodó papság kedves, irányadó ol
vasmánya lett. A kezdeti években a vallási
ismeretek súlyos hiányait is pótolnia kel
lett, s ennek érdekében hamar rátalált arra
a formára, amely máig népszerűvé teszi.
Egy-egy számának legfontosabb cikkeit
különféle időszerű témák köré rendezve
olyan alapvető problémákra irányította ol
vasói figyelmét, mint a hívő ember és a
Szentírás viszonya, a keresztény házasság
és család ideális képe és szerepe a társa
dalomban, a keresztény ember és a mun
ka kapcsolata, a szentségek, a nők kűlde

tése egyházunkban, és hosszan lehetne
folytatni a sort.

A 80-as években mind tudatosabban
fordult a Teológia olyan jelenségek felé,
amelyek a vallási ismereteken túl a felnőtt,

tudatos és nyitott keresztényi élet elvá
laszthatatlan elemei. Ekkor már vallásszo
dológiai és rmívészeti kérdések is rend
szeres kifejtést kaptak színvonalas tanul
mányaiban, s a nevelésnek olyan elemei is
felmerűltek, amelyekről korábban aligha
lehetett alkotó módon szólni.

A társadalmi és szellemi megújulás fo
lyamatát ugyancsak segítette és segíti a
Teológia. A meglehetősen nehéz helyzet
ben lévő lelkipásztorkodás új lehetőségei

nek elemzése mellett figyelemmel kiséri a
szerzetesrendek újjáéledését, a tömegtájé
koztatási eszközöknek a lelkiség fejleszté
sében megmutatkozó lehetőségeit s az
ökumenizmus mai állapotát.

E vázlatos felsorolás is jelezheti, hogya
Teológia huszonöt év alatt missziót teljesí
tett, s küldetése van mai és jövendő egyház
képünk formálásában is. Ehhez a tevékeny-

Szemle

séghez kívánunk szerkesztőjének, Szennay
Andrásnak és minden munkatársának kitar
tást, abban a biztos hitben, hogya kegyelem
továbbra is segíti munkásságukat

Pályi András:
Egy ember kibújik a bőrébó1

A magyar színházi "új hullám" lassan két
évtizedes történetéből elevenít fel előadá
sokat, alakításokat, egy-egy arcot, mozdu
latot Pályi András esszékötete. Nem ma
rad meg a kritika műfajánál, politikai, drá
matörténeti, elméleti kérdésekbe merülve,
a színházművészet adott előadáson túl
mutató, mélyebb folyamatait kutatja: hol,
mikor és kinek szól az előadás? Hogyan
formálódik az önálló színházi nyelv, elsza
kad-e az irodalomtól vagy annak holdud
varában maradva változik? Egy-egy idő

szakban mennyire itatódik át politikával,
mennyire tudja, kívánja függetleníteni
magát ettől?

Már a darabok válogatása is jelzi a szer
zö véleményét, ahogy egymás mellé he
lyezi Zsámbéki Gábor 1974-es kaposvári
Ahogy tetszik előadását, Lukács Andor az
emberi végállapotot jelképező Lucky ala
kítását, a Katona József Színház-beli As
cher Tamás rendezte Három néoéri, vagy
Václav Havel első magyarországi bemuta
tóját. Pályi az új törekvések híve, de nem
tekinti önmagában értéknek az újdonsá
got, keresi e sokszínű, egymástól nagyon
is különbözö rendezői, színészi stílusok
általános vonásait. És rátalál az alkotás
vágyra, a formalizmusra, a tartalmatlan
rutin száműzésére. a jelzésszerűségre.

És Anatolij Efrosz szavaira: "Nem, ezek
az emberek nem passzívak, locsogásuk
nem teszi őket nevetségessé. Létezésük
drámai mivolta abban áll, hogy minden
energiajuk. okosságuk, műveltségükés in
telligenciájuk mellett nem adatik meg ne
kik, hogy megértsék saját életüket." Mint
ha az elmúlt évek színpadi figuráit jelle
mezné a moszkvai mester.
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Politika és művészet kapcsolatát ele
mezve pedig Pályi láttatja a folyamatot,
ahogyan a sejtésen, a kimonddson keresztül
eljutottunk a mához, amikor "a régi mö
don már nem tudunk beszélni, az új han
got még nem találjuk." (Kráter)

Mucsányi Marianna

Ady Endre válogatott versei

Egy klasszikus költó válogatott verseit tar
talmazó kötet megjelenése első pillantásra
talán nem tűnik olyan eseménynek, amely
különösebb érdeklődésre tarthat számot. S
valóban, ha a kialakult és a köztudatban
élő Ady-kép letisztázottnak, többé-kevés
bé megnyugtatónak lenne mondható, ta
lán nem is fordítanánk figyelmet erre a
most megjelent kötetre. Az évtizedeken át
érvényesnek tartott Ady-értékelés azon
ban nyilvánvaló egyoldalúságokat, pre
koncepciós elemeket tartalmaz. Az Ady
életmű bels6 összefüggésrendszerét újra
gondoló számottev6 kísérletek hiányában
éppen ezért talán semmire sincs olyan
nagy szükség, mint egy válogatott kötetre.
Ebben az esetben azonban egy ilyen kiad
ványnak sajátos szempontoknak is meg kell
felelnie. Nem elegend6, ha csak a legismer
tebb verseket tartalmazza, hanem - élve a
válogatás adta lehet6ségekkel - Ady költé
szetének mesterségesen háttérbe szorított je
lenségeit is előtérbe kell állítania, mintegy
kényszerítve az olvasót saját Ady-képének
átgondolására. Bármilyen abszurdnak tűnik

is: meglepetésekkel kell szolgálnia.
A most megjelent válogatás ennek

nagyrészt nem tesz eleget. Uj elemként
csupán az ún. forradalmi versek számará
nyának csökkenése és a magyarság-versek
számának megnövekedése említhet6, s ez
utóbbi önmagában nem tekinthetó túlsá
gosan ígéretes tendenciának Ady költé
szetének újraértékelése szempontjából.
Ezektól eltekintve a kötet változatlan for
mában akár húsz évvel ezelőtt is megje
lenhetett volna. A régi Ady-képre emlé
keztet. A halottak élén c. kötet verseinek
túlságosan nagy számban való szerepelte
tése. Ugyanakkor meglepő, hogy az Ady
líra elmélyülését jelentó, s az új megköze
lítések számára talán legbiztosabb kiindu-

lópontot nyújtó a Minden-Titkok versei c.
kötetből mindössze hat vers szerepel a vá
logatásban. S még ha félretennénk is azt a
jogos kívánságunkat, hogy az Ady-kép
megváltoztatását kérjük számon, még eb
ben az esetben is jogos hiányérzet marad
na bennünk a kötet átlapozása után.
Ugyanis olyan fontos és magas esztétikai
értéket képviselő versek, mint pl. A Halál
lovai vagy az Istenhez hanyatl6 árnyék alig
ha maradhatnak ki bármilyen Ady-válo
gatásból, különösen akkor, amikor olyan
kevéssé sikerült versek, mint pl. a Levél
féle M6ricz Zsigmondhoz, Ozenet Költ6cske
Mihálynak szép számmal szerepelnek a
kötetben. (Orpheusz)

GintliTIbor

Webber: Requiem

Van egy szö, amely nagyon pontosan illik
Andrew Uoyd Webber Requiemjére, amit
április elején a Zeneakadémián játszottak
el. A mű ismer6s már a magyar közönség
nek, nem elöszőr adták elé, televízión lát
ható volt a bemutató el6adás, és lemezen
is meg lehetett venni. Számomra elsősor

ban az volt érdekes, kibírja-e ez a Requiem,
ha nem Lorin Maazel vezényli, hanem
Antal Mátyás, ha a tenorista kitűnő

ugyan, de nem nemzetközi sztár. Kibírta,
de nem azért, mert olyan jó, hanem mert
olyan ócska. Nincs szüksége rendkívüli
el6adókra, mert a hatása nem ebben rejlik,
hanem abban, hogya leginkább elhasz
nált könnyűzenei elemeket, unalomig is
mert eszközöket alkalmazza, de mindeh
hez komoly képet vág, liturgikus szöveg
mögé bújik, szimfonikus elemeket használ
föl. Rettenetesen lapos mű, üres, és ha a
szerz6 fog egy szép dallamot, addig ismé
telgeti, amíg meg nem utál tatja azt is.
Hogy miért mégis a siker? Mert Webber a
közenséghez kétségkívül nagyon ért. Be
csapja óket, elhiteti velük, hogy igazi ko
moly zenét hallgatnak, és mivel a befoga
dás könnyű, csak terjedelmi okokból ne
hezebb, mint egy slágeré, a hallgatóság
boldogan tapsol, íme, megértette ó is a kor
szavát, lám, elfogadja, sőt tetszik is neki az
olyan bonyolultnak tartott "modern ze
ne".
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Az az egy szó, amely olyan pompásan
illik a műre, hogy se nem szűk, se nem b6,
mindenütt teljesen megfelel6, így hangzik:
szélhámosság.

Fáy Miklós

Menesi Attila kiállítása

Menesi Attila Alkalom című májusi kiállí
tásán, a Stúdió Galériában a néz6 első pil
lantásra nem láthat mást, csak az üresen
körbefutó falfelületeket. Azután lassan
"kirajzolódnak" a falról "leválasztott", al
bum-lap nagyságú "képek": egy-egy le
lakkozott, vagy .Jeüvegezeu" falrész. A
"téma" lehet egy repedés, egy szög helye,
koszfolt, az el6z6 festékrétegeket is láttató
"bekaparás". Vagy egy lefestett papír,
amely a fal fehérségét és faktúráját próbál
ja utánozni, néha egy szándékoltan (?)
ügyetlen kihagyással.

"A kép takar" - állítja Menesi egy ko
rábbi írásában. "A fal, amely el6tt elhe
lyezték, éppen a kép mögött van. A tér,
ami alig érinti, képpé válik." Menesi tehát
nem a kiállítóterem részleteit állítja ki, ha
nem a terembe helyezi az eddig nem-lát
hatót, a képek által eltakart hátteret, a lakk,
az üveg, vagy éppen az azonosságot jelz6
átfestés "átlátszó" határsávjain keresztül.
Igy képz6dnek azok a "látszólag" üres felü
letek, melyek képként különítik el magukat
az alaptől. a faltól. Am a bemutatott rétegek
úgy határolódnak el, hogy keresztül enge
dik magukon a tekintetet. Akkor mi az, ami
itt látható? Másfel61: maga a fehér (?), üres
(?) fal is kirekesztés, elfedés. Maga a kép?

Menesi egy olyan köztes helyzet felé pró
bál "elmozdulni", ahol az állítások nemcsak
feltételezik, hanem egyúttal ki is oltják egy
mást. A kett6sségek azonossága valahogy
mindig a másik oldalt villantja fel: be-nem
avatkozással létrehozni egy képet, amely a
kitakarással válik láthatóvá. Fokozataiban
pedig, mint például a lakkfelületre helyezett
üveglap kett6s takarása, nem más, mint két
fajta, egymást kioltó átlátszóság.

Bár ez a jelzések minimumára korláto
zódó mű-képzés még felfogható egyfajta
"monokróm-festészetnek" is, mégis in
kább mintha leletként mutatná be a fal fe
lületeit. A festékrétegekként konzervált

id6t? Egy repedést, ami id6vel "túlfuthat"
a behatárolt felületen? "Visszatúnnek"
ezek a képek a kiállítás után újrafestett te
rem falán? Vagy talán csak ekkor válnak
igazán képpé: mint feltárásra váró felüle
tek egy másik festékréteg alatt.

Kelényi Béla

Bereményi Géza: Légköbméter

A közelmúltból a jelenbe átkígyózó mínden
napjaink groteszk fényképalbumát tárja a
szűk pincenéz6tér kényelmetlen székein ku
porgó, ám lelkes közönség elé az R S. 9.
Színház K6váry Katalin rendezte kitűn6el6
adása. A még "hályogkovács-dramaturgiá
val" dolgozó Bereményi Géza darabjának
6sbemutatója 1979-ben volt a Pesti Színház
deszkáin, ahol a Légköbméter a lényegében
egzisztencia nélküli és f6leg lakástalan fiata
lok, illetve az így-úgy berendezkedett (társa
dalmilag is valahogy gyökeret vert) szülö
és nagyszül6-nemzedékek áldatlan konflik
tusát ábrázolta, melyben a személyes gyar
lóságok ellenére nem elsősorban egyik vagy
másik fél, sokkal inkább a leveg6tlen és
mozgástér nélküli kor a vétkes.

A lakásról lakásra becsengetö, minden
hol agresszíven hajlékot kolduló Kiskato
na az ún. stációs dráma szabályai szerint
járja epizodikus egyhelyben-vándorútját.
Kőváry - logikus dramaturgiai munkája,
ésszerű szövegkurtításai, a játék profilját
és miliőjét meghatározó pompás színész
választása és vezetése mellett - azt is te
remtő módon ismerte föl, hogy ha a f6hős

az otthont keresi magának, menyasszo
nyának. bizonytalan jövőjének, akkor fö
lösleges sok különbözö odút, egyszobást,
kisebb-nagyobb tanácsit, ízlésesebben
vagy silányabbul berendezettet a színre
vinni (meg hát a mintegy négyszer öt mé
ternyi játékhelyen nem is fér el egy bér
ház...). Igy lett alapvero fontosságú az alig
variált egyetlen díszlet, amely dobogócská
ra emelt szék, asztal, kempingágy 
mondhatni szocialista tábori ágy együttese.
E láthatatlan dobozba zárt, egyazonos és
mindig más, reménytelen belvilággal
szemben egy-két láda sör jelképezi a nem
sokkal kecsegtetóbb külvilágot. A szűkös,

fülledt pincehordóban, a kicsike színházban
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illó nézó hamar ráébred, hogy ó maga
szinte ugyanazt a helyzetet éli (űli), lénye
gében ugyanazt a valóságot - a hiányt 
érzékeli, mint a Kiskatona (sót részben a
negatív színezetű vagy taszító melléksze
repl6k is).

Ezaz összezártság, melyet folyton szét
feszítene a szereplők érdek- és habitusbeli
különbsége, a látványnak ez a szimboli
kus dobozoltsága valóban "fényképeket":
találó jellemek szodofotóit mutatja meg.
Kövary rendezésének legmaradandóbb él
ménye mégsem a fojtogató szűkösség, a
(politikai) fenyegetettség érzékeltetése, ha
nem a totális szeretethiány fájdalma. Igó
Éva finoman dgarettafüstbe ködló bárzon
goristanóje éppen attól szépül meg, hogy
tudna szeretni, ha meme; Kiss Jen6
funkdonárius-portréját a félelemmel ve
gyes üvöltó gyűlölet teszi megrendítóen
rúttá. A sok nagyszínházunkból verbuvált
nagyszerű szereplőgárda valamennyi tagja
jelesre vizsgázott karakterizáló készségből

és a parányi tér követelte szakmai fölké
szültségból. A jók között is a legjobb Ter
nyák Zoltán, a Kiskatona. Monori Lili óta
nem volt olyan színészűnk, aki hozzá fog
hatóan képes keverni a tanult, kidolgozott
szöveget az abszolút rögtönzésszerű élő

beszéd profán varázsával. Ki fog neki
szállást adni?

Tarján Tamás

Beckett: Szöveg és zene

"semmisem kimondható..."
A két nyelvű - két nyelven író - Beckett,
aki amúgy is kedvvel elemezte, boncolgat
ta, kérdőjelezte meg az emberi létezés
alapkategóriáit, alighanem törvényszerű

en jutott el a Szöveg és zenecímű egyfervo
násosig. A filozofikus indíttatású történet,
amely lételméleti alapon Vizsgálja rruivé
szet és élet, hatalom és művészet árnyalt
összefüggéseit, egyszerűcske sémára épül.
(Csakúgy, mint a Godot-ra várva egzisz
tendális problémaköre.) Egyfelól itt van
Brekk, a főnök, a gazda, az úr, stb., másfe
lől Joe és Bob, a beosztottai, szolgái - ne
vezzük, ahogy akarjuk. Kis egyszerűsítés

sel: Joe a Szöveg, Bob a Zene. Brekk kíötöl
egy témát, amelyet Joe-nak kell szöveggé

varázsolni, Bobnak pedig zenébe önteni.
Ezt a varázslást persze némi becketti öni
r6niával úgy kell érteni, hogy Joe a házi
feladatul kapott témákról - Szerelem,
Kor, Arc - elóbb csak nyögdécsel vala
mit, majd pedig ontani kezdi a közhelye
ket. A szöveg létét, létének értelmét kérdő

jelezné meg Beckett?Miért is ne. A játék pa
radoxona: mindezt úgy teszi, hogy közben a
Szöveg szövegel, a Zene zenét játszik, vála
szolgatnak, vitatkoznak egymással, a hang
zavar olykor lágy mondattá, máskor lankás
lejtésű dallammá szelídül, a keresés kakof6
niájából egy szö, egy taktus kiválik, már
már azt hisszük, hogy az az igazi, de nem,
legf9ljebbha csak piIlanatokra tűnik úgy.

Acs János Helyey László tudálékos Joe
ja és a zeneszerző Márta István szavak
nélkül, pusztán zongorája által megszóla
ló Bobja segítségével érzékien intellektua
líssá rendezte a darabot. Kár, hogy nem
rendezte egy kicsit örültebbé. Az egyedül
igaz, a legeslegvégső forma megtalálásának
nyugodni nem hagyó, kegyetlen vágya úgy
talán még jobban mutatta volna, hogyalé
nyeg más, mint a cél. A lényeg: a keresés. ~

...meg a harmadik

Van aSzöveg, van a Zene és van a harma
dik. O a mindenkori főnök. A Megrende
lő. (Az egyszerűség kedvéért nevezzük
így.) Selyem pizsamanadrágos, kockás há
zipapucsos, háziköntösös háziúr. (Ponto
sabban: házi úr.) Vén nyápic, Lóbálja ma
gát a hintaszéken. stampedlit ürítget, szi
varozik és a botjával kalimpál. Jóságos ké
pű főcinikus. Ugy sejtjük, gonosz kis öreg
ember lehet. Csak sejtjük, mert Jordán Ta
más nem tulajdonságokat játszik. Nem d
nizmust, gonoszságot, nem hajlott kort.
Valakit. Egy olyan Brekket, aki bottal jár
ugyan, de fiatalosan kezd el rohangaszní,
ha csőbe tudja húzni valamelyiket a kettő

közül. Diktál. Kommandíroz. Rendelke
zik. Megrendel, elfogad, elutasít. Ha jót
kap, az ő érdeme az is, ha nem, kikuncog
hatja a kárörömét. A szegény csak arra
nem számít, hogya megrendelt "áru" túl
jól sikerül. Hogya szívébe mar minden jól
leütött taktus, hogy az agyán dörömböl
nek a mondatok, hogy lelkéből lelkedzik a

556



SZÓ, a dallam pedig a legmélyebbre rejtett
érzelmeit képes fölkorbácsolni. Zene és
Szöveg egymást hajtja, keresi, és közben
észre sem veszik, hogy a Megrendeló már
nincs is köztük. Csak egyetlen szál gyer
tya lángja világosodik egyre ahogyan
gyengülnek a színpad fényei. A gyertya
ég a házi urakért is. És a gyertya...

Muszorgszkij - Ravel- Ács:
Egy kiállítás képei

..Jelgyullad újra. Most már két gyertya
fog égni. Egnek értünk is.

Még mindig ugyanfZ a színház, a Merlin,
ugyanaz a rendező, Acs János, és ugyanaz
az este. Beckett egyfelvonásosa után az Egy
kiállítás képei. Szöveg és zene után kép és
zene. Mozgásszínház. Mozognak: a Merlin
Színház stúdiósai. A két veronai nemes bemu
tatója óta tudjuk, ha kell, beszélnek is. Most
nem kell. Eleven képekké állnak össze, szét
bomlanak és újra össze5ereglenek.Szól a zene,
a látványnak története van. A történet e szá
zadi és idoológiai jellegű. Közben pedig pro
fánul emberi. Elmondani nem lehet, legalábbis
nem úgy, ahogy történik, akkor meg minek.
Ha ,,semmi sem kimondható", akkor ez még
kevésbé az.Talán meg kell nézni, Ahogy pél
dául a gyertya lángja vonaglik. Ertünk.

Kállai Katalin

Ember mindhalálig - Fodor Józsefról

Él egy olyan előítélet,hogya bánsági ma
gyar gyökértelen, nem kötödik a szülö
földjéhez. Annyi bizonyos, hogy ez a "leg
fiatalabb" magyar táj a Kárpát-medencé
ben. Temesvár pedig a legpolgáriasultabb
város a mai Romániában. Az Ajtony, Csa
nád, Szent Gellért idejében megalapozó
dott, Hunyadi János korában felvirágzott
magyar életet teljesen elsöpörte a török
uralom. A magyar lakosság telepes falvak
ba jött vissza, legutolsónak az újonna ér
kezó népek közül - amit a történelmi kö
rülmények magyaráznak -, és két évszá
zad nem alakított még ki olyan hagyomá
nyokat, amint amilyenek mondjuk a Szé
kelyföldön megörz6dtek.

De a bánsági tájon jócskán éltek olyan
emberek, akik egész sorsukkal cáfolták ezt
a "gyökértelenséget", a hiedelmet, illetve
építették a hely hagyományait. Ujabb bi
zonyság ez a könyv, Billédi Ilona összeál
lítása dr. Fodor József pápai prelátusról.
Mind a ketten a Bánság hűségesei. A szer
zö (polgári nevén Hrivnyák Zoltánné)
hosszú idö óta Németországban él, Fodor
tisztelendő gazdag életét (1907-1990) a
Bánságban kezd te és fejezte be. Nevezetes
hitszónok volt, karizmatikus lelki atya,
demokrata közéleti ember. A keresztény
tanítások alapján állva vitázott modem
korunk felzaklató gondjairól, a társadalmi
mozgás irányáról, a nemzeti megmara
dásról - egyik emlékezetes résztvevóje
volt az 1937-es Vásárhelyi Találkozónak, a
kisebbségi magyarság nyílt fórumának 
publicisztikát művelt, helytörténeti soro
zatot kezdeményezett éppen a Bánság
magyar telephelyeiról, a lugosi Magyar
Kisebbség fómunkatársaként. Aztán 1945
után megjárta a román pártállam börtöne
it. Visszatért Temesvárra, a gyárvárosi ne
gyed plébánosának.

Bármennyire szerény ember, alázatos
lelkivezető volt is, vagy talán éppen ezért
hívei körében is valóságos legendája kelt.
Billédi Ilona egykori temesvári híveinek,
barátainak vallomásait, emlékezéseit gyűj
tötte össze Fodor Józsefról, és a saját költ
ségén megjelentette. Egy táj története, egy
ragyogó papi sors tükre ez a kötet, min
dénekfölött példázat az igazi hűség lélek
örzö erejéról.

Beke György

Javított változat

Kovács Pál egyéve, a Gioconda bemutatóján
nem aratott különösebb sikert, hiszen nem
sikerült neki a megátalkodott Bamabát
megjeleníteni. Túlságosan feltűnó volt a sze
mélye és a szerep közötti különbség: kelle
mes, világos színű baritonja, rokonszenvet
ébreszt6 arca sehogyan sem illetta gátlásta
lan, valószínűtlenül aljas kéjenchez. S aho
gyan a szerephez közelített, nem is járhatott
sikerrel; megpróbálta ugyanis a hangját drá
maivá sötétíteni, hozzá rosszindulatú arc0

kat vágni - és a félelmetesség sikeres mí-

557



melésének legnagyobb ellensége, a nevet
ségesség lett a következmény.

Május 2D-án azonban Kovács Pál gyö
keresen új Barnaba alakítással lepte meg
az Erkel Színház közönségét. A modoros
ságokat elhagyva Barnaba egyszeriben
elevenné vált, és ha nem is lett tiszteletet
parancsoló gonosz, valóságos intrikus an
nál inkább. Hangszínmélyítés, öblösítés
nélkül Kovács Barnabája egyszeriben fé
lelmetes lett, épp azáltal, hogy nem volt
benne semmi feltűnő; lassan, csöndben
szövögette a hálóját, hagyott másokat az ő

érdekében cselekedni, és balszerencséjén
múlott csak, hogya végén nyertes nem lett.

Az állandó műsort játszó színház egyik
legnagyobb előnye, hogy lehetóség van a ja
vításra, hogy az elhibázott szerepmegoldást
meg lehet változtatni. Köszönet illeti Kovács
Pált, hogy hajlandó is volt erre.

Fáy Miklós

Tóth Sándor: Belül ragyoghatsz

Izgalmas kérdés - sajnos nem válaszolha
tunk rá -, vajon néhány évtized múltán
visszatekintve napjaink költészetére melyik
költói irányzat, törekvés mutatkozik mara
dandónak, s melyik lesz az, amelyet onnan
divathullám termékének neveznek majd.

Tóth Sándor verseskönyve nagyszerű

alkalmat kínál, hogy e nyitott kérdéssel a
jelenben is szembesüljünk. Mi sem áll tá
volabb tőle, mint a posztmodern korszak
befejezetlensége, a margóra tett kérdő- és
hiányjelekkel, meg sem érintette az avant
gárd líraszemlélet. Költészetében tudatos
következetességgel idézi vissza a hagyo
mánynak azt a rétegét, melynek ideálja a
képszerűség, a világos és egyértelmű fo
galmak biztonságos menedékébe való
visszahúzódás, nem kérdez, hanem vála
szol, nem tétovázik, hanem céltudatosan
halad lelke lényege felé. Eszményeiról és
elődeiről szólva maga is elmondta, hogy
az a tiszta pannon ragyogás igézte meg,
amely például Keresztury Dezsőlíráját jel
lemzi, folytonos törekvése, hogy intenzív
kapcsolatot teremtsen a nemzeti múlttal,
nemcsak annak sokszor megidézett és
költészetünkben sok változatban ma is je
len lévő nagy személyiségeivel, hanem el
süllyedt vagy elsüllyesztett művelő-

déstörténeti hagyományainkkal is. Egy
templomrom, egy kavics, természeti jelen
ség lángra gyúj~a képzeletét; élővé vará
zsolja a holtat, megmutatva a múlt kövü
leteiben rejlő, tovább élő értékeket.

Nemcsak költői nyereséggel jár a meg
idézésnek e képessége. Ertékválsággal
küzdö korokban különös jelentősége van
annak, ha akadnak a szónak, hangnak
olyan művészei, akik hisznek az értékek
létezésében, s igyekeznek azokat saját esz
közeikkel minél érzékletesebben megidéz
ni. Ennek a törekvésnek izgalmas doku
mentuma Tóth Sándor karcsú kötete.
(Szeni István Társulat)

RónayLászló

A félelem ára

Kobayasi Ken-Ichíro keményen a kezében
tartotta Verdi Requiemjének május 5-i előa
dásán az Állami Hangversenyzenekart, az
énekkart és a szólistákat, egyedül Kováts
Kolossal volt nehezebb dolga, aki hatal
mas orgánuma miatt szívesen elidőzött

volna egy kicsit, ha hagyják, egy-egy han
gon. Az estét azonban biztosan uralta a
pálcás ember. Végre olyan előadást hall
hattunk, ahol az történt, amit a karmester
akart, ahol a hangszeresek és énekesek
együtt voltak, ahol még a legnehezebb
kartételeknél sem kellett izgulni, hogy ha
együtt kezdik, vajon együtt is jutnak-e el a
végéig. Óriási hangerő reszkettette meg a
Zeneakadémiát, és voltak igazi nagy pilla
natok is - mégis, ez csak a kezdet.

Innét már el lehet indulni: a zenekar
hisz a vezetőjében, a karmester biztos ke
zű, muzikális, s ha a zenében valami lát
ványos fordulat van, azt együtt mindig
meg is oldják, de még mindig rettenetesen
hiányzik a szép hegedújáték, a tiszta, zör
gésmentes csellószólam. Jó lenne, ha az
Allami Enekkar egyszer már nemcsak
együtt, nemcsak lelkesen, de kellemes
hangzással is énekelne. De mindenekelőtt

olyan Verdi Requiemct lenne jó hallani,
amely ha letaglóz, utána föl is emel, ami
halk is mer lenni, mert arra is szükség
van, amely nemcsak félelemmel, de biza
kodással is teli, amely nemcsak az Utolsó
Itéletról, de a Föltámadásról is szól.

Fáy Miklós
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KumorovitzLajosBernát
Egy nagy magyar pap-tudós halálára

Amennyire csendben, szerényen élt egész
életében, oly csendesen, szinte észrevétle
nül távozott körünkb6l, amikor otthoná
ban, délutáni áhítata közben február 22-én
a halál elszólította közülünk. Az újságok
sem adták hírül, hogy megtért Teremtőjé

hez századunk egyik legkiválóbb magyar
historikusa, a történelem segédtudomá
nyainak Európa-szerte nagyrabecsült és
elismert művelöje, gödöllői gimnazisták
és tudományos pályára készülő egyetemi
hallgatók generációinak tudós nevelője,

Kumorovitz Lajos Bemát.
Egyidős volt évszázadunkkal. 1900.ok

~ber S-én született a Szepességben,
~ösbányán. Soknemzetiségú szülöfalu
jában már kisgyermekként több nyelvet
elsajátíthatott, s ezek sorát későbbi tanul
mányai alatt módszeresen tovább bővítve

Végül csaknem minden kelet-középeur6
pai nyelven beszélt vagy olvasott. Lécsén
érettségizett 1918-ban, s rövid időre még
magá~ ölthette az Osztrák-Magyar Mo
narchia hadseregének az uniformisát.

Az I. világháború után a kényszerű ka
tonai fegyelmet egy másik, ezúttal önként
vállalt, magasabb erkölcsi célok szolgála
tába állított fegyelemmel váltotta fel: fel
vételét kérte a Premontrei Kanonokrend
be. 1919-1923 közt teológiai tanul
mányokat folytatott, majd 1923 és 1927
között a budapesti Tudományegyetemen
történE!lem- és földrajztanári oklevelet
szerzett. Tanulmányai utolsó esztendejé
ben rendje gödöllői gimnáziumában nyert
tanári beosztást, ahol csaknem negyedszá
zadon keresztül, 1949-ig tanított. 1939 és
1943között gimnáziumi igazgatóként mű
ködött. Tanári tevékenységével párhuza
mosan (HÉV-vel bejárva a Magyar Orszá
gos Levéltár kutatótermébe) megkezdte a
diplomatika, a heraldika és a szfragísztíka
tudományos kutatását. 1933-ban és 1934
ben Bécsben, 1938-ban Rómában, 1939
ben Nápolyban folytatott ösztöndíjas ta
nulmányokat. 1938-ban oklevéltanból és
pecséttanból habilitált a budapesti egyete
men, s magántanárként, majd címzetes
egyetemi tanárként - rövid megszakítás
sal - BO. életévéig oktatta a történelem se-

gédtudományait a történelem-, majd a le
véltár-szakos egyetemi hallgatók számára.

A szerény, a legparányibb történeti for
rásadat értékét a legcsillogóbb logikai
konstrukció elé helyező paptudós érthet6
en nem nyerte el azok kegyeit, akik a II.
világháborút követően a magyar törté
nettudomány vezérl6 posztjait elfoglalták.
Igaz, ő maga sem törekedett erre... 1949
ben megvonták 4 évvel korábban kapott
akadémiai levelező tagságát, 1950-ben fel
oszlatták a számára otthont adó Premont
rei Kanonokrendet, s egy időre egyetemi
oktatói tevékenységét is be kellett szüntet
nie. Több mint 50 évesen állás és állandó
munkahely nélkül maradt, s volt idő, ami
kor azt sem tudhatta bizonyosan, hogy a
következő éjszaka hol fogja álomra hajtani
a fejét. Ilyen körülmények közt is meg
őrizte azonban lelki derűjét, s ha néhány
évig alkalmi munkaként középkori okleve
lek regesztázásából is kellett fenntartania
magát, magasztos elveit nem adta fel. Egy
házához, tudománya alázatos szolgálatához
a nehéz körülmények közt is hű maradt.

1957-ben a Budapesti Történeti Múze
um tudományos munkatársaként végre
sikerült állandó alkalmazást kapnia, s ez
után pályája végső szakaszában a hosszú
évtizedekig méltánytalanul megvont "hi
vatalos" elismerés is lépésről lépésre be
következett. A Budapesti Történeti Múze
umban elnyert tudományos osztályveze
tői beosztása mellé helyettes f6igazgatóvá
is kinevez ték, 1975-ben bekövetkezett
nyugdíjazása után pedig tudományos ta
nácsadóként segítette tovább korábbi
munkahelyét. Hivatalos magyar állami ki
tüntetése mellett nemzetközi elismerésére
is sor került: az 1988-askeszthelyi nemzet
közi városcímer konferencia, majd két év
vel később a XIX. nemzetközi heraldikai
és genealogiai kongresszus résztvevői táv
iratban köszöntötték 88. ill. 90. szüle
tésnapján, a Nemzetközi Heraldikai és Ge
nealogiai Konföderáció pedig 1991. évi cá
ceresi ülésén heraldikai tudományos élet
művéért emlékéremrnel tüntette ki. Életevé
gén visszakapta a sztálinista kultúrpolitika
által megvont akadémiai tagságát is.

Kumorovitz Lajos Bemát tudományos
tevékenysége több területen is korszakal
kotó, úttör6 jelentőségű. 1928-ban a leleszi
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konvent oklevéladó működéséről publi
kált bölcsészdoktori értekezésével, majd
ezt követ6en néhány további, Leleszról írt
tanulmányával a középkori hiteles helyek
tevékenységének olyan példamutató, ala
pos feldolgozását nyújtotta, amilyent az
egyes, ő utána vizsgált káptalanok, kon
ven tek történetének magyar és szlovák
kutatói csak követni tudtak, utolérni,
meghaladni azóta sem sikerűlt, Az 1930
as években írt szfragisztikai tanul
mányaival tudományos alapokra helyezte
az addig csak leginkább egy-egy konkrét
pecsét leírásából álló kis cikkekkel szórvá
nyosan művelt magyar pecséttant. Több
mint négy évtizeden át számos tanul
mányában bizonyította, hogya korszerű

középkori diplomatikai és kormányzattör
téneti kutatás elképzelhetetlen alapos pe
cséttani vizsgálatok nélkül, hiszen pl. az
Anjou-kori magyar királyi kancellária
egyes osztályai, irodái csak az általuk
használt különbözö pecsétek segítségével
különíthetók el biztonságosan. A királyi
oklevelekre vonatkozó kutatások mellett
feltárta a korai magyar magánokleveles
gyakorlatot. E kutatásai egyben a magyar
országi írástörténet egyes kérdésköreire is
kihatottak, hiszen a rájuk alapozott "kul
túroptimizmus" révén új megvilágításba
lehetett helyezni a Hajnal István munkás
sága révén a szakmai köztudatba bevéső

dött ún. "írásreakció kora" problematikáját.
Nemkülönben úttörőnek bizonyultak

Kumorovitz kutatásai a vexillológia terű

letén, felölelték a magyar zászló és lobogó
szinte egész történetét. Számos tanul
mányt szentelt kedvelt heraldikai témájá
nak, államcímerünk múltjának is. Mint a
Budapesti Történeti Múzeum munkatársa
figyeimét kiterjesztette a várostörténet
egyes kérdéseinek a tanulmányozására is.
A "tudományos száműzetése" idején
(1953-ban) publikált Veszprémi Regeszták
"párjaként" a fővárosra vonatkozó közép
kori oklevelek egy kötetének a kiadására
is vállalkozott. Az általa művelt fő tudo
mányszakokat mintegy kiegészítették ese
tenkénti tanulmányai a politika- és a mű

velődéstörténet terűletén. És hogy az így,
szinte melléktermékként keletkezett mun
kák is komoly tudományos értékeket hor
doztak, szépen dokumentálja I. Lajos kirá-

lyunk 1375. évi havasalföldi hadjáratár61
és "török" háborújáról publikált cikke,
amelyben a régebbi tudósok generációi ál
tal téves kronológiai rendbe elhelyezett
1370-es években lejátszódott eseménytör
ténet, s benne a török-magyar fegyveres
konfliktus időrendiSégének a problémáit
oldotta meg. Nyugdíjba vonulása sem je
lentette számára a szakmától való eltávo
lodást Nemcsak régi munkahelyét, ottho
nában őt felkereső tanítványait látta el ta
nácsaival, hanem jónéhány tanulmányát
is már nyugdíjasként publikálta. Emellett
csaknem fél évszázaddal korábban meg
írt, de a II. világháború hadi eseményei
miatt a nyomdában csaknem valamennyi
példányában megsemmisült alapvető kö
zépkori szfragisztikai szintézisét bővítette

a saját és tanítványai azóta megszületett
újabb kutatási eredményeivel. E munká
ján csaknem haláláig dolgozott.

Kumorovitz professzor emléke nem
csupán hatalmas tudományos életművé

ben él tovább, hanem a volt gödöllői gím
nazisták emlékezetében és a budapesti
egyetemen előadásait hallgató - azóta
részben már deresed6 hajú - történészek,
levéltárosok tudományos munkásságában
is. Iskolateremtő tudós volt. Az 6 tanítvá
nyainak a sorába lépni egyben egy törté
netírói felfogás vállalását is jelentette és
hosszú évek szívós munkavégzésével járt.
Ó azonban mindenkinek mindíg készség
gel segített. Kedves mondása szerint 6 ál
landóan tanítványai rendelkezésére áll,
még akkor is, ha a Kálvin-téren megy át a
villamossíneken... Azt azonban nem ked
velte, ha valaki ke1l6megalapozottság nél
kül akart tudományos babérokra törni."A
lustakat nem segítem!" - vonta össze
ilyenkor szigorúan a szemöldökét. De kis
neheztelése is csakhamar elpárolgott, s helyt
adott az egész lényéből sugárzó jóindulat
nak és derűnek. Aligha csodálhatjuk. hogy
mindig a legtehetségesebb, legkomolyabb
középkor-kutató jelöltek léptek a követői sa
rába. Es ha az általa kijelölt úton művelni a
tudományt természetszeníen nem is járt a
hivatalos tudománypolitika elismerésével,
tanítványai mégis mindig büszkén vallották
és vallják meg mesterüket!

Bernarde Magister - vale!
BertényiIván
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