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"A szabadságra Krisztus vezetett minket"

Szent Pál a galata1cnak írta le ezt a mondatot, a keresztény szabadság alaptételet, a
krisztusi megváltásnak minden emberhez szóló örömhírét. Az egyetemes szabadságot
Jézus hirdette meg: a bűnösöknek bűneik bocsánatát, a szenvedoicnek gyógyulást, a
halálra sZJintaknak a feltámadás reményét. A szabadság azonban Jézus szerint nem
önce1, hanem az igazságossághoz és szetetethez vezető út. Krisztus megszabadít saját
testünknek, önző énünknek s evilágnak szolgaságából, s fölemel az Isten gyermekeinek
szabadságára. "Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek,
hanem a fogadott fiúság lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atya!" (Róm 8,15)

Isten szabadnak teremtette az embert, s a szabadságra váltotta meg az elbukott bű

nöst. A szabadság elidegenzlhetetlenül hozZJitartozik az emberi személyhez, akkor is, ha
folytonosan kísérti az,hogy önpusztító ésértelmetlen módon visszae1jen vele, ha mindig
újra megkísérli, hogy a szabadságát ne rendeltetésének megfelelóén, a szeretet és az
odaadás érdekében használja fel.

Az egyháznak - krisztusi küldetése szerint - hirdetnie, védelmeznie és nevelnie
kell a szeme1y szabadságát. Oltalmába kell vennie a diktatúrákkal, a külsőelnyomással
szemben, de az emberi önzéssel, az igazságot és a rendet elvető szabadossággal szemben
is,hangsú~, ho$Y a szabadság felelősséggel jár együtt, s a szeretetben teljesedik ki.
- Ekettos feladatanak váltakozó sikerrel tett eleget. Diktatúrák idején nemcsak vérta
núk és hitvallo1c akadtak, hanem kollaboránsok és megalkuvók is,az önzés kísértése, az'
igazság és igazságosság elhanyagolása pedig folyton fenyegeti a keresztényeket is.

A feladat minden korban fenáll és minden keresztényt érint - bár koronként bizo
nyára változnak az emberi élet esélyei és kísértései, más körülmények között élhetőmeg
a krisztusi szabadság. A kérdést nekünk is föl kell tennünk: Hogyan tudja az egyház
ma, a diktatúrák megszűne'se után, a krisztusi szabadság örömhírét hirdetni? Mindnyá
junknak - az egyházban elfoglalt helye, egyéni adottságai és kurizmdi szerint - kell
megkeresnie a választ erre a kérdésre, s elvállalnia a feladatoknak reá eső részét. Ezt teszi
folyóiratunk is, amikor - szerény lehetőségei szerini - krisztusi küldetésünknek, az
idók jeleinek értelmezésére vállalkozik.

A szocialista korszakból fontos tanulságok adódnak a liberalizmus vesze1yeito1 fenye
getett demo1cráciára vonatkozóan is. A szociális enciklikák tanúsága szerint az egyház
"kétfrontos harcot" folytat a személy krisziusi szabadságáért, az ember jogaíért és mél
tóságáe'rt: részben a kommunizmussal (és mindenféle diktatúrával), részben a kapitaliz
mussal (és mindenféle torz liberalizmussal). A Centesimus annus című enciklika a
kommunizmust bírálva kifejti, hogy biztosítani kell ,,a szabadság legitim terét" minden
embernek. A kapitalizmus bírálatában pedig hozxáteszi, hogy a gazdasági vállalkozás
szabadsá8a csupán része azember egész erkölcsi-kulturális életének, éssemmiképpen sem
abszolutiZJilható, nem hanyagolhatja elaz ~gazság és igazságosság szempontjait.

Akik ebben a két irányban folytatott ero1eszítésben elkötelezetten részt vettek, azokat
könnyen érte támadás, sommás megbélyegzés a másik oldalról. Egyfelo1: a nincstelenek
jogait védelmező keresztényeket, papokat, püspököket lekommunistázzák, VÖTÖsnek tiiu
láljáJc, nemegyszer - mint Latin-Amerikdban - életükre törnek. De akadnak pe1da1c a
másik végletre is, amikor retrográd félelmekto1, a régihez való görcsös ragaszkodásbo1
elhajlónak, liberálisnak bélyegzik meg a II. Vatikáni zsinat egyes rendelkezéseit, vagy
akár a római pápát is, mint legutóbb Lefebvre érsek tette.

Korunk sürgetóén hív az egyház örök feladatának teljesítésére: az Isten fiainak sza
badságára, az evvel járó felelősségtudatra nevelni, megmutatni a világnak az istengyer
mekség örömét, azta szabadságot, amely az igazságra épül és a szeretetben válik teljessé.

Lukács László
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BÉKÉS GELLÉRT

Görög földön Pál apostol nyomában
,

Uti jegyzetek

1.

Európa földjén először Thesszalonikában találkoztam Pállal. Rómában ugyan
magam is elébe mentem a Vm Appián a TresTabemae felé, Lukácsnak az Apos
tolok Cselekedeteiben megőrzött útinaplójával a kezemben. Rómában élő bará
tai, az első ottani keresztények is addig mentek a Nápoly felől érkező apostol
~é' - írja Lukács (28,15). Judea akkori helytartója, Fesztusz, katonai kísérettel
küldte Rómába, mert a Cezareában folyó pöre alkalmával a császárhoz felleb
bezett. Caesarem appellasti, adCaesarem ibis - hangzott a római helytartóhoz illő
klasszikusan rövid döntés. (25,12)

Pál tíz évvel a Rómába vivő viszontagságos hajóútja előtt - amit különben
Lukács szintén lejegyzett -, második missziós útján lépett Európa földjére.
Nyilván nem Európára gondolt, hiszen mint kultúrtörténeti valóság ez még
nem is létezett. Annak sem lehetett teljesen tudatában, hogy milyen történel
mi lépésre szánja el magát. Lukács elmondja, hogy Troászban, az Egei-tenger
egyik kisázsiai kikötővárosában egy makedón férfi jelent meg Pálnak álmá
ban. "Jöjj át Makedóniába és segíts rajtunk" - sürgette. Pál megszívlelte a
hívást és haladéktalanul útnak indult "abban a biztos tudatban, hogy Isten
rendelte oda az evangélium hirdetésére" (16,9-10).

Makedóniában Filippi volt az első város, ahol Claudius császársága ide
jén, 52-ben felhangzott az evangélium örömhíre. Pál csak néhány napot
töltött ebben a jómódú római gyarmatvárosban, de ez is elég volt ahhoz,
hogy ott igehirdetése nyomán virágzó keresztény közösség szülessék. Tíz
év múlva, római fogságában sem feledkezik meg róluk. Baráti hangú le
vélben írja, mennyire vágyakozik utánuk, mert "szívébe zárta őket". (1,7
8) Am az idő sürgette: minél hamarabb a kikötővárosba, Thesszalonikába
akart jutni, ahol számottevő zsidó közösség élt, főleg mióta Claudius ki
űzte őket Rómából. Makedónia már Kr, e. II. században a kelet felé ter
jeszkedő rómaiak provinciája lett. A légiók a Rómából Brindisiig kiépített
via Appián, majd az Otrantói szoroson átkelve a via Egnatián vonultak
kelet felé. Pál ezen az úton, de éppen ellenkező irányból érkezett Thesz
szalonikába.

Lukács elmondja, hogy az apostol szokása szerint a zsinagógában kezd
te igehirdetését. Szombatonként három alkalommal is felszólalt, és bibliai
szövegekkel tanúsította, hogy Jézus a választott népnek igért Messiás, de
csak kevesen szívlelték meg szavait. A makedónok körében nagyobb ér
deklődést keltett, amit arról mondott, hogy immár a pogányok is részesei
lehetnek a messiási üdvösségnek. Am éppen ez váltotta ki a helybeli zsi
dók féltékenységét. A császár elleni lázítás vádjával a városi törvényszék
elé akarták állítani Pált, de hívei éjnek idején kimentették a városból. A
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szomszédos Béreában eleinte szívesen fogadta a zsinagóga népe, de a
Thesszalonikaiak izgatására innen is tovább kellett mennie. A hófödte
Olümposz hegyvonulata mentén, a tengerparti úton Athénba indult.

2.

Az Areoszpágosz dombján állok, az antik piactér, az agora felett. Szemben a
még magasabbra emelkedő Akropolisz lépcsőzetes márvány oszlopcsarnokká
kiképzettkapuja, a Propülaía. Pál itt nézhetett körül, amikor Athénbe érkezett,
s ha el is ámult Mnesziklész fehér márvány remekművénekkáprázatán, "szíve
elszorult a bálványokkal teli város láttára". (17J6) Lukácsnak ezt a megjegyzését
úgy értem, hogy az apostol megérezte azt a titokzatos nyugtalanságot, amiről
a görög istenek szobrai és oltárai is tanúskodtak: az Istent kereső ember vallási
nyugtalanságát.

A dombot durva szíklatörnb koronázza. Ez is márvány, de faragatlan. A
századok folyamán síkossá koptatott lépcső mellett a sziklára erősítve Pál em
lékezetes beszédének bronzba öntött görög szövege. Lukács elmondja, hogy az
apostol Athénben is először a zsinagógát kereste fel, de napközben az agórán is
szóba állt az ott őgyelgökkel. Ezek javarészt a hagyományos bölcseleti iskölék
epígonjai, epikureusok és sztoikusok voltak, akik "nem töltötték mással idejü
ket, mint újdonságok elbeszélésével és meghallgatásával". (17,21) A klasszikus
kor bölcseleti örökségéből nem maradt volna más, mint újdonságra szomjas
intellektuelek kiváncsisága? Tény az, hogy amit Páltól hallottak, mindjárt
felkeltette érdeklődésüket. Fel is kisérték az Areoszpágoszra, hogy az eszmé
ket megillető tisztes környezetben hallgassák meg újszerű mondanivalóját.

Pál a világért sem szalasztotta volna el az alkalmat, hogy ebben a társa
ságban hangot adjon az evangéliumnak. Okos dialektikával arról kezd be
szélni, amiről feltételezte, hogy hallgatóinak gondolatait foglalkoztatja. Az
istenek szentélyeit szemlélve - mondotta -, egy olyan oltárra akadt, ame
lyen ez a felirat állt: "az ismeretlen Istennek". Nos, szándéka pontosan az,
hogy arról beszéljen, akit hallgatói "ismeretlenül is tisztelnek" (17,23). Pál
bizonyosan hallott róla, hogya görög kultúrvilágban százados hagyománya
volt a valláskritikának. Neves filozófusok Xenofánésztől Platónig és a sztoi
kusokig megkísérlik, hogy ésszerűen magyarázzák a népi vallássá vált ho
méroszi mitológia elbeszéléseit. Ezek valójában az ember tulajdon sorsát ve
títik ki az istenek világába. Erények és bűnök, nemes és nemtelen szenvedé
lyek, bátor nagyratörés és gyalázatos elbukás ez a sors, ami végső soron az
istenek kénye-kedvétől függ. Szobrot vagy oltárt állítanak nekik, hogy kegye
iket elnyerjék, vagy haragjukat engeszteljék. Az igaz Isten, a kozmosz terem
tője ellenben "nem kézzel épített templomban lakik, hiszen ő a mennynek és
a földnek Ura". A platóni hagyomány nyomán kialakult misztikus vallás
bölcselet is azt tanította, h9gy az ember belső mivoltát tekintve ehhez az
isteni valósághoz tartozik. Eletének igazi értelme és feladata az, hogy ezt az
"ismeretlen Istent" keresse. Pál pontosan erről beszél és szavait a két görög
poéta, Arátosz és Kleantész versével erősíti meg: "hiszen Isten nincs messze
egyikünktől sem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk" (17,27-28).

Mindezt látható érdeklődéssei hallgatták a filozófusok késői unokái, mert
az ő nyelvükön szölt, és szüntelenül visszatérő témája lehetett vitatkozásaik-
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nak. Ám amikor Pál bibliai nyelven a megtérésre és az ítélet napjára fordí
totta a .szöt, sót kijelentette, hogy Isten egy férfit jelölt ki, akit feltámasztott
a halálból, ésminden ember bírájául rendelt, ezt már megelégelte a szkepti
kus értelmiségi társaság. Volt, aki gúnyos megjegyzésekkel akarta nevetsé
gessé tenni, amit mondott, mások meg leintették: ebből elég mara, majd más
kor folytasd... Pál itt találkozott először a racionális kritika, s nem a zsidó
írástudók ellenkezésével. Meg kellett tapasztalnia, amit elvben jól tudott, hogy
a hit Isten ajándéka, amit csak azok kapnak, akik készségesen megnyílnak feléje.

3.

Kísértaz a gondolat, hogy ott az Areoszpágoszon Pál találkozása az értelmiségi
szkepszissel döntő hatással volt teológiai gondolkodásának kialakulására. Az
apostol azt tapasztalhatta meg ott, amire az első Péter-levél int: "Mindig álljatok
készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kérdőre von
titeket" (3,15). Az Areopágoszon ugyan nem volt módja, hogy megfeleljen a
kételkedőnek, mert beléfojtották a szót, de a kérdés befészkelte magát hívő gon
dolkodásába: hogyan lehetne mégis szót érteni azokkal, akik az értelmiségiek
közé sorolják magukat? Van-e értelmes válasz a racionális kritikára? Ez a kérdés
annál is inkább izgatta, mert meg volt győződve, hogy hite Jézusban értelmes
és igaz. Alapja történeti tény, nem mítosz. Isten Szentje életében-halálában
mennyei Atyjához tartozott, s tartozik is mindörökre. Aki őt követi, annak Atyja
lesz az Isten. Nincs kiszolgáltatva a vak végzet kegyetlen hatalmának, mert Isten
szereti. Mégha igényes is, de üdvözítő ez a szeretet. Jézusban hinni annyi, mint
hinni Isten emberszeretetében.

De ha nem mítosz, amit Pál hisz, akkor talán logosz? Hozzámérhető-e az
Areoszpágosz egykori bölcseinek ésszerű gondolkodásához és értelmes taní
tásához? Választ ad-e kérdéseikre: mi a világ és az ember? Honnan a koz
mosz és a lét? Mi az igazság, az erkölcsi jó és az eszményi szép? Milyen a
helyes társadalmi rend, a jól szervezett állam? Az Akropoliszon ott emelke
dett előtte Athéne temploma, a Parthenon: a tiszta gondolat és a harmonikus
szépség eszményi megvalósulása. Talán Pál is úgy látta, mint én: a lenyugvó
nap sugaraitól sárgásfehér fényben ragyog a dór oszlopok márványcsarnoka
a mennybolt kék mélységében. Mint valami plátói eszme lebeg az érzékek
zűrzavarában kavargó város fölött. Igen, ez az értelmes szépség: az igaz, a
jó és a szép görög eszménye. Mintha a mítosz álmai értelmes logosszá, nemes
étosszá és lelkes érosszá alakulva testet öltenének ebben a márvány csodában.

Ez az eszmény, és mi a valóság? Pál a római hívekhez írt levelében élesen
kiemeli a kettő közti ellentmondást: "Noha felismerték az Istent, nem dicső

ítették őt Istenhez méltóan és nem adtak hálát neki... Azzal kérkedtek, hogy
bölcsek, de oktalanokká váltak... Felcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét

halandó emberek képmásával... Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgál
tatta őket az erkölcstelenségnek..." (1,21-25). Ezt az ellentmondást a gondo
latban élő eszmény és a tettekben kifejezett valóság közt mindannyian átél
jük, de talán az antik görög kultúrában nyilvánult meg a legélesebben. Ez az
ember belső meghasonlottsága, amit Pál maga is megtapasztalt: "A belső

ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt látok
tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává

84



tesz ..." (7,22.23). Én szerencsétlen ember! - kiált fel: ki szabadít meg ettől a
kínos meghasonlottságt6I?! Nyilván nem a mítosz. De még a logosz sem. Az
értelmes gondolkodás, az erkölcsi jó felismerése vagy az eszményi szép cso
dálata ehhez még nem elég. Arn ha az isteni Logosz, a Teremtő őseredeti

eszméje ésereje magára vállalja ezt a meghasonlott emberséget és megosztja
emberi sorsunkat, egyszerre megnyílik szabadságunk útja. Onrnagát nem
tudja felszabadítani az ember, de ha Isten teszi szabaddá, akkor valóságos
életében is képessé lesz arra, hogy az eszményhez közeledjék: az igaz, a jó
és a szép életté váljék benne.

Ez a keresztény humanizmus eszméje. Miért ne érthétte volna meg ezt az
apostol éppen Athénben? S hogyha nem így gondolkodott, hogyan írhatta
volna Filippi-beli híveinek: "Testvéreim, irányuljanak gondolataitok mindar
ra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltö, ami tiszta, ami szeretetre és
dícséretre szolgál, ami erényes és magasztos, Amit tanultatok és elfogadta
tok,... azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene" (4,8-9).

4.

Delfi sziklapart az olajfák ezüstzöld tengerében. Mondják, hogy több mint két
millió kérges törzsű ősi fa él itt évezeredek óta. A Parnasszos lejtőjéről Pleisztosz
szurkodán keresztül ez az ezüstzöld folyam kiárad Larissza síkságára, s szinte
beleömlik Itea öblének acélkék vizébe. Apolló szentélye meredek sziklák tövé
ben, babérfák lombjai közt húzódik meg, mint valami sasfészek. A szentély
eredete az istenek világában is emlékezet előtti időkre nyúlik vissza. Már a
mítoszok születésének idején jártak itt halandók, amikor Apollónak Pithonnal,
a kígyóistennel kellett megküzdenie, hogy birtokába jusson az Omfalosznak,
annak a kerekre csiszolt bazaltkúpnak, amit "a világ köldökének" képzeltek a
régiek. E titokzatos kö mellé, ahol az istenség érintkezik a földiekkel, egy mé
lyedésbe, háromlábú oltárszékre ültette Apolló Püthiát, a jósnőt. Amikor sors
döntő kérdésekben az istenség orákulumát kérték, forrásvízbe áztatott babérle
velet rágcsáltattak vele, hogy transzba essék. Ebben az önkívületi állapotban
összefüggéstelen szetöredékek hagyták el ajkát. A szentély papjainak feladata
volt, hogyatörmeléket összegyújtsék, és jó pénzért értelmes orákulurnot for
máljanak belőle. Ez többnyire kétértelmű volt, amint az [bis redibis non morieris
in armis mondat, az orákulumok iskolapéldája mutatja. Attól függóen, hogya
non szócskát a megelőző vagy az utána következő szóhoz kapcsolják, jelentheti
azt, hogy a harcos visszatér, mert nem hal meg a küzdelemben, de ennek éppen
az ~enkezőjét is.

Am a mítosz talaján nőtt történetnél. úgy érzem, sokkal súlyosabb vallás
történeti jelentőségevan annak, amit a szentély jelmondata hirdet. Gnothi sze
auton! A végzet hatalmának kiszolgáltatott embert, aki tudni akarja, mi lesz a
sorsa, ez a felirat figyelmezteti: "Ismerd meg önmagadat!" Alig hiszem, hogy
~ mai értelemben jelentene önismeretet. Inkább az antik vallási érzést tükrözi.
Ebredj tudatára, halandó, hogy nem vagy a magad ura! Sorsodról felsőbb

hatalmak döntenek. Ne quid nimis! Ne merészelj olyasmire vállalkozni, ami em
beri erőket meghalad! Ha elvakít a gőg, a hübrisz, elpusztítanak az istenek!

Az antik embernek ebből a vallási érzéséból született voltaképpen a görög
tragédia. Nem meglepő. hogy Apolló szentélye mögött, akárcsak más szent
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helyeken, a domboldalban amfiteátrum épült. Mint valami holdkaréj tárul ki
a völgy felé a lépcsőzetes nézőtér a félkört lezáró színpadával. A görög tra
gédia melegágya a mítosz. Jaj annak, aki sorsával elégedetlenül fellázad a
végzet hatalma ellen! Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, ha a vallási ér
zékenység különböző fokán is, azt viszi színre, hogyan sújtja az elkerül
hetetlen végzet a sorsa ellen lázadó embert, aki szembe mer szállni az istenek
akaratával. Ismerd fel halandó voltodat! Add meg magad a végzet hatalmá
nak! Ez az antik ember istenfélelme.

Pál leveleiben nincsen utalás Delfi bölcsességére, de ha hallott volna róla,
hevesen tiltakozott volna ellene. Bibliai hite ilyen istenfélelmet nem ismer.
Jahve, ha bünteti is a törvényszegőt, az irgalom Istene marad. Jézus Atyja
pedig a mi mennyei Atyánk, aki megszabadít a lét bizonytalanságában gyö
kerező szorongástól. Amire Jézus tanít, az bizalom gondviselésében. "Ne ag
gódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a
mának a maga baja. Keressétek először Isten országát és annak igazságát, s
amire szükségtek van, azt mind megkapjátok" (Mt 6,33-34).

S.

A korinthusi csatornát átívelő hídon hajt át az autóbusz. Amikor Pál itt rótta az
utat Athénből Korinthus felé, még nyoma sem volt a csatornának, pedig már
évszázadokkal előtte a görögök, s az ő idejében a rómaiak is tervezték, hogy
keresztülvágják az Iszthmoszt, ezt a Hellászt Peloponézosszal összekötő hat ki
lométer széles földnyelvet. A loni-tengert akarták öszeszekötni az Egei-tengerrel,
hogy meggyorsítsák a kelet-nyugati hajóforgalmat. A feladat akkor megoldha
tatlannak látszott, s ezért már a Krisztus előtti hatodik században más megol
dáshoz folyamodtak. Nem akartam hinni szememnek, amikor megmutatták an
nak a kikövezett pályának, a dioklosznak maradványait, amin kerekeken gör
dülő ügyes szerkezettel gályákat is át tudtak szállítani a korinthusi öbölből a
szalamiszi vizekre, és viszont. Az Iszthmosz sziklatalajának átvágása végül is
csak a múlt században valósulhatott meg. Kevesen tudják, hogy a terveket 1881
ben Gerster Béla, a panamai földszoros átvágásánál ismertté vált magyar mér
nök készítette. Miért szabta olyan szűkre, hogy nagyobb hajót nehéz volna ke
resztülvontatni rajta, nem tudom, de a helyi forgalomnak ma ez éppen elég.

Az öböl partján terjeszkedő forgalmas kikötőváros Pál idejében magasab
ban, az Akrokorinthosz lejtőjén épült. Itt is, mint Thesszalonikában, számot
tevő zsidó közösség élt, köztük az újonnan érkezőkkel, akiket Claudius ki
űzött Rómából. Egy újabb ásatások során előkerült felirat is bizonyítja, hogy
volt zsinagógája a városnak. Pál az újonnan jöttek körében egy házaspárra,
Akvilára és Priszcillára akadt, akik ugyanazt az ipart űzték, mint ő: sátorké
szítők voltak. Társul szegődött hozzájuk, mert jól tudta, hogy ha Korinthus
ban akar maradni, akkor kétkezi munkával kell megkeresnie kenyerét, kü
lönben nem lesz becsülete a szorgalmas nép körében. Szombatonként azon
ban rendszeresen felszólalt a zsinagógában. Am akárcsak Tesszalonikában,
itt sem tudta meggyőzniközönségét, pedig a képzett rabbi felkészültségével
igyekezett kimutatni, hogy Jézus a választott nép üdvössége, ő a Messiás.
Keservesen kellett megtapasztalnia, hogya diaszpórában élő zsidók a jude
aiaknál még gyanakvóbban fogadnak minden tanítást, ami megbontani lát-
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szik féltékenyen őrzött hagyományaikat. Türelmét vesztve végül is törésre
vitte a dolgot. "Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok" - jelentette ki és
otthagyta a zsinagógát.

E kozmopolita kikötőváros laza erkölcsű keverék népe nagyobb érdeklő
déssel fogadta az üdvösség örömhírét, mint a zsidók. De éppen a pogányok
közt elért sikere, és néhány tekintélyesebb zsidó család csatlakozása annyira
felháborította a zsinagóga népét, hogya város főterére, a bémának nevezett
ítélőszék elé hurcolták Pált. Gallió prokonzul, a politikai hatalom és a köz
rend hivatalos képviselője azonban a szófecsérlésnek ítélt vallási vitákkal
nem törődött, és sztoikus fölénnyel elutasította a vádaskodókat. Pál nem
vesztette bátorságát: másfél éven keresztül tovább hirdette az igét a pogá
nyok közt. S amikor eljött az ideje, hogya munkatársainak megnyert Akvi
lával és Priszdllával visszatérjen Antiochiába, ahonnan missziós útjára in
dult, akárcsak Thesszalonikában, virágzó keresztény közösségtől búcsúzott.

Korinthusban és Thesszaíoníkában elevenen átéltem, amit tanulmányaim
ból csak elméletben tudtam: mindaz, amit ezen az útján megtapasztalt az
apostol, súlyos lelkiismereti kérdés elé állította. Nem kevesebbről volt szó,
mint arról, hogyan értelmezze hitelesen Isten bibliai szavát, az üdvösség tör
ténet~t. Mi az Isten szándéka választott népével? Vajon végleg elveti őket,
mert nem fogadják el a Messiást? A Római levél három fejezetébenG-Tl)
mint vulkánból a láva, tör elő lelkéből a keserű csalódás: "Nagy az én keser
vem és szűntelen szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam le
gyek átkozottként távol Krisztustól testvéreimért, test szerint való rokonai
mért, hiszen ők Izrael fíai.;." Mint a Jézusban beteljesedett ószövetségi hit
követője, Pál mélyen meg volt győződve rola, hogy az üdvösség rendjében
Isten különleges kiváltságokkal ajándékozta meg a választottpépet. Igen, ők
a személyes isteni megnyilatkozás és a szent szövetség népe. Ok kapták Isten
törvényét, szolgálatának rendjét és az üdvösség igéretét. S még ha csak "test
szerint" is, de közülük származik a Messiás, "aki mindenek fölött való,
nundörökké áldott Isten". Lehetséges volna, hogy Isten megszegje szavát, és
visszavonja ajándékait?

Am ha Jézussal, a Messiással beteljesítette mindazt, amit ígért, és megva
lósította mindazt, amit ajándékai előre jeleztek, akkor Isten valójában hűséges

maradt népéhez. De ezt a népet már nem a testi leszármazás határozza meg,
hanem a hitből való megigazulás és a lelki újjászületés. A keresztre feszített
Jézust Isten feltámasztotta a halálból, és ezzel az egész emberiségnek utat
nyitott az üdvösségre. S ha a pogányok megtérésének Izrael hitetlensége az
ára, amikor majd mind Istenhez térnek, akkor Izrael is meg fogja találni az
üdvösség útját. Ez az üdvösség történetének istení dialektikája. S Pál szemé
ben ennek végül is csak egy magyarázata van: az embert nem vallási hagyo
mányai és teljesítménye, csak egyedül Isten könyörületes kegyelme üdvözíti.

6.

Pál egyházainak görög földön éppúgy, mint a római egyházban, három viszon
tagságos századot, az üldöztetések és a mártíriumok véres időszakát kellett át
élniük, mígnem - a konstantini béke jegyében - megépíthették az első bazili
kákat. Bazilikát épitettek, nem templomot. A templom - mint a szó eredete is
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mondja - a mítosz isteneinek gondosan elkerített szentélye volt, ahová, főleg
az istenszobrot őrző cellába, csak a szentély papjai léphettek be. Aldozat idején
a templom köré sereglett nép tisztelettel vegyes kíváncsisággal kívül várta az
istenség orákulumát a város ügyes-bajos dolgaiban. A keresztények ezzel szem
ben, mint a zsidók, beléptek az istentisztelet helyére és ott gyűltek össze, hogy
együtt hallgassák Isten szavát a szent iratokból, és testvéri közösségben ünne
peljék az eukarisztikus kenyértörést. Ezért nem templomot építettek, hanem
mint Rómában, a politikai gyűléstermek mintájára, a mennyei bazi1eusz, az Ur
Krisztus házát: bazilikát.

Görög földön a legjellemzőbb ilyen épületet Thesszalonikában láttam:
Szent Demeter vértanú öthajós bazilikáját. Az V. század közepe felé építették
a mártir emlékére emelt kis kápolna helyére. Az ősi bazilika, sajnos, kétszer
is elpusztult, de amikor 1917-ben, egy tűzvész után, másodszor is hozzáfog
tak helyreálIításához, a romok alól gondosan kiásták a sokszínű márvány
oszlopokat, és a mészréteg alól kibontották a bizánci kort megelőző mozai
kokat. Ez a szakrális oszlopcsarnok így újjáépítve is az eredeti bazilika mél
téságcs egyszerűségénekfelemelő hatását kelti.

Erdekes, hogy ez a stílus, a bazilika építészeti formája végül mégsem ho
nosodott meg görög földön. A hatodik század folyamán, Jusztiniánusz csá
szár idejében, valószínűleg szír hatásra, egy új építészeti forma alakul ki,
amit ma bizáncinak nevezünk. A római bazilika tégla alapú oszlopcsarnokát
olyan zártabb épület váltja fel, amelynek egyenlőszárú kereszt az alaprajza
és négyszögű, később nyolcszögű középterét. a kereszt szárainak találkozá
sánál, kupola koronázza. A legtisztább formája ennek a stílusnak talán a Há
gia Szofia Thesszalonikában, a konstantinápolyinak kisebb mása, és Athén
közelében Dafné kolostortemploma és Hoziosz Lukász szentélye. Ezek váltak
az ortodox egyházi építészetnek azóta is uralkodó mintáivá.

Mi magyarázza meg ezt a stílusbeli átalakulást? Az indítás, mint mondják,
magától a teológiában jártas Jusztiniánusztól és tanácsosainak teológiai esz
méiből ered. Isten házának belső terét úgy kell kialakítani - ez volt a vezér
eszme -, hogya hívek liturgiára összegyűlt közössége felismerje benne ön
maga eszményi mivoltát: ők maguk az egyház, Isten szent népe, Krisztus
titokzatos teste, a Szentlélek temploma.

Hogyan érhető el ez a hatás? Elsősorban is annak érzékeltetésével, ami a
görög gondolkodásban a keresztény hit lényege: a láthatatlan, transzcendens
isteni valóság megjelenése látható emberi alakban. Ez a teofánia az, aminek
eredete a kupola terében uralkodó Pantokrátor mennyei alakja, a kozmoszt
teremtő és újjáteremtő isteni Eszme és Erő: Krisztus, a Küriosz. őt, az ő
emberi világban megvalósult isteni misztériumát fogadja be, és éli meg a
középtérben összegyűlt egyházi közösség. Hogyan? Az apszisban a Theo
tokhosz trónol ölében a Gyermekkel: ő az Isten-szülőSzűz Mária, az egyház
szimbolikus képe, mert általa valósul meg a teofánia, általa jelenik meg Krisz
tus a világban. Körül a falakon a krisztusi epifánia evangéliumi jelenetei: az
angyali üdvözlet és a szűzi születés, Urunk megkeresztelése és színeváltozá
sa, végül maga a keresztáldozat, s a szentély fölött, annak gyümölcse a Lélek
pünkösdi kiáradása. Nos, amit a képeken látnak a hívek, az titokzatos jelen
valóság és szakramentális részesedés lesz az eukarisztiában: a hívek közös
sége valóban egyházzá lesz, Krisztus földi "testévé", mert nem más, mint a
krisztusi misztérium látható megjelenése és megvalósulása a világban.
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Úgy érzem, hogy Pál egyházaiban görög földön a bizánci építészettel in
kább János apostol, a szeretett tanítvány teológiája öltött testet. Amit hallot
tunk -írja levele első mondatában - azt saját szemünkkelláttuk, amit szem
Jéltünk. azt kezünkkel tapíntottuk: s ez maga Jézus, az élet Igéje, Istennek
emberi személlyé lett szava. Benne, a láthatatlanul szóló láthatóvá vált, s a
mennyei szózat evilági örömhírré. Igy lett a platóni gondolkodás ízig-vérig
kereszténnyé, mert az örök isteni Eszme immár emberi valóságként azono
sult velünk: magára vette sorsunkat, sőt bűneinket is, hogy életével és ke
resztáldozatával kiengesztelje a mennyei Atyát, és mi lélekben azonosulva
vele, megosszuk örömét az isteni életben.

7.

Utolsó estém az Akropoliszon. Athéna Niké, a győzelem szárnyafosztott isten
nőjének kicsiny templomát csodálom a Propülaia kiugró peremén. A törökök
erődítménnyé építették át az Akropoliszt, és az istennő temploma helyére bás
tyát emeltek. Felszabadulásuk után a görögök összegyújtötték a ión oszlopok
márvány darabjait, s ma tiszta vonalainak könnyedségével. frízén a díszes dom
borművekkelolyan, mint Athéne kincsesládája, a kicsinnyé varázsolt Parthenon.
Oszlopai mögött a falakat díszítő domborművek legjavát, mint az Erechteion
méltóségteljes kariatidáit is, az Akropolisz múzeuma őrzi. Niké jelenik meg raj
tuk változatos formában, mint áldozatot bemutató vagy győzelmi jelvényeket
osztó, de mindig szárnyak nélkül. Mondják, hogy az athéniek így akarták rá
venni, hogy el ne röppenjen tőlük, hogy harcok idején el ne hagyja őket a sze
rencse.

A szárnyafosztott Niké legművészibb ábrázolása mégiscsak a saruját iga
zító istennő emberibbnek tetsző kecses alakja. Jobb térdét emelve, könnyed
mozdulattal lebbenti fel tunikája szegélyét, hogy elérje a lábbelit. Közben
enyhén előre hajol, és testének finom vonalai átrajzolódnak a tunika redőin.

Mintha azt fejezné ki ez a mozdulat: ha nincs szárnyam, hát gyalogosan
indulok útnak. Kár, hogy Pál küldetésének lázában erre nem figyelt. Talán
azt gondolta volna, amit én: gondolatainknak szárnya van, de a való életben
gyalog járunk. Hiszen ő maga írta a második korintusi levélben: a hit gyalo
gútján vándorlunk, nem szárnyalunk látomásokban (5,7). De hogyan járjuk
ezt a göröngyös gyalogútat, ha hitünk saruját nem erősíti meg a remény?

A szárnyafosztott istennő szobra alá odaírom: .

Niké, hová tűnt lengő szárnyad?
Nincs mi lendűsen? ám szerény
sarudat gonddal igazítja
gyalogútjára a remény.
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HEGYI GYULA

A kafarnaumi százados

Donlith úiszlÓ1Ul1C

Szőkésbama férfi volt, keverék fajta, északról. Katonaember, akit a birodalom
rendje sodort a napszúrásos látomásokban káprázó tájra. Néhány évvel már
idősebb annál, amit majd krisztusi kornak neveznek sok esztendővele törté
net után: de teste még emlékezett a fiatalságára. Testgyakorlás, katonai tábo
rok nyers fegyelme és alkalmi kicsapongások jelentették hajdan ezt a fiatal
ságot. Ami megmaradt belőle negyvenhez közel, az az egészség volt és a
fiúság utolsó, kihúnyóban levő sugara. Hajnalban olykor felébredt izzadtan,
asszonya mellette szuszogott, és a közelítő hőségtől gyötrődve szinte hallotta,
amint a védettség burka lassan megpattan körülötte: elszökik a fiatalság ki
vételezettsége, megindul a test romlása, és hamarosan szánandó lesz, hasz
navehetetlen, aminek ki is jár a pusztulás. De még működött a test. Amúgy
nem sokat gondolkodott rajta, elfogadta olyannak, amilyen volt: a fiatalság
évei óta nem érzett törést, csak sok-sok egymásratorlódott napot és történést,
melyek mind elfogadhatóbbá tették azt, amit valaha elképzelni sem tudott.
Az öregedést és a halált, a test útját vissza a földbe.

A százados Heródes zsoldosa volt és a birodalom polgára. A birodalom
nagy volt és megengedő, sokféle hitet fogadott be államgépezetébe. A száza
dos tisztelte a császárt és Róma isteneit: ezt mondta nappal a katonáinak, és
nem is gondolkodott egészen másképp. Sok öldöklést látott és veterán társa
itól még többről hallott: a rend pedig, mely születése táján megerősödött és
szertartásokkal építette körül magát, mérsékel te az öldöklést és kiszámítha
tóbbá tette az életet. Elfogadta hát mind a szertartásokat, noha lelkében min
dig más úrnak hódolt. A százados kora gyermekkorától egyetlen Istenben
hitt, a magáéban. Ez az Isten hasonlított a századoshoz: csak teljesen jó volt
és végtelen hatalmú. Nem kellett állatokat ölni a tiszteletére és nem kívánt
szobrokat magának - de beszélni kellett hozzá gyakran, talán mert éppen
olyan magányos volt, mint a százados a családja, szolgái és katonái körében.
A százados olykor csak annyit mondott, köszönöm, Uram, nagynéha kicsit
szégyenkezve kért tőle valamit, ami aztán többnyire be is teljesült. De leg
többször csak elmondta az Istennek, amit az életéről és a világról gondolt: és
hálát adott neki mindenért. A férfi nemcsak hitte, hanem érezte is, hogy sza
vait értő szeretettel hallgatja az a valaki, akit közelebbnek érzett magához
minden embertársánál. Néha szinte megszólalt az Isten, a százados szavait
az a tartalmas szünet követte, amely a társ válaszát vezeti be egy meghitt
beszélgetésben: de aztán csak a csend intenzitása forrósodott fel, és a száza
dos ebből is tudta, hogy az Isten meghallgatta. A tájon, ahol Heródest szol
gálta, sokféle hit tombolt. Egy görög cinikus évekkel ezelőtt azt mondta neki
Jeruzsálemben, hogy ezen az örökké szomjazó földön nem terem sem igazi
fa, sem tiszta filozófia: itt csak próféták nőnek a földből, őrültek és nyomo-
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rultak, akiknek megváltás az eszelós hitvitákat követó mártírhalál. A száza
dos nem foglalkozott sokat a helybeliek hitvilágával, végrehajtotta az állam
szertartásait és beszélt a maga Istenéhez. De egy idő után meglepetten hal
lotta, hogy a zsidók hozzá hasonlóan egyetlen Istent tisztelnek. Ez az isten a
zsidóké volt, nem az övé: mindenesetre megrendítette, hogy e keleties, gya
nús népség hasonlóan érezhet, mint Ó, a messzi Eszak latin szokásokon ne
velődött fia. Amit a zsidók vallásából kivett, az persze zavaros és idegen volt
a számára: a zsidók ordítozva kiabáltak istenükhöz, mintha nem a lelkükben
élne, és ez a különös isten olykor vissza is ordított nekik, máskor köveket
dobált az égből, városokat pusztított el féktelen dühében. Talán éppen olyan,
mint maguk a zsidók, gondolta először, de ez logikátlannak látszott, hiszen
a százados sem volt jó, csak tétován a jóra törekvő: Istene viszont maga volt
az abszolút jóság. De ha a sokféle vad rítusra gondolt, amelyekben maga is
részt vett, nem tagadhatta meg tiszteletét a zsidóktól, akik nyilvánosan is
csak a maguk istene elótt hódoltak. A százados természetesen nem képzelte,
hogy Istenét a legkevésbé is zavarja, ha ő részeg papnők. kábult mísztériu
mok, oltárok kövére fröcsenő vér díszletei között ünnepli mások isteneit:
része volt ez a vándorló életnek, akár a városok és a tengerek, a holt férfiak
a csatatereken és az asszonyok az olajmécses (~nyében megszépüló arcukkal.
A zsidók kifelé élték meg azt, amit ő befelé. Onrnagán nem volt mit változ
tatnia, és a zsidóktól is elfogadta, hogya maguk szokásait kövessék.

Azért épített nekik egy zsinagógát. Ez bölcs dolog volt, mert a megbékélést
szolgálta a zsidók és a birodalom között, De veszélyes is, mert ha a zsidók
megint fellázadnak a birodalom ellen, akkor a százados bőkezű ajándékát
félreérthetik a Rómából jött türelmetlenek. De a százados nem sokat rágódott
ezen - érvek és ellenérvek végtelen mérlegelésénél mindig többre tartotta a
pillanat ihlette döntést. A zsinagóga állt, és a zsidók szerétték érte a száza
dost: vagy úgy mutatták, mintha szeretnék. A százados nem igazán hitt eb
ben a szeretetben, hiszen a zsidók egymást sem szerették, pedig közös volt
az istenük. De megelégedett azzal, hogy szavakban hálásak voltak neki. Hi
szen nem tőlük függött, főtiszteken és Heródesen keresztül maga a birodalom
parancsolt neki, ő viszont másoknak parancsolt, köztük sok zsidónak is. A lán
cot, amelynek eleme volt, nem a szeretet tartotta össze, hanem a hatalom.

Azért elnézte őket, ahogy szombatonként az általa épített zsinagógába
mentek: már az úton hallgattak, és mintha készen álltak volna a válaszra,
amit nemsokára kimond az istenük. A százados ilyenkor honvágyat érzett
valami ismeretlen otthon iránt. Szeretett volna egyszer találkozni azokkal,
akik az ó Istenében hittek - csak ülni együtt és felszabadult örömmel tudni,
hogy mindannyian ugyanahhoz az Urhoz kötődnek. De ez csak tétova vágy
volt, amelyért a százados utólag szégyellte magát. Az ő Istene magányos volt
és tartózkodó, nem túrte volna, hogy csarnokokban alkudjanak róla, akár a
romlandó húsról. A százados az alkonyi órákban olykor kisétált egyedül a
tóhoz, elnézte az idegen tájat, amelyet idővel nagyon megszeretett. A vizen
könnyű szél támadt, és a férfi boldog szívét kitárva köszönte meg életét
Istennek. Aztán visszasétált a városba, és arcáról fokozatosan eltúnt az áhítat:
a birodalom centuriója volt ismét, aki meghallgat másokat, de a saját titkát
megtartja magának.

Egyszer látott a piactéren egy vándorprédikátort, akit Jézusnak hívtak.
Ahogy az idegen szemébe nézett, hirtelen szédülést érzett: és mint azelótt
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sohasem, lelkében emberi hangon megsz6lalt az Isten. Beszélt hozzá, ezen az
emberen keresztül. Azsidó valami kövön állt, prédikált az övéinek, de köz
ben a századost is nézte, aki messziről, egy oszlopnak dőlve figyelte az utcai
térítést. A látvány szegényes volt és köznapi, a rongyos, izgatott tömeg és a
piaci sokaság középén szónokló férfi mindennapos jelenetnek számított Ka
farnaumban. De ez az ember ismerte a százados Istenét, közelebbről, mint a
százados valaha is, és tekintetében meghívás volt, osztozni a hiten, amelyet
mindketten ismertek. Isten belül szólt hozzá, az idegen a piactéren, hangjuk
mégis egy volt, immár örökre ugyanaz. Egy ideig még elnézte a prédikátort,
aztán sarkon fordult és hazament. Nem félt volna követni Jézust, hátrahagy
va házat, vagyont és rangot: boldogan letette volna a felelősség terhét, gyer
mekként szegődve egy mesterhez, aki majd rola is gondoskodik. De az ide
gen nem magához hívta, hanem Istenhez.....;.. csak bizonyosságot küldött neki,
hogy amiben mindig hitt, az egyszerűen igaz és érvényes. Az idegen Isten
kiválasztottja volt, a százados csak ember, aki hitte az Istent: és ilyen már
bárki lehet, aki megáll a kafarnaumi piactéren.

Pár hétre rá beteg lett a százados kedvenc szolgája. A fiú szép volt, töré
keny és kedves. A százados szemérmes szeretettel szerette, mely mentes volt
a vágytól, de nem az érzelmességtől. Mindig katonák között élt, mint az esőt

és a napsütést, úgy megszokta maga körül a férfiakat: az erőt és a durvasá
got, a kőkemény izmokat és a szíj csattanását a bőrön, a káromkodást és a
részeg csuklásba fulladó hetvenkedest. Ez volt az élete, melyet nemesebb
szóval szolgálatnak is neveznek. Am a kis szolgát megkímélte minden dur
vaságtól. Aznap vette magához, amikor Kafarnaumba érkezett: a fiúnak nem
volt senkije, és a kezdeti félelem után önfeledt, boldog gyermekként szalad
gált az idegen háztartásban. A százados szerette a fiút és szerette magát, mert
jó volt ehhez a senki kis teremtményhez: pedig lehetett volna másmilyen is,
kemény és szigorú, mint szinte mindenkihez az életben. Még a százados
asszonya is kedvelte a szolgát - két fia halt meg a gyermekágyban, és végül
csak egy lánya maradt, szőke, északi típus, aki egész nap a ház leghűvösebb

zugában sóhajtozott a mocsok és a hőség miatt. A fiú zsidó volt. Játékos, akár
egy kölyökkutya, és ugyanakkor mélyen vallásos: hite bonyolult szabályait
megtartotta, és öreg tanítókkal tanácskozott óraszám a maguk istenéről. A
századost mulattatta ez a komolykodó hit: hiszen tudta, hogya fiú életének
vékonyka csontocskáját nemcsak ő, de legutolsó katonája is bármikor bün
tetlenül elroppanthatná. Egyszer aztán azt hallotta a zsidóktól, hogy ama
piaci prédikátor éppen ilyen gyermekekre akarja építeni a maga királyságát.
A zsidók nevetve mesélték mindezt, de a százados nem nevetett velük. Egész
életében másokat szolgált, és méltósággal csak akkor lehet szolgálni, ha az
ember minden parancs mögött mélyebb értelmet feltételez. S a százados Is
tenén keresztül már hitt a prédikátornak.

A fiú bénán, kegyetlen kínok között haldoklott a szobájában. A százados
naponta többször benézett hozzá, tehetetlenül állt a fal mellett, és igyekezett
elkerülni a szolga kétségbeesetten könyörgő pillantását. A fiú segítséget kért
tőle halálravált tekintetével: gyógyulást vagy könnyű halált, ami megváltás
nak számított ezen az átkozott tájon. A százados orvost hívott, tanult römait,
de az orvos csak széttárta a karját: maga is elvesztette már egy gyermekét a
tartományban. A fiú haldoklott, a százados szívének pedig mindennap fáj
dalmasabb volt a szeretett szolga gyötrődése. Ejszakánként azon tépelődött,
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van-e joga megkémie Istent egy senki kis szolga megmentésére. Hitét saját
akaratából szigorú elvekre építette: azt akarta, hogy Isten is tisztelje őt, ezért
nem rángathatta bele minden múlékony földi dologba. Még a szolga szenve
désénél is fájdalmasabb lett volna, ha Isten egyszer nemet mond neki - csak
ne gyötrődöttvolna a fiú olyan méltatlanul, annyira aránytalan kínoktól.

Egy nap a Jézusnak nevezett idegen visszatért a városba. A szolga egész
nap eszméleténél volt és nyüszített: a százados már elkerülte a szobáját, de
nem menekülhetett a haldokló hangjától. Kisétált a tóhoz, noha éppen nem
volt semmi köszönnivalója Istenének. A tó csendes volt és kihalt, még a ha
~zok is a prédikátor köré sereglettek. A százados irigységgel gondolt rájuk.
ürömmel szegődöttvolna ő is Jézus táborába, hátrahagyva eddigi élete bur
kát, únt kötelékek kiüresedetten zörgő héját: de személye már egybeforrott a
szolgálattal. Lelke Istené volt, de a személyiség, akivé évtizedek alatt lett, már
egészen a birodalomé; családja pedig éppoly szenvedélyesen tisztelte a biro
dalmat, mint amennyire gyűlölte a mocskos, rebellis vidéket. Asszonyát és
lányát talán elhagyta volna, de annyira nem alázhatta meg őket, hogy cen
turiöböl rongyos csavargó legyen. Es ő is idegen volt a tájon, akármennyire
megszerette: most értette csak meg, mennyire reménytelenül idegen. Ismerte
Istent, de mindez már semmit sem számított, hiszen Isten a piacon szemé
lyesen szólt minden járókelőhöz. Az élet megváltozik és csodás dolgok
történnek majd: csak már nélküle, mert ő a csoda előtti korból való.

De ha a maga életén már nem változtathat, egyetlen lelket talán megment
het az Isten királyságának. A fiút, akinek nincs múltja. Nem ismeri a csata
terek vériszamos mészárlásait, a szolgálat terhét és a lélek megalkuvását a
mindennapok szennyével. S a századoson kívül senkije sincs a világon: puha
viasz, akit Isten a maga kedvére formálhat. A százados biztos volt benne,
hogy egyszer még kérhet valami fontosat Istentől- egy közbenjárást meg
szolgált az évtizedek hűségével. Amikor mindezt végiggondolta, ismét hála
gyúlt szívében Isten jósága iránt. Boldog volt és önfeledt, mint mindig, ha
magányosan sétált a tóparton. Ha Isten a vándorprédikátoron keresztül szólt
hozzá, akkor most neki is rajta keresztül kell kérnie az isteni segítséget.
Visszatért a városba, és a piactéren megkereste Jézust. A prédikátor vallásos
zsidók gyűrűjében állt, akik persze ismerték a századost: mire odaért hozzá
juk, nyilván minden lényegeset elmondtak róla az idegennek. Jézus kedves
volt a századoshoz, és amikor meghallotta a tőmondatokban előadott kérést,
azonnal felajánlotta, hogy a szónoklatot félbehagyva a százados házába siet
a fiút meggyógyítani. Ahogy megszólalt, a százados megint kétszeresen hal
lotta hangját: egyszer belül a lelkében, és egyszer a piactéren álló embertől.

Elhallgatta volna az idők végtelenjéig, de közben arra gondolt, hogy Isten
kiválasztottjának látogatása méltatlan kiváltság lenne házanépének. Hiszen
nem hitüknek szölna, csak az ő rangjának, amit ismeretlen okból még ez az
idegen is tiszteletben tartott. Pedig ő csak egyetlen szolgának kért gyógyu
lást, éppen a prédikátor hittestvérének. Ezért tömören, ahogy beszélni szere
tett, pontosította kívánságát.

"Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak szólj, és szolgám
meggyógyul. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancso
lok. Azt mondom egyiknek: Menj! - elmegy; és a másiknak: Jöjj ide! 
hozzám jön; és szolgámnak: Tedd ezt! - megteszi." (Mt 8,8-10>
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TAKÁTS GYULA

Az Egészet tartják

1

Az Egy a Minden lelke,
Ezt jól tudja Csu Fu.
Vele indul, ha útra kel,
de merta Minden szűkszavú,

alig jut tovább
az útjain Csu Fu...

2

Az Egy és a Van kegyetlen!
Az Egészet tartják rendületlen.
Ezt is tudja Csu Fu,
deegyre csak várja,
mikor jön már barátja.
Pincéje nyitva.
A kiflJön bora.
Aranyat éra szine és szava...

3

Aranyat, de hol az a barát,
hogy együtt szólítsák legalább
s a fénylő tükrön át
megosztva hallgassák tovább
az Egy és a Van néma szavát.

4

A Van a kézzel fogható titok.
A megtestesült ige maga,
amelyet Róla és vele
a létezés kimond.
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BLAGA DIMITROVA

Sziszüfosz diadala

Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Albert Camus: Lemythe deSisyphe

Ma újabb próbatételnek veti alá a sors Szíszüfoszt, talán még a korábbinál is
ádázabbnak.

Század-hosszú évtizedeken át görgeti a disszidens Sziszüfosz az irdatlan
követ fel a meredeken, ereje megfeszül, veszti lélegzetét, de nem úgy hitét.
A csúszómászó árulók csak lesik s félrehúzódva szíszegnek, nehogy a szikla
agyonnyomja őket, amint robajlik lefelé. Csípik a darazsak kegyetlenül, fe
nyegető hurkokat írnak le a héják a feje fölött, várják már a sötétben a saká
lok, hogy gyengeségében roskadna össze, a fondor szarkák rágalmakkal
becsmérlik a zsarnokok előtt a csúcson, a boldogtalan népek pedig messziről,

barlangokba bújva sarkallják:
- Csak így! Még egy kicsit! Tarts ki, Sziszüfosz! Benned a reményünk!

Meg ne állj! Taszítsd azt .az átkozott követ tovább! Mi ott állunk mögötted!
Egyfolytában mögötted!

S ő talán meghallja saját gondolatait, meghallhatja? Akárhogy is, e hangos
biztatásoktól kurázsíja erősödött, s nem hátrált meg, nem hagyta ott a súlyos
követ, melyet maga választott volt magának. Nem is szíkla, hanem a szirte
sült história egy tört darabja, megalázottságok, csaták és fájdalmak, márvá
nyosult könnyek, vér és verejték, kővé vált népsors konglomeráturna. Két
tenyere - sziklaélek szaggatta merő seb, nyakán az erek pattanásig dagad
nak, szeme - gödréből ugorna ki. Am tekintete ragyogással teli - a teljesí
tett emberi kötelesség biztos tudatából, belülről fakad ez a fény.

Mikor végre kicsit megáll, hogy levegőt vegyen, véres körmökkel Sziszüfosz
intelmet vés a kőbe. S fohászkodik neki minden erejével újra, hogya követ
fölgörgesse, lépésről lépésre, araszról araszra. S ahogy így halad fölfelé, hevült
zihálása ütemében verseket szerez, drámát, szatírát. Gyönyörűséges vigasza ez.

És bármennyire is feketítsék, szapulják s töröljék ki a nyáj-társadalom cso
portképéről. azonossága elvesztését egy pillanatra se érzi. Megnézi magát
Sziszüfosz a szikla lapjaiban - önnön állhatatosságától ihletetten s megele
venedve képe elszemélyteleníthetetlen.

A fordulat

Egyik újabb elkeseredett küszködésekor a zord omladékoson. ahogy szinte
szántja föl a köves meredélyt, mezítelen lába csuszamlik vissza, süllyed alá,
s a szik1agörgelóre az a veszély leselkedik, hogy magával rántja terhe, s
összenyomorítja, egyszercsak...

A nálunk három lcötet.ével ismert szerz61992 januárjátólBulgáriaalelnöke. Köllónö, író, az
egykori belső ellenzékegyikvw.éralakja.
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Ereje végső önfeláldozó megfeszítésével Sziszüfosz feltaszítja a sziklát, s
akkor maga is szinte kővé válva nézte hökkenten - nem hitt a szemének.
Hallatlan csoda: nem zuhan vissza a kő a szakadékba, ahogy az ősi mítosz
rendeli.

Hát felgurítottad erővel a sziklát a csúcsra egészen, Sziszüfosz? Hát tény
leg elérted? S csak most, midőn a remény beteljesült, ébredsz rá, hogy soha
nem hitted, semmiképp.

De mért nem ülsz diadalt?
Talán belevesztél már a megszokásba, hogy csak tolod a követ kifulladá

sig? Talán gyönyörűséggel töltött el a hasogató sziklaérdesség, mely bórödet
vérezte? Talán eggyénőttél a sziklával, s toldat lettél?

Szomorú a mosolyod, miért?
A még lehetetlenebb vár rád: hogy megtartsd a tetőn az épp hogy felgör

getett követ.
Mihez kezdesz? Álló életedben a hatalom ellen harcoltál, és most - ke

zedben a csücsí hatalom. Ha megfutamodnál, a kő alig áll - hogyan hagy
hatnád éppen most el? Hát nem te választottad?·Nem is szikla, hanem a
szirtesült história egy tört darabja, megalázottságok, csaták és fájdalmak,
márványosult könnyek, vér és verejték, kővé vált népsors konglomerátuma.

De képes vagy-e megtartaní anélkül, hogy széjje1hasítanád és porrá szórnád
- jaj, ezt a kiszakított, szakadék peremén támolygó gránitot?

Sziszüfosz ésa győzelem

Az emberi lét igazi abszurduma - egy szíszüfoszí győzelem: az előző hata
lombíróktól kopárrá pusztított orom, meddő terméktelenség. A kő odafönn
piedesztállá válik. Azelőtt Szíszüfosz némi mozgást teremtett, bizonyos föl
felé törekvő lendületet, még ha mindez aláomlásra, pusztulásra is volt kár
hoztatva. Most pedig stabil állandóságot kell biztosítania, éppen neki, Szi
szüfosznak.

A szikla kövér árnyékában izegnek a csúszómászók, hunyászkodva híze
legnek neki. Minden apró bicsaklását lesve hajbókolva sompolyognak a
győztes körül a sakálok. A tegnapi orrszarvúak építő kritikával illetik. Farkuk
alatt kuncogják a szarkák: Hi-hi, mínő frizura! Ha-ha, sziklazúzta körmök!
U-ú, mily görnyedt - szakasztott hasított kő! Megalit! Cs6tányok hemzseg-
nek szerte. Princípiálísan csípík a darazsak. .

Felhők súlyosulnak, villámok keresztezik szablyájukat s sújtanak le rendre
a kőre. Sziszüfosz ott áll a szabad magaslaton villámhárítón amennykövek
alatt, s tartja összes erejével a sziklát, hogy vissza ne döndüljön a mélybe. A
gyávák, kik egérlyukban lapultak, míg Sziszüfosz a kővel viaskodott, az alá
valók, kik buzgón feljelentették, hogy destabilizálja a piramist, most mellüket
verik, s bizalmasan a szikla durva farára csapnak:

- Mi, mitikus kő, mi segítettünk, hogy ilyen magasra hömbölyödjél föl,
nélkülünk mire jutsz?

- De hogyhogy nem vettelek észre titeket? - képedez Sziszüfosz.
- Mi egyfolytában mögötted álltunk, Sziszüfosz, mi voltunk hátul a biztos

gerinced, mi voltunk a szemed s a füled! Terhed alatt görnyedve csak a kőbe

feledkeztél, görgetésébe. bódult voltál a fáradtságtól, s nem tudtad fejed föl-
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emelni, előtted az utat fölmérní. Mi voltunk a te agytrösztöd, mi voltunk a
szószólóid. Mi és senki más! Most szorosan a gránitkolosszus mellé állunk,
mi leszünk rendíthetetlen környezeted. Te tartsd erősen két kézzel a követ,
ne engedd el egy szemvillanásra se, mi pedig téged az egekig dicsőítünk!

Vágy helyett - gond

A csúcsi pusztaság, a szilaj szenvedélyek közepett Sziszüfosz olykor nosztalgiát
érez ama nemes gyötrelem után - hogy tolja a követ, arcát szinte ripacsos
likacsaiba tapasztja, s azokon, akárha a megelevenedett kőből törne elő, ömlik
a verejtéke. Hiábavaló veselkedések, reménytelenek, ugyanakkor a teljesített kö
telesség tudata. Most pedig zavaros zivatarok áztatják a követ, szarkák rondítják
tele, a bölcs kuvikok pedig odébbhúz6dnak - be ne piszkol6djanak.

Magányos Sziszüfosz, senki nem segít neki, többen inkább csak zavarják,
figyelmét számtalan ostobasággal béklyózzák. Fáradt, s mintha trónra ülne,
ráereszkedik a kőre. Abban a pillanatban a szikla meginog, dőlne le, már
repül vissza oda, hol az ismeretlen szakadék tátong. Sziszüfosz ugrik esze
veszetten, hátát veti a kőnek, hogy útját állja. Merő seb a teste, kicsi híja, hogy
a sziklát megtarthatta. Mit rejt a mélység ott lenn, akárha a hold túlfele lenne?
S miként érné utol a homályba legörgő hatalmas követ? Szánnivaló és nevet
séges Sziszüfosz - hogy fejveszetten rohanna le a kő után, s nem hogy azt
fölfelé taszítgatná. Hogy megelőzzeaz idő, hogy kigyöngyözzön ujjai közül.
A ~áltozások kerge szelétől borzolt, megőszültöreg.

Úristen, észbe se vette volt, hogy ott fenn mérhetetlenül vészesebb s lehe
tetlenebb...

Hosszú, sötét-éjszakákon, álmatlanságában a kővel társalog:
- Hallasz? Válaszolj! Hol rontottam el? Azelőtt az emberek szerettek, hit

tek bennem. Ma pedig kifütyülnek, hatalomimádattal vádolnak, elfordulnak
tőlem. Azelőtt volt vágyam, ma csak bitang gondom van. Mit tegyek? Mért
hallgatsz? Te vagy én vagyok süket?

- Abszurdum! - ekhózza a szikla.
Nem szikla - kővé vált népsors. Hogyan követlenítenéd, Sziszüfosz? Sú

lyát most az aggodalom mérlegével, a kétségek feszületével méred. Bölcs jó
kuvikok,holvagytok?

Keresztszenvedésed ma a tele-képernyő látványossága. A világ, az ezer
szemű sárkány téged bámul, s rág, csak rág szemével. Igazítsd meg a nyak
kendód! Mosolyogj! Nincs hova elrejtezned. Mikrofonok tekerőznek kígyó
ként szádhoz, hogy szóra szö kiszipolyozzanak.

Ha tekinteted elszakítod, hogy magadba nézzél. s mélyen benn a verset
megtaláld, mely fáj, s úgy nő, mint egy tejfog, egy pillanat alatt elszalasztod
az események sorsfordulatát. Már eleven kariatida lett belőled. Dobd el ma
gadtól, a vers balvégzet!

Ha kezed a kőtól elszakítod, hogy papírra vesd a drámát, mely fejedben
fogan, leomlik a gránit, ezer és ezer drámára s bánatra hullik szét a remény.

Ha messze dezertálsz, valahová félre - oda, hová a zokogó, árván maradt
nevetés szólít: gyere, nézd egy kicsit távolabbról az abszurd színházat, a
hatalom e groteszk játékait - ó, vigyázz, akkor a szikla téged is feldönt, s
magával ragad a szakadékba, önvád-sújtottan tégedet is!
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Költészet helyett - állampolgári kérvények, fellebezések, seregnyi átirat,
kompromittáló irat, feljegyzés, halaszthatatlan döntés. Hát éljen!

Mosolyogj!

Nézópontváltás

Lentről, a mélyból az ég szűknek látszott, mint a kút szája, a kristálytiszta
kékség lihegő melledben szomjat ébresztett. A gonosz meredélyen, ahogy
lassan följebb araszoltál, ez a szomjúság csak fokozódott, hevületed szította.
Akkor újult erővel s bizakodással toltad a sziklakövet mind magasabbra.

Most a pőre orom fölött az ég eltávolodott s végtelenre nyílt. A déli forro
ságban kékje megfakult. Ajkad kiszárad a beszédekben, az interjúktól. Hol
rejtőzik állhatatosságod, Sziszüfosz? Erőtlen vagy már sziklákat terelni, kö
veket dúlni szét, alapjában rengetni meg a piramist?

Föntről a világ egészen másként néz ki - bonyolult, különb-különb völ
gyek felé lejt zuhanva, számtalan irányban utak szövevénye, mohö és kielé
gítetlen, marcangol csak szakadéknagy pofával - hogy összes illuziőd be
halámolja.

A színek tarkasága alant a síkon rikító, rongyos szőttestakaróba olvad,
melyet kicsi és nagy csak magafelé húzkod, s szaggat széjjel még jobban.

Azelőtt keserves utad konokul mind fölfelé vezetett, ma pedig föl már
nincsen út, csupán a vágyaknak. Te már azonban nem álmodozó vagy, ha
nem pragmatikus. Tartsd a követ, amelybe tenyered helye beleivódott, amint
hogy tenyeredbe is beleitta magát a szikla annyi ránca.

Támaszod a kő. Fogd erősen, szorítsd össze ajkad! Fogaiddal őröld szét a
haragos köszavakat. apróra morzsoljad fel - nyelj homokot! A sivatag íze.
Legyőzvén magadat, mosolyogjál... Es újra.

Ha nem tartod meg a csúcson a sziklát, magad is, mint egy kő a mélybe
tántorulsz, s örökre élűzöd e kopár bércekről a remény fehér fecskéjét.

E naiv hiteddel, jaj, hogya dolgokon változtass, bolond elszántságoddal,
hogy a sorsot megfordítsd, te magad lökheted a követ a gyehennamélybe,
mely mindenünnen körülvesz.

Kőre kárhoztatott Sziszüfosz, megköveznek téged, a szakadék fenekére
hajítanak, mely fenekedő sziklaagyarakkal vár, hogy megbosszuljon. ,,~!
Le vele!" - dörgi a kóekhó.

Megvetetten, összeköpötten, csupa sebbel nekifohászkodsz újra a kőnek,

s tuszkolod megint föl, föl.

A kockázat

De foggal-körömmel a piramis peremébe kapaszkodva, a szögellő sziklát
markolva még fent vagy.

Vigyázz, Sziszüfosz, márványba ne dermesszenek! Vigyázz, hogy meg ne
sziklásulj. Hogy emlékművé ne emeljenek. Nézz körül - lent a tereken
mennyí temérdek gránit monumentum, szörnyöríás - megkövesült er6szak.

Forog veled a világ a magasságtól. S akkor szédülten hirtelen mindent
fonákra fordulva látsz: a csúcs csatakos mély, a mély fénylő csúcs. Te hol
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vagy? Leglejjebb vagy legföntebb? Egyetlen tájékozódási pontod a kő, ott
vagy, ahol az élettelen szikla. .

Atokkal vagy a kőre ítélve, Sziszüfosz - hogy lelket lehelj belé.
Nincs időd, jogod sincs, hogy visszavonulj és magadba mélyedj. Pedig

mennyi csípős szatíra, shakespeare-i dráma, fájdalom marta strófa témája
szorongatja torkód. Fojtsd meg mind! A követ ne feledd! Minden vájatát,
minden rideg visszfényét, minden törését, minden metsző szegélyét, mely
jajdulásig sebesít, köteles vagy megmintázni, leheleteddel melegíteni, életté
alakítani.

A dermedtség, a kő tehetetlensége, keménysége s hidegsége elleni minden
napi, mindenórás harc ott a magasban, a benned lévő kővel vívott harc - ez
életre szélén elég, igaz?

Amiként lent, a piramis tövénél, ugyanígy a csúcson is fönn Sziszüfosz
nem lehet boldogtalan.

Szondi György fordz'tása

KEDVES CSABA

Szó
talán a kövek is
megszi1nnek kőnek lenni
ha nemszólhatnak egymáshoz
kóként

nem i$ázhat le a csend
szavmnkból
várfalat rakunk
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VASADI PÉTER

Imádság

El kéne lesni, ahogy a föld mondja.
Rozsdás drótokkal a domb. A krizaniém.
A magok. Zsuppfödelek. Ahogy
az odavetett kőmondja. Leomlott
házban a gerenda. Szálkánként.
Zsírfoltosan, lukasan a bödön.
Meg kéne lesni körülöttük a csönd
glorióláját.
Nem semmi az, ami nem szól.
S nincs hangja. Csak rezgése,
hallásom alatti húron.

Magam is keresem szavamat. Nem azt,
ami jön fölfelé. Sem azt, ami nem jön.
Valamit, ami nincs a lelki kezemben,
de fontos. Neki az, akivalamiként
bukkan föl bennem, s nincs mit mondani
rá, csak ezt: a Kopár, a Hiány, a Más,
a Nem-Az, az Egyéb, a Külónös, a Kicsi,
a Kevés, a Homok. Az Amilyen.

Most ez a kérdésesség, mit ő maga áraszt,
hullámoztat
le s föl a mellben, most ez.
A puszta elfogadását kéri.
Nem szavakat.
Nem bravúros fogalmazást. Nem sínen
ezépen haladó imádság-vonatot.
Hanem a semmit. A semmimet.
Hogy most teljesen ő legyen az.
Neén.
Épp ezt. Épp ennyit. Épp így. Ámen.
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Kortársunk

JÓKAI ANNA

A félreértésról

A félreértés mindig veszélyesebb, mint a meg-nem-értés. Amit nem értünk, las
sacskán fölvilágolhat - de amit félreértettünk (vagy kényelemből félremagya
ráztunk), azonnal rögzül, s keserves munka későbbezt a hamis tudást a lélekből

kivakami. A félreértés rögtön a sajátunk - ragaszkodunk hozzá, annyira ránk
szabott. A megértésbe pedig szinte bele kell nőlnünk, a közléshez magasodnunk,
hogy a -míénknek érezhessük egészen.

A félreértés látványos sikert hoz: az általános szellemi homály mint egyéni
szellemesség tündököl. Egyáltalán: az úgynevezett "szellemes ember" ritkán
szellemi. A "szellemes" és a "szellemteli" nem ugyanaz; mégcsak nem is
rokon fogalmak.

A szellemesnek közönsége van -
a szellemtelinek követői.

Az egyik hódft -
a másik hiu.

Az előbbit fölöttébb kedveljük -
az utoöbival gyakran perben állunk.

A társaság a szellemes vendég elólt kitárja az ajtót -
a szellemi látogatót immel-ámmal ereszti be.

Az egyik középre telepszik -
a másik húzódik inkább a sarokba.

Imitt üres fecsegés -
amott beszédes hallgatások.

Ez megkacagtat -
azt lemoso/yogják.

Mégis; a közkedvenc bajban alig használható. S az addig többnyire észre
vétlent esengve vesszük észre.

A félreértés szapora; sorban, tucatjával szüli az újabb félreértéseket. A
megértés hosszan kihordott magzata azonban súllyal jön a világra. Egyedül
valónak - az egyedül-lét ellen.

"Senki sem szolgálhat két úrnak...
nem szolgálhattok azIstennek is,

a MammonfUlk is."

Látszatra a pénz, bárminemű "megszerzés" teljes elvetése. S minél erősebben

virít az anyagiasság, annál könnyebb az igét félremagyarázni. Hiszen undoro
dunk - minden nap megundorodunk. Vásár van utcahosszat. Majdnem úgy,
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ahogy a Sátán énekli a Faustban: Eladó az egész világ! Nagyazátlendülés ve
szélye: akkor hát nem kell semmi, de semmi, ami pénzért kapható, és nem kell
csinálni semmit, amiért pénzt .lehet 'kapni. A Teremtés mai, aktuális napjának
tagadása ez: vissza a már réges-régen átélt létformába - vagy éppen előre, éret
lenül, de mégis tolakodva egy még nem átélhető, távoli emberállapot felé. Dyen
"elővételezés" néhány elhivatott számára - már-már szentség fokon - kivéte
lesen megengedett; de nem az ál-hitben elbizakodott sokaságnak. Búnné válik a
tökéletes bűntelenség képzete; a fizikai lét gyökeres megvetése cserbenhagyássá.
Jézus szerelméért mások könnyeit megajánlani, micsoda végzetes félreértés! Ki
vetni a szeretetből szülőt, testvért, gyermeket, s azt hirdetni: csak a sterilizált
csordában, az uniformizált, személyiségtől és akarattól megfosztott irányzlott és
ráparancsolt tömegességben van az üdvösség... milyen tragédia. Az isteni gon
dolatnak nem a maga módján és idején szükségszerű materializmus ártott a
legtöbbet, hanem a fanatizmus, a tév-hit, a türelmetlen szektásság; a valóságos
Isten helyett, aki láthatatlan, egy "kitaláció" mesterségesen Iáthatóvá-súnlése.
Mísztéríum-dráma helyett paródiát játszanak, s ez rosszabb, mint a szalonvíg
játékok üressége - ahol legalább szabad ásítani, s átmenni végre katarzist sej
tető darabba. Gyanítom: aki a pénzt fröcskölve szidja, voltaképpen az e téren
némiképp szerencsésebb embertársait gyűlöli. Persze, aki magasztalja a pénzt, az
sem emberszeretetból teszi. De aki pénzt keres (mílyen kifejező a nyelvl), hogy
ez-életben maradjon, aki használja, jóra használja a pénzt és bizonyos értelemben
uralja - csak természetes, a jelenben elrendelt dolgát teszi. Fenntartja a létet az
anyagban is.

A kulcs-szó az isteni szövegben:
,,szolgálhat"

Senki sem szolgálhat két úrnak. A pénz szolgája szőröstül-bőröstül kiszol
gáltatott a pénznek, az anyagiságnak. A pénz nemcsak cselekedeit. de még a
terveit is megszabja. Csak azt tartja hasznosnak, amire a pénz utasítja. Olel
kezik a pénzzel, mint a szenvedélyes szerető, pedig csak függő kitartottja
annak. Az ilyen embernél csak az az érték, ami értékesíthető. A pénz bir
tokolja őt, s nem ő a pénzt. "Pénzember": a meghatározás - a rejtett birtok
viszonnyal - pontos.

Ó a kor-kísértő - de nem a korszellem! - fia.
Mindünk közül a legbecsapottabb: amikor az utolsó órán a pénz - akit

pedig oly hűségesen szolgált - koldusként löki őt a sötétbe.
Az Isten szolgája szonban - mégha el is bíbelődött olykor kényszerűen,

olykor játékos örömmel a földi javakkal - nem marad magára; a Gazda
kézenfogva átvezeti.

A jóslat pedig bizonyosság lesz:
,,Ahol a kincsed, ott a szíved is."

***
"Adjátok meg acsászárnak, amia császJiré,

ésaz Istennek, amiaz Istené."
Kétféle félreértés kínálja magát:

az egyik az önkényes csorbJ'tás 
a másik a gondatlan fölcserélés.
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Az első - az igazság megcsorbítása - lépten-nyomon tetten érhető.

I<önnyG felismerni. Minden piszkos kis cselekedetünk igazolására azt idéz
zük (cinizmusból vagy megalkuvásbóD, hogy Ó is megmondta, meg kell a
császárnak a magáét adni. Pontot teszünk a vessző helyére, elsikkasztjuk a
közlés második felét.

A császár pedig követelőző; ravasz alak - s helyváltoztató is, egyben.
Olykor bennünk terpeszkedik; telhetetlen ragadozó a húsban-vérben és fan
táziadús tivornya-vezér. Mi meg csak sopánkodunk, restelljük is, de hiába,
hiszen meg vagyon írva: "meg kell adni, meg kell adni... Ez. a természet
rendje!" Nem jobb a helyzet akkor sem, ha a császár "kiköltözik", és úgy
sürget, mint lapító adósokat, miszerint ezután már őt illeti minden fillér után,
bárhonnan származott is az, a kötelező adó!

Az Istenségnek hálát adó emberből így válhat a császárság örökös hála
adósa. "Ezzel tartozom a realitásnak" - mondogatjuk, ha a transzcendencia
megérint, s félünk ezt az érintést felsőbb realitásnak venni. "Reálisan" gon
dolkodunk akkor is, amikor a császár intésére szemet hunyunk, ott, ahol
éppen élesen látni kéne, s szorgalmasan megbámulunk mindent, ami feles
leges. Ha a császár utasít: ugorjunk az így-úgy álcázott kütba, halogatjuk,
gyanakszunk, - de csak beleugrunk végül. Ki mer itt ellenszegülni? Hiszen
a császár ilyen hatalmat kapott. ..!

Ha széttörjük az isteni mondat értelmét, a világegyensúly billen vele. A
remény a kiegészítésben van. A majdnem-elfelejtettet kell nyomatékosan, újra
az emlékezetbe emelni. S akkor a császár is csak akkora lesz, amekkora.
Hatásköre is korlátozódik, éppen arra, amire eredeti megbízása szól. A csá
szárt - a császár érdekében is! - megfékezzük.

Mégsem ilyen egyszerű. Bonyolultabb csapda: az egész ismerete, de hebe
hurgya értelmezése.

Amikor azt adjuk a császárnak, ami az Istené, s azt szánjuk Istennek, ami
a császárnak járt volna.

A császárnak hódolunk -
az Istent hódítgatjuk.

A lelkünk a császár udvarában -
s csak a testünkaz ima-kertben.

A császárnak köszönjük meg 

Azt is a császártól kérjük -

A császárt imádjuk -

amit az lsten adott.

ami az lsten kezében van.

az Istento1 csak rettegünk.
Abban is félünk a császártól -

amiben csak az lsten ítélhet.
A császárnak ajánljuk -

amire lsten várakozik.
A csás2'JÍr elo1t vagyunk alázatosan -

, s nem figyeljük az lsten kegyelmét.
Azt hisszük, teljesítjük az Irást, miközben összezavarodott bennünk.
Mindent újra kell gondolnunk:

bár a csás2'JÍr sarujában -
de az lsten lábainál.
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POMOGÁTS BÉLA

A lélek krónikása

Jókai Anna pályája, mint minden íróé, lázadó gesztussal indult, első regényében
a 4447-ben azt az emberi környzetet ítélte meg, amely gyermekkorát ésifjúságát
vette körül. Ez a környezet: a Józsefváros, úgy tetszett, kívül esett a történelmen,
csak önmagának élt, pusztuló világ volt, de pusztulásra ítélve is konokul a saját
törvényeit és előítéleteit követte. Ezek a törvények alig adtak teret az emberi
szolidaritásnak, a szeretet mintha kívül maradt volna a szegénységnek ezen az
övezetén. Nem a szelíd szegénység békítő szelleme honolt ebben a világban,
miként a hasonló világról képet adó Gelléri Andor Endrénél vagy Mándy Iván
nál, hanem valami konok ridegség, amelynek szokásai, beidegzettségei örökér
vényűnek tetszettek, nemzedékről nemzedékre öröklódtek. "Ukapák, ükanyák,
mindenkinek volt valami oka, hogy tönkretegye a többit" - hangzottak a re
gény szkeptikus rezonőrjének szavai.

Ez a zolai determináció nem biológiai, hanem szociológiai, törvényeit a
mostoha társadalmi körülmények okozzák, pontosabban az, hogy ennek a
mikrovilágnak mindig a történelmen kívül, a társadalmi lét peremén kellett
élnie, pontosabban tengődnie. Maradt, szinte egyedül, az irodalom, amely
legalább fellázadt a méltatlan emberi helyzet ellen, és megszólaltatta a szá
nalom érzéseit.

A lázadó gesztusnak két, egymástól elválaszthatatlan következménye volt:
a tárgyilagos ábrázolás kíméletlensége és az ábrázolt emberi sorsok iránt
megmutatkozó irgalom. Jókai Anna elutasította a Tömő utcai kisvilágot,
mégis részvéttel mutatta be szerencsétlenül tengődő emberi lényeit. Elemző
tárgyilagosság és felelős keresztény szolidaritás szabja meg azóta is a világ
gal, az emberi környezettel kialakított viszonyát. Ez a kettős és egységes
szemlélet mutatkozik Tartozik és követel, Napok, Mindhalálig, Jákob lajtorjája és
Szegény Sudár Anna című regényeiben, valamint A labda, A reimsi angyal, Az
együttlét, A panasz leírása című köteteinek elbeszéléseiben vagy legutóbb no
velláinak Az ifjú halász és a tó című gyűjteményében.

Művei krónikák a magyar életről, az elmúlt évtizedek közös történetét
örökítik meg. A történetalakításnak ugyanakkor van egy személyes övezete,
a mesét, az ábrázolást gyakran személyes állásfoglalások kísérik, ésezek nem
egyszer arra utalnak, hogy az emberi sorsokat sohasem lehet megragadni
pusztán az adott társadalmi körülmények ismeretében. Ahogy Németh Lász
ló nagy jellemregényeinek tragikus asszonyalakjai, Jókai Anna hősei is szün
telenül hordoznak valami "magasabb", szívesen mondanám így: "transzcen
dentális" jellegű üzenetet. Például a Napok főhőse, akinek élete éppen azt
példázza, hogya társadalmi lét, a szüntelen tevékenység nem ad kielégítő

magyarázatot az ember végső kérdéseire, vagy a Szegény Sudár Anna címsze
replője, akinek nehéz sorsa az áldozatvállalás és a szeretet erkölcsi erejére
figyelmeztet. Ennek az erkölcsi, mondhatnám így is: spirituális erőnek, az
emberi személyiség tágasabb és távlatosabb dimenziójának a megragadásá-
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ban és érzékeltetésében rejlik Jókai Anna írói világának igazi karaktere. Az
ember nemcsak társadalmi lény, nem lehet egyszeruen a történelem és a tár
sadalom felől megérteni - mintha ez volna az írói üzenet.

A Szegény Sudár Anna hőse egyszerű magyar asszony, aki egy erdélyi
kisvárosban élve számol be titkos naplójában életének eseményeirol, emberi
környezetéről,amely lassanként felbomlik és elpusztul az emberellenes erő

szak köznapi csapásai alatt. A történet fiktív hőse, mondhatnám így: "alul
nézetból" látja a végbemenő eseményeket, a krónika éppen ezért hiteles. Va
lami fojtogató, mind nehezebbé váló atmoszféra keríti hatalmába az emberi
sorsokat, és sorvasztja el az emberi értékeket. A nyomorúság, a megfélemlítés
és a hivatalos hazudozás ijesztő köznapi természetével találkozik az olvasó.
A keserves, mindent átható és elpusztító zsarnokságról ad képet a regény.

A zsarnokság mindazonáltal nem az egyetlen valóság, amely hatalmában
tartja az esendő emberi életet. Jókai Anna regényének mostoha körűlmények

között élő erdélyi magyarjai, mindenekelőtt maga a főhősnő humánus érté
keket állítanak az elvadult külső világgal szembe: az emberi szolidaritást és
a szeretetet. Az egymás iránt vállalt felelősség, az evangéliumi szeretet védi
meg őket attól, hogy az elnyomás végsőkig alázott martalékai legyenek. A
Szegény Sudár Anna ezért nem a zsarnokság regénye, hanem a szereteté,
amely képes átvilágítani a sötétségen. s egyedül hordozza a reményt.

Az erdélyi krónika üzenetének személyes értelme van, s valóban Jókai
Anna írói világában mindinkább a személyesség kap szerepet. A narráció
után a reflexió. A történet mellett megjelenik a vallomás, és teljességgel ki
bontakozik az a moralista hajlam, amely korábban az epikai művek szemlé
letmódját és világképét is meghatározta.

Azok a személyes értelmű írások, időnként szinte prózaversek, amelyeket
A töve és a gallya című kötet gyűjtött egybe, igazából egy "transzcendentális
dialógus" részeivé válnak. Jókai Anna ezúttal a személyes meditációk és val
lomások könyvével jelentkezett: vallomásokkal a kereszténységről, a magyar
ságról, az európaiságról és az irodalomról. A meditatív írások nem egyszer
az Istennel folytatott beszélgetés: a "soliloquium", az imádság hagyományos
formáját öltik fel, s valóban, Jókai Anna új könyvét bensőséges vallásosság hatja
át. Igen gyakran hivatkozik a Szentírásra, máskor meg Kempis Tamás, Simone
Weil és Hamvas Béla írásait idézi, mint világképének vonatkozási pontjait.

Alighanem szándékosan különíti el magát mindattól, ami "itt és most":
politika, s ezzel a valóban mindent elöntó és magával sodró politizálás, politikai
furor erkölcsi meghaladásának készséget kívánja erősíteni. "A politikába - írja
egy helyen - nem érdemes »lelkestül« belebonyolódni. De nem helyes előke

lően kivonulni sem. A hermetikus elzárkózás pedig lehetetlen. Amit érdemes,
ami helyes és amit talán lehetne: a politikát szűntelen kontroll alatt tartani, uta
sító »halálistenségétól« megszabadítva csupán felhasználni az atmenetben." Ez
a gondolat is arra hívja fel a figyelmet, hogya politika szabaddá válása önma
gában még nem elég: erkölcsi és kulturális felemelkedésnek kell következnie.

A kultúra jelen f9ntosságának felismerése állította Jókai Annát három esz
tendeje a Magyar Irószövetség élére, ahol általános bizalommal övezve vé
gezte munkáját, s fogta össze az írók mindig is megosztott és széthúzó tábo
rát. Most, hogy sokunk fájdalmára erről a bizalmi posztról visszavonult, azt
várjuk, hogy visszatérve a műhelybe, ismét az emberi lélek krónikása és az
emberi szolidaritás evangéliumi üzenetének hírnöke legyen.
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Szabadság - méltányosság

,cs. GYIMESI EVA

Kereszténység - nemzet -liberalizmus

Az ember - ha liberális - egész Kelet-Európában, de különösen kisebbség
politikai erőtérben. minduntalan arra kényszerül, hogy magyarázza a bizo
nyítványát olyanoknak, akik kellő műveltség híján individualizmussal, sza
badossággal, ateizmussal és nemzetietlenséggel azonosítják nézeteit. Szük
ségét érzi egy olyan érvrendszemek, mellyel ezek a vádak elháríthatók, hogy
teret nyerhessen azok mellett, akik a keresztény vagy nemzeti minőséget

kisajátítják és igyekeznek politikai tökévé kovácsolni ellenük.
A közvélemény előtt világossá kell tennünk, hogy a liberális szellem való

jában nem összeférhetetlen az istenhittel és a nemzeti érzéssel.
Keresztény vagyok és liberális. Ez a kettősség számomra nem gond, a két

mínőség bennem nagyon is összhangban van egymással. Volt, amikor az
egyetemen két dologért kaptam utolsó figyelmeztetést: hogy a hitemet nem
rejtem véka alá, és hogy Doina Comeával szolidarizálok. Nem azután lettem
kereszténnyé, amikor ebből már-már politikai kurzus lett. liberális elveim
sem újkeletűek. A kollektivizmusból történt ifjúkori kiábrándulásom után 
ha öntudatlanul is - liberális irányba mentem: az egyéni szabadságot soha
sem tudtam volna alárendelni többé valamely elvont közösségeszménynek.
A közösség értelmét csak akkor látom be, ha az a tagjai érdekeivel összhang
ban van. Sajár érdekeimrőllemondani a közösség javára, ezt csak úgy tudom
elképzelni, és tenni is, ha önként, szabad döntés alapján teszem. Például, soha
nem tekintettem ,önfeláldozásnak, hogy amikor nagyon nehéz volt, Erdély
ben maradtam. Ereztem, hogy ez a dolgom, csak itt lehetek összhangban
magammal. Talán a keresztény szolgálatetika is így diktálta. Választásomat
azonban soha nem tekintettem kollektív kötelességnek, mindenkire nézve
kötelező mintának. Ez pedig inkább liberális elem.

Persze, személyes meggyőződés kérdése is, hogyan fér meg az emberben
a keresztény meg a liberális.

Az én számomra egyszeru a dolog. Harmincnyolc éves koromig nem hit
tem Istenben, viszont megszenvedtem egy olyan világnézetnek a korlátait,
amelyik figyelmen kívül hagyja az egyén egyszeri, megismételhetetlen eg
zisztenciáját, s valamely közösség eszménye alá rendeli, amelyik valójában
emberellenes, mert elnyomja, uniformizálja azt, ami bennünket emberré tesz,
aszemélyenkénti különbözőséget.

Az emberi létezés számomra mindenekelőttazt jelenti: felismerem, hogy
én: én vagyok, és különbözöm tőled. Viszont hogy önmagam felismerjem,
szükségem van Rád. En és Te egymásra vagyunk utalva. De Isten Téged és
engem is külön a nevünkön szólít, "megtisztel" azzal, hogy személyesen...

106



Végül is ez az emberi méltóság és a személyi jogok alapja. Amikor ennek a
felismerésnek részese lettem, nem tudtam elfelejtem, hogy volt idő, amikor
nem voltam birtokában, s nem az én érdemem az, hogy most már tudom.

A másik ember viszont számomra azóta is: az, akit lsten ugyanúgy nevén
sz6Itt, mint engem, még ha nem hallja is. Szabad ember, akiben tisztelnem
kell a másik személyt, az "imago Dei"-t, azt, aki meghallja vagy nem hallja
meg Öt. S ha nem hallja, akkor is tudom: lsten tervében helye van őneki is,
a Fiú mindenkiért jött, érted és őérte személy szerint, függetlenül attól, me
lyik közösséghez tartozik.

Ezért bizalmatlanul viseltetem minden olyan címke iránt, amelyik sommá
san emleget egy-egy közösséget. pláne, ha az nem is valódi közösség. A közös
bélyeg alatt nagyon is különböző lények vagyunk, és nem egyezik az emberi
mélt6sággal az uniformizáló címkézés, llyenkor az erdőtől nem látjuk a fát.

Az Evangélium nem ismeri a kizárólagosságot, a láthatatlan egyházba a
"zsidók, görögök és mindenféle pogányok" mindannyian, kirekesztés nélkül,
beletartozunk. A mai keresztény kurzus azonban: eltérés az Evangélium szel
lemétől, mert hajlik a kirekesztés felé. Merev határt húz keresztény és nem
keresztény közé, mintha érdem, és nem az isteni kegyelem függvénye lenne
maga az istenhit is.

A keresztény és a szabadelvú

De hogyan lehet a két mínőséget közös nevezőre hozni?
A liberalizmus és a kereszténység közös nevezöle az, hogy a személyre

apellál, a személy szabadságát tekinti a legfőbb evilági értéknek. (A hívő

keresztény számára ennek transzcendens távlata van, de most a társadalmi
vetület a lényeg). Ezzel együtt a különbözőséget, a másságot is értéknek te
kinti, a nemzeti vagy faji, ideológiai vagy vallási kizár6lagosságot, illetve
intoleranciát mindkét eszmerendszer elítéli. A személyazalapérték, bárki is
legyen az, a maga egyetlen, megismételhetetlen életével, amelyben a maga
módján boldogulni akar. Ennél fontosabb evilági értéket nem ismer el; a te
kintélyt is csak akkor, ha az nem hivatalból, hanem erkölcsíségénél, szakér
telménél és teljesítményénél fogva illet meg valakit. A szabadelvű nem hisz
az örökölhető, a ranggal, pénzzel, hivatallal járó tekintélyben, de tiszteli a
profi munkát és a kimagasló teljesítményt. Mindennel és mindenkivel szem
ben fenntartja a kritika jogát, mert nem hisz az evilági "tekintélyek" abszolút
értékében. Annak számára, aki hisz, egyetlen érték abszolút: az Isten.

A közösség és a szabadelvú

Hasonló az is, hogya közösséget - eltérőert a kommunista, a nacionalista
vagy általános humanista felfogástól - mind a keresztény, mind a liberális
szabad emberek társulásaként fogja fel; nem névleges, hanem valóságosan
működő közösségnek tekinti, amelyben mindenki az egyén és a köz érdeke
inek összhangjára törekszik.

Mindkettő lényegesen eltér a kollektivista ideológiáktól. Minthogy a kom
munizmus alapértéke egy absztrakt, homogenizáló közösség, a nacionaliz-
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musoké az idealizált Nemzet, a humanizmusé a nagybetűs Ember, az egyé
niség ezekben eltűnik, és csupán arra való, hogy szolgálja a többé-kevésbé
elvont Eszmét. A pusztán hagyományban gyökerező vagy uniformizáló,
felülről előírt közösség valójában sohasem jelent teljes érdek- és célközössé
get, melyhez az egyén meggyőződésből,szabad döntés révén csatlakozhatik.

A reális közösség mindig szabad emberek társulása - a jelenben, a gya
korlatban, az érintkezésben, felismert közös érdekek és célok, ügyek és esz
mék alapján. Az alapmotívum ez: a tudatosított közös érdek és cél jegyében
elhatározzuk, hogy együtt csinálunk valamit, együtt old unk meg problémá
kat. Nem azért, mert valakik felülről mondják, hanem mert megegyezünk
abban, hogy a problémákat külön-külön nem tudjuk megoldani.

A nemzet és a szabadelvű

A "nemzeti liberalizmus", ahogy azt ma felfogják: fából vaskarika, mert a
liberális alapértéket, a személyes szabadságot ez a kifejezés kollektív tartal
mú jelzővel korlátozza, eredeti értelmét megváltoztatja, s a nemzeti szabad
ságharc, függetlenség vagy integritás ideológiáját építi rá. Kelet-eur6pai kép
ződmény, amelynek tipikus vetülete, hogy itt a szabadelvű pártokat is a
"nemzeti" jelzővel látják el. A határok spiritualizálódásának európai folya
mata s az ennek érdekében kezdeményezett párbeszédek helyett ezek a nem
zeti liberalizmusok lényegében a nacíonalizmusok legitimálását, és ezzel a
feszültségek fenntartását szolgálják.

A magyar "nemzeti liberalizmusnak" az én szememben némi hitele csak
akkor volna, ha ez a nemzeti liberalizmus abban jeleskedne, hogya szabad
elvűek szelleméhez híven toleránsabb a másként gondolkodókkal és más
nemzethez tartozékkal. és javasol, teszem azt, egy példaadó kisebbségi tör
vényt az anyaországi kisebbségek számára. Egyébként nem látom be, miben
liberálisabb, mint a nép-nemzeti irányzat. De most hosszú lenne ezt kifejteni.

Ha viszont nem értünk egyet ezzel a jelzös liberalizmussal, a megbélyeg
zéseket elkerülendő, tisztázni kell a nemzeti ügyhöz való viszonyunkat.

Magam csak úgy tudom ezt felfogni, ha a nemzet absztrakt meghatározá
sai helyett olyan nemzetfogalommal számolok, amelyikben a nemzethez tar
tozás is valamiképpen személyes ügy: a nemzet azokból áll, akik magukat
magyarnak érzik.

A nemzet határát senki sem húzhatja meg valahol, a maga vagy a mások
valamely nemzetnek nevezett eszmény (a maga teremtette fikció) nevében,
mert a nemzet élő, eleven határa benned és bennem, bennünk van, mai em
berekben, akik lsten tudja, mi okból magyarnak születtünk vagy magyarokká
lettünk. Ezt a véletlennek tetsző adottságot nevetséges ragozni, hogy tudni
illik ki a magyar, a magyarabb, a legmagyarabb. Itt kezdődik a kizárólagos
ság, a kirekesztés...

Különösen bántó az effajta kategorizálás itt, Erdélyben, ahol oly sokan
vannak a vegy~ származású vagy vegyes házasságban élő magyarok, romá
nok, németek. Erdemes lenne pontosan felmérni, mekkora az aránya ezeknek
magyarok és románok körében egyaránt. Merem állítani, hogy többen van
nak, mint a szélsőséges nacionalisták. Nekik pontosan a liberális ideológia
adna fogódzót elbizonytalanodásuk, feszültségeik közepette,
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A liberális a nemzet realitását veszi szemügyre: azt, hogy sokfélék va
gyunk, érdekeink és nézeteink is sokfélék, és sokféleképpen lehet megélni a
közösségi valóságot is. A liberális nem erőlteti a közösséget, de örül a mű

ködőképes közösségeknek. A közösség az ő számára nem lehet érték, ha
elnyomja az egyes emberek sokféleségét, ha nem szabadít fel, hanem arra
kényszerít, hogy szolgáljad annak érdekeit.

No és akkor hogy fér ez össze a keresztényi szolgálatetikával? - kérdez
heti valaki.

Valóban, a kereszténység egyik alapértéke a szolgálat. Ámde, ez nem
kényszerítésre, hanem belső parancsra működik, A szolgáló keresztény, hogy
úgy mondjam, nem csupán ad, hanem kap is. Odaadja magát, az erejét a
közösségnek, de megtalálja a számítását: boldog, ha tud tenni valamit. A
lényeg, hogy szabadon választhassa ezt.

Kisebbségpolitikai vonatkozásban is tudatosítanunk kell: így is lehet a
nemzethez viszonyulni, az egyes emberek szabadságára és érdekeire össz
pontosítva. '

Hagyományközösség - érdekközösség

A liberális a nemzetben nem csupán "hagyományközösséget" lát, amelyet
lehetóleg meg kell őrizni. Hanem azt keresi, hogy itt és most, a jelenben
hogyan boldogulhatnak az egyes emberek, a kisebb és reálisan működő vagy
ezután születő közösségek. Kissé sarkítva: nem a nemzet megmaradásának
nagy történelmi drámája, hanem a nemzetet alkotó emberek mindennapjai
érdeklik. Avagy nem az ő jólétüktől, szakértelmüktől, műveltségüktól és gya
korlatiasságuktól függ ama nagy dráma alakulása is? Nem az egyes fák
egészségétól függ az egész erdő egészsége is?

Kelet-Európában a nemzettudat elsódlegesen múlt-orientált "hagyomány
közösséget" jelent. Nagyon jellemző, hogya nyelvi, etnikai, kulturális azo
nosságtudat valósággal ritualizálódott: a nemzeti ünnepek, a megemlékező

rendezvények történelmi, néprajzi, irodalmi szimbólumai kapcsolják össze a
közösséget, mint valamiféle egyházi liturgia, melyben az ismert motívumok
a hit függvényében azonos hatást váltanak ki a jelenlévőkból.

Az összetartozásnak ez az ünnepi, felemelő érzése azonban, bármilyen
gyakori, nem helyettesítheti az olyan, jövő-orientáltközösségeket, melyekben
az emberek szakértelme és ereje egy közös cél elérésére vagy valamely prob
léma megoldására irányul. A "hagyományközösség" mellett egy-egy telepü
lés, régió, csoport vagy réteg, nemzedék vagy foglalkozás stb. érdekközössé
gének is intézményesülnie kell, ez a polgárosodás feltétele.

S egy liberális platformnak, kisebbségi körülmények között is, erre a szük
ségletre kell épülnie.

Szabadelvúek a kisebbségért

A cél: megszüntetni az emberek mindennemű - anyagi, társadalmi, szellemi
- kiszolgáltatottságát, ami a mi körülményeink között a kisebbségi létből

adódó hátrányokat külön tetézi. A liberális a mi tájainkon a polgári kezde-
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ményezések, vállalkozások katalizátora' lehet, jól kiegészítve ezzel azok mun
káját, akik elsősorban a köz kisebbségpolitikai érdekeiért küzdenek.

Ennek megvalósítása hangsúlyozottan pragmatikus irányvonalat, progra
mot feltételez. A legkülönbözőbb helyzetű romániai magyarok jogi védettsé
ge mellett egyenrangú közös érdekünk: maga az élet, az élet minősége, az
egyesek és a közösség biztonságos egzisztenciája. Ha nem irtóznék a nagy
szavakt61, az életet most nagy betűvel írtam volna.

Meg kell értetnünk minél szélesebb körben, hogy ez a cél - közvetve 
szintén a nemzeti érdek szolgálatában áll, hiszen minden magyar földműves,
iparos, vállalkozó stb. jóléte egyúttal a közösséget gazdagítja. Kezdeményező
készség, önszerveződés, polgárosodás nélkül nem tudjuk kézbe venni sor-
sunk alakítását. .

Ehhez sok pénz kell és nagy szakértelem. Az a pénz, amit egyesek a ré
gebben felhalmozott erkölcsi hitelüknek köszönhetőerr a romániai magyar
ságnak szereztek, nem változott át működő tökévé, bankká vagy hitelszövet
kezetté, hanem visszaváltozott ugyanazzá: szimbolikus tökévé. Van mecena
túra, de abban a kliensek és a hivatalnokok részesülnek, akik cserében újra
termelik a "mecénás" fogyatkozó nímbuszát. Félő, hogy ezzel a zárt, tekin
télyelvű társadalom - a megdöntöttnek tekintett rendszer - mintája kon
zerválódik tovább.

A liberálisok feladata: mindenekelőtt pénzt és lehetőséget biztosítani arra,
hogy a romániai magyarok anyagi, társadalmi körülményei biztonságosabbá
váljanak. Bank, hitelszövetkezet, társulás, üzlet, vállalkozás, a profizmus fo
kozása minden tevékenységünkben - ezek segíthetnék leginkább a kisem
berek, ezen belül a nagy segítségre szorulö földművesek sorsának jobbra
fordulását. Ehhez megfelelő szellemi tőkét is kell teremteni: kineveIni azokat
a menedzsereket, gazdasági szakértőket, akik a megfelelő intézményeket
megszervezik és működtetik.

A liberális a mi körülményeink között nem törekedhetik hatalomra, de
erjesztóje lehet a társadalom egészséges irányú alakulásának, terjesztője a
"nyílt társadalom" eszméjének, amelyik jövő-orientáltés dinamikus, nem te
kintélyelvű és egyirányú kommunikációra berendezkedett, hanem a párbe
szédnek és vitáknak kedvező, azaz folytonos önkorrekcióra képes. S végül:
ellensúlya lehet azoknak a nacionalista irányzatoknak, amelyek mindkét ré
szen fékezik a társadalom egészséges önmozgását, magát a polgárosodást.
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JEAN-MARIE LUSTIGER

Liberalizmus a politikai és társadalmi életben

Cw>k azt mondják "Iiberalizmus"/ én úgy értem: "szabadság". A líberalízmus lIa
S7abadság egyik értelmezési módja", mondja Burdeau (lA liberllHsme Paris 1979)

A New York-i Szabadság-szobor már több mint egy évszázada fogadja a
Közép-Buröpáböl és az egész világból érkezők hatalmas tömegeit.

Mint tudják, a szobor a francia Bartoldi alkotása, s 1883-ban Párizsban
mutatták be, E kettős utalás nyomán Párizs érseke felhatalmazva érzi magát
arra, hogy Onöknek a szabadságról beszéljen.

Akárcsak Ezópus nyelvére - sót talán még annál is jobban - a szabad
ságra is áll, hogya legjobb és a legrosszabb dolog a világon. A szabadság
elpusztítja a zsarnokokat, miképpen Dániel próféta szeme láttára a legna
gyobb hatalmak semmisültek meg.

A szabadság az Edenkert óta a tilalmak megszegése, anarchia és terror.
Szabad voltál, Káin - de lImit tettél a testvéreddel" (Ter 4/10).

a) Mindezek ellenére lIa szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk" (Gal
5/l). A 15. és 16. század reformátorai lelki szabadságot követeltek, s hol jog
gal/ hol jogtalanul hivatkoztak a Hiszekegyre és a Galatákhoz írt levélre. Egész
Európával együtt/ önök és mi - csehek és lengyelek, szlovákok és franciák 
megtanultuk: fizetnünk s lakolnunk kell a szabadság körüli viszá1yokért.

b) Szerzetesrendek nélkül nem lett volna sem reformáció, sem ellenreformá
ció/ és sokak szerint a szerzetesi hagyományok jelentősenhozzájárultak ahhoz/
hogy Európa megismerkedett a közösségí élettel, az igazságos autonómiával és
a szabadsággal. Esetükben azonban mégsem beszél senki liberalizmusról. Aki
mégis libera1izmust emleget, az csupán kezdeményezőkedvről és felelősségről

beszél, védettségről a kényszerekkel, az önkénnyel szemben.
A kifejezés olyan korszakot teremtő társadalmi-politikai rendszert is jelent,

amely elválaszhatatlanul összekapcsolódik az európai földrész földrajzával
és történelmével.

Lehetetlen újraírni a történelmet. Mai helyzetünk egyébként sem alkalmas
erre. Az viszont kétségtelen, hogya szabadság hódítását össze kellene kap
csolni a zsarnokok elleni harccal. Erre utalnak a birodalmak célkitűzései és
minden abszolutizmus egyeduralmi logikája. De volt-e ez valaha ís máskép
pen minden számkivetettségünk óta? Nem voltak-e mostanában Onök is ta
núi ezeknek- csehek és szlovákok, németek és lengyelek? A szabadság erő

feszítés és hódítás eredménye.
c) A bibliai Szövetség óta megígért és elfogadott szabadságot és hódítást,

a 17. és 18. században társadalmi és politikai tevékenységgé akarták átfor
málni Angliában és Franciaországban.

De vajon szükséges volt-e, hogya polgári társadalom politikai felszabadítása
a felvilágosodás szinonimája és következménye legyen? A szabadság győzelme

természetesen lehetetlen felvilágosult gondolkozás nélkül. De vajon szükséges
volt-e, hogy emiatt elfeledkezzünk a Kinyilatkoztatásról, megtagadjuk a hitet,
bálványozzuk az értelmet, s elszabadítsuk a forradalmat és a terrort?
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A szabadság maga szabad. Vajon szükség volt-e arra, hogya szabadságot
ne csak eszköznek tekintsük, hanem ezen túlmenően egyetlen igazi "jótl-nak
és egyben célnak is? S vajon szükség volt-e arra, hogy a szabadság megint
túllépjen önmagán?

Vajon valóban meghozta-e az ígért szabadságot a liberális gondolatok fej
lödése, a tulajdon kultusza mint a polgári erények kritériuma vagy a fepődés

mozgatóereje, a szabadkereskedelem uralma?
d) Nyilvánvalóan nem felejtkezhetünk el a "habeas corpus"-ról, a politikai

szabadságról, a jogállamok alkotmányáról, a hatalmak szétválasztásáról. Az
európai viszályok, a totalitarizmus tragédiái minket bizonyára még ér
zékenyebbé tettek arra, hogyelismerjük az emberi jogokat. A liberális elmélet
és gyakorlat igyekezett érvényt szerezni mindazon alapvető jogoknak, ame
lyek szorosan hozzátartoznak az emberi személyiség lényegéhez - az élet
hez való jogtól kezdve a vallásszabadság jogáig.

A Nyugat leginkább arra törekedett, hogy olyan államokat hozzon létre,
ahol a jog szabályozza a politikai hatalom gyakorlatát, ahol az állampolgárok
jogi egyenlősége alkotmányosan biztosított, és ahol tilos megfosztani az ál
lampolgárokat jogaiktól. (Kivéve a Büntető Törvénykönyvben előírt s a kor
mányzó hatalomtól független bíróságok által annak nyilvánított eseteket.)
Ezek olyan állampolgári szerveződés biztosítékai, amelyet inkább az értelem
re, mintsem az erőszakra alapoztak, s amely a politikai ésszerűség hasznos
eszköze.

Ám jól ismerjük a társadalmi és politikai élet drámáit is, amelyek a libe
ralizmus árnyékában zajlottak le. Ezek közül hármat kell megemlíteni, ame
lyek az emberi élet szempontjából alapvetóen fontosak.

1. Az első a liberalizmusnak a vallással, ezen belül a kereszténységgel és
a zsidósággal való kapcsolatára vonatkozik.

a) Már céloztam arra, hogy az ember szabadsága bibliai gondolat. Egy
olyan jelentős liberális gondolkodó, mint Hegel, ezt írta: a keleti despotizmu
sokban egyvalaki volt szabad; az antik demokráciékban néhányan, a keresz
ténységgel viszont mindenki szabaddá vált. Am történelmünkben félelmetes
zűrzavart okoztak az európai vallásháborúk, az uralkodók abszolutizmusa
és a vallási hovatartozás eldöntése a politikai hatalom által. Cuius regio, illius
religio. Nem csoda, ha sokan a szabadság ellenségét látták a királyokban és
a papokban. Az emberi történelemben gyökerezik annak a különös torzulás
nak a titka, amelynek következtében a szabadság azt képzelte magáról, hogy
le kell győznie az egyház, a hit és az igazság zsarnokságát.

Isten ítéli majd meg ennek a helyzetnek számtalan, egymással szembenálló
felelősét, amelyben összezavarodott a szabadság hangoztatása és a tekintély
elvetése, az ésszerüségbe vetett hit és az igazság feladása, a haladás optimiz
musa és a bűn meg a Kereszt tagadása. Valóban, a liberális rendszer gyakran
harcias támadásba lendült a bibliai Kinyilatkoztatás ellen, amelynek el
fogadását kényszernek és viszályt keltőnek tüntette föl.

Mindenki emlékszik ennek a történelemnek kétértelmű és paradox voltára.
A zsidók felszabadulásukkor jogaikat mint emberek követelték, nem pedig
mint a zsidó vallás tagjai. A lelkiismereti szabadságot már nem az egyház
szabadságának nevében vagy a hitre való tekintettel követelték meg, mint
annak idején Európa nagy mártírjai és apostolai, hanem a társadalmiagnosz
ticizmus és a gyakran ellenséges tolerancia alapján. E szabadság többnyire
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arra törekedett, hogya vallást megfossza sajátos jelenlététől a társadalmi és
politikai életben. Egyúttal félreismerték, visszautasították és tagadták a
vallászabadsághoz való jogot ésa vallás közéleti szerepét. Vajon mindez Vol
taire hibája vagy Bossuet gallikanizmusáé? A felvilágosodásé vagy a Pápai
Államé? Esetleg VIII.Henrik skizmájának köszönhető vagy a katolikus zsol
dosok barbárságának? A vádaskodás nem vezet el minket az igazságra. De
az idő múltával, emlékezetünk segítségével egyre jobban felismerjük, hogya
szabadság a gyakorlatban hogyan fonódott össze eltéphetetlenül a jobb- vagy
baloldali antiklerikalizmussal, a harcos egyházellenességgel, sót a keresz
ténység és zsidóság tudatos elvetésével, s igen gyakran az ateizmussal is.

b) Az egyházi személyek tévedései, kompromisszumai és hibái is rontották
tanításuk hitelét. Botlásaik manapság jóval nagyobbaknak látszanak, mint
voltak egy-két évszázaddal ezelőtt.

A szólásszabadság semmiképpen sem jelentheti az igazság iránti semle
gességet. A lelkiismereti szabadság pedig nem tehet egyenlőséget jó és rossz
közé, s a vallásszabadság nem homályosíthatja el az egyháznak az isteni
Kinyilatkoztatásba vetett hitét.

Igen, a liberális eszmék ígéretesek lehetnek, de csak akkor, ha nem választ
ják szét a jogot és az igazságot. Igen, a szabadság sikerfilozófiája valóban
erősíthette a társadalmat, de csak azzal a feltétellel, hogy nem tagadta meg
a közjót. s elfogadta a jogszerűséget. Igen, a vallási türelem politikai egyez
mények biztosítéka lehetett, de csak akkor, amikor nyilvánosan biztosították
a jogot a valIásszabadságra.

Am a jog és a szabadság azt állította önmagáról, hogy csak akkor lehet
hatékony, ha elszakad a lényegét megalapozó, lendületét megadó értékektől.

amelyek megvalósulását biztosítják. A politikai csatározás elválasztotta a té
teles jogot az erkölcsi értékektől; csupán az erőviszonyokra korlátozódott. A
politikai hatalom jogos autonómiája hozzákapcsolódott a viszonyítási rend
szerek elveszítéséhez Isten abszolútumának és az emberi személyiség transz
cendenciájának befogadásához. Abszurd vállalkozás azonban politikailag
biztosítani a szabadságjogokat, anélkül, hogy hozzákapcsolnánk a közjóért
vállalt tényleges felelősséghez. Ahogyan az is képtelenségnek bizonyult,
hogy ural juk a természetet, ha az nem kapcsolódik hozzá az örök javakhoz.

Bár a liberális rendszer a közömbösség és az ateizmus fő mozgatója s
reklámozója, mégsem hozható azokkal közös nevezőre. Az egyház többször
s joggal ítélte el e zavaros elméleteket.

A keresztényeknek s a liberális társadalmaknak is hosszabb időre volt
szükségük ahhoz, hogy felismerjék: a politikai autonómiát nem szúkíthetik
le a vallás elleni lázadásra. Ellenkezőleg,az emberi jogok elismerése magában
foglalja az Isten képmására teremtett ember tiszteletét. Az ésszerű kormány
zás feltételezi az okosság, az igazság, az erő és a mértékletesség nagy eré
nyeit. Az egyház és az állam szétválasztása biztosítja az egyház szabadságát,
és korlátozza a politikai hatalom hatáskörét.

Túlságosan hangsúlyoztam történelmünk drámai eseményeit? Vagy éppen
ellenkezőleg, netán elhallgattam kudarcaink, vívmányaink és gyengeségeink
súlyát? Sikerült-e bemutatnom a legutóbbi idők pápáinak és zsinatainak ta
nításában múködő termékeny, helyes ítélőképességét? Nem tudom. Ezt majd
hallgatóim döntsék el. Nekik kelllevonniuk a tanulságot ebből az igen zava-
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ros történelemből. Az is rájuk vár, hogy az új körülmények között újra átér
tékeljék a liberalizmus kudarcait és a szabadság győzelmeit.

2. Az is megrázta a megvalósult liberalizmus politikai-társadalmi rend
szerét, hogy a líberálís filozófia sem nem rendszeres, sem nem totalitárius.
Bár tagadásaiban időnként intoleráns, mégis nyitott marad a meggyőződések
sokszínűségére. A 19. és 20. század folyamán mindez a liberális államnak
nevezett képződményben valósult meg. A szabadság mint autonómia és a
szabadság mint a közösségben való részvétel politikai összekapcsolása olyan
rendszerek kidolgozását tette szükségessé, amelyek az ésszerűséget és a köz
akaratot hangsúlyozzák. Az állampolgárokat a politikai szabadságjogokat
tartották a legfontosabbaknak, s nem volt elegendő formális kinyilvánításuk
ahhoz, hogy értéküket ne veszítsék.

a) Illuzórikus volt a társadalmi életet egy feltételezett szerződésre alapíta
ni, nem pedig a test-lélek egységéből álló emberi személyre. De nem volt
hiábavaló az ésszerüségre és a megfontolásra bízni egy politikai útmutató
kidolgozását. Jó és helyes volt, hogy garantálták az emberi szabadság
jogokban a kezdeményező készséget, és lehetővé tették a sikert. Am bűn

tettnek minősül az, hogy kizsákmányolták mások szabadságát, és eszközül
használták azt a politikai igazságosság ellen. Ez a hiba - amelyet minden
szocialista rendszer oly hevesen támadott - időnként a liberális államok becs
telen magatartásához vezetett, oly módon, hogy a hatalmat és a jogot a vezető

osz!ályok saját javukra és megszerzett pozícióik kihasználására fordították.
Orvendetes viszont, hogy az ember feladata lett boldogságának meghatá

rozása és felkutatása. Helyes volt az, hogy nem az állam kapta meg ezt a
kiváltságot; a totális rendszerek ezen a ponton nem gyöngítették a liberaliz
mus eszméjét. Gyalázatos volt azonban csúfot űzni a közjóból. csökkenteni
az állampolgárok, sót egész nemzedékek érdekeinek érvényesülési lehetősé

gét, náluk "fontosabb" érdekek miatt, A korlátlan hatalmak politikai voluntariz
musa végérvényesen bebizonyította azok véres tehetetlenségét. Gyalázatos volt
az is, hogya hatalom gyakorlását alárendelték a hatalmi csoportok érdekeinek,
vagyis az erősebbek javára, s a gyengébbek kárára haszná1ták fel. Az igazat
megvallva, a liberális állam önmagát diszkva1ifikálta, amikor a gazdagok javára
s a szegények elszegényedésére építette rá a politikai jogok gyakorlását.

Minden szocializmus - még a marxizmus is - igazságosabb rendszert
követelt a szabadság és a munka e bűnös kihasználásával szemben, amely
egyesek mérhetetlen meggazdagodását eredményezte. A pápák és a zsinatok
szociális tanítása állandóan emlékeztetett a javak egyetemes rendeltetésének
bibliai elvére, hangsúlyozta a társadalmi és politikai hatóságok felelősségét

a közjó szolgálatában.
A liberalizmus feljogosítva érzi magát arra, hogyelutasítsa az ember örök

üdvösségét, és így a mennyei javakra való törekvést földi és időleges, azaz
anyagi javak megszerzésére korlátozza. Ezenkívül azzal, hogy mindenek fölé
helyezte a gazdasági életet, a liberalizmus igazolta az erősebb által alkalma
zott erőszakot, szentesítette a tulajdonosok uralmát, s ezzel akarata ellenére
elfogadta a rabszolgák lázadását.

b) Vajon szükség volt-e arra, hogya fejlődés elősegítéseérdekében ennyire
előtérbehelyezzük a gazdasági javak fogyasztását és előállítását, s ilyen mér
tékben háttérbe szorítsuk a lelki értékeket? Nem - a vállalkozási szabad
ságot nem lett volna szabad elválasztani a másokkal való szolidaritástól. A
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szabad vállalkozás valóban munka; de hiba és bűn az, hogy mások munkáját
az abból húzható haszon mértéke alapján ítéljük meg. Erre nem volt szükség.

A liberalizmus az államot a társadalomnak rendelte alá. Ezt meg lehetett
indokolni. A politikai hatalom gyakorlását pedig az evilági meggazdagodás
nak rendelte alá - ez súlyos eltévelyedés volt. Néhány ember meggazda
godásának vetette alá ugyanis a többiek munkáját és szabadságjogait. Ez
pedig bún és súlyos hiba volt. Az állampolgár szabadsága és a vállalkozás
szabadsága, a szerződéskötés és a munka szabadsága egyáltalán nem igazolja
a fent említett gyalázatos visszaéléseket.

Ma kétségtelenül könnyebb ezeket felismernünk, mint annak idején, ami
kor a lehető legaljasabb módon zsákmányolták ki a nőket és a gyermekeket.
Az afrikai éhínségek idején elengedhetetlen, hogy ilyenekre ne emlékeztes
sünk. Hozzátehetjük: a keresztények megalkuvásai is beárnyékolták az egy
ház tanításának hítélességét. Az egyház szociális tanítása egyesíti a magán
tulajdont és a javak egyetemes rendeltetését, a szabad vállalkozást és a szo
lidarítást, a felelősséget és a szubszidiaritást, a fejlődést és az osztó igaz
ságosságot, amely mindenkinek megadja az őt megillető részt. "A munka van
a munkásért, és nem a munkás a munkáért." Senki sem mosolyog II. János
Pál pápán, amikor fölteszi a kérdést: Vajon figyelembe vették-e mindezt a
liberális rendszerek? A szocializmus támadásai kellettek ahhoz, hogy erről

sokakat meggyőzzenek?Nem az emberi szabadság és mélt6ság lényegéhez
tartozik-e hozzá mindez?

A liberalizmus többnyire a profit egyeduralma és a gazdaság elsőbbsége

révén nyilvánult meg. Ez a materialista szemlelet és egoizmus erkölcsi szem
pontból természetesen elítélendő.

Az egyház el is utasította, még akkor is, amikor ez az ideológia volt az
uralkodó.

E torzulások mégsem voltak elegendőek arra, hogy leértékeljék a szabad
ság eszményét. Szélsőséges irányzatai létrehozták a totális rendszereket, mint
saját szükségszerű ellentéteiket. A kérlelhetetlen dialektika viszont hozzájá
rolt ahhoz, hogy rehabilitálják a formális szabadságot, és elutasítsák a poli
tikai hatalom szakrális igazolását.

A társadalmi-politikai liberalizmus olyan bűntetteketvitt véghez, amelye
kért igen gyakran az emberi szabadságot teszik felelőssé. A szabadság azon
ban mégis megőrizte elévülhetetlen méltóságátés elidegeníthetetlen értékét.
Gazdasági kezdeményezés és felelősség nélkül a szabadságnak nincs tétje. A
szabadság oszthatatlan; nem korlátozódik csupán evilági javak birtoklására
és élvezetére; de nem is fosztható meg ezektől.

Vajon ut6pikusnak hat-e, ha most emlékeztetünk az emberi szabadság
megbízhatóságára és autonómiájára? Jelentheti-e ez, hogy letagadjuk ezzel
gyönge pontjait, és elfelejtkezünk az elengedhetetlenül szükséges hely
reigazításokról? Semmiképpen sem becsüljük le a szolidaritás követel
ményeit/ s nem hunyunk szemet a társadalmi igazságtalanságok előtt.
Nem rejtegethetjük az elkövetett bűnöket, s nem hanyagolhatjuk el a
szegények iránti szeretetet.

Javarészt közös történelmünkből adódik a következtetés: az egoizmusból
fakadó bajok és a gőg mámora nem ment föl a szabadság alól. A szabadságra
azért van szükségünk, hogy szerethessünk és szolgálhassunk.
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3. A liberalizmus kudarcai az emberi szabadság gyöngeségei. A vallással
és az igazsággal szembeforduló liberális magartás meggyőzhetettminket er
ról. Elgondolásunkat egy harmadik szempont teszi majd világossá: a szemé
lyiség és az egyén összetévesztése.

a) Az egyén: oszthatatlan, megkülönböztetett, különálló. A magányos tö
megben 6 az egység. A tulajdonos és a fogyasztó magánszférája. A liberális
rendszerben az egyén azonos annak az erős embernek a képével, akinek
sikerei belevésik nyomukat a természetbe és a történelembe. Az egyén ön
magában való értéknek mondja magát. Alkotói szabadságára hivatkozva
mindig csak saját teremtő erejében bízott. Az egyén azt is követelheti, hogy
úgy bánjanak vele, mint céllal, végső jóval. Még ha el is fogadja a polgár
méltóságát, a liberális egyén önálló joggal rendelkezik. Az egyén portréját
sok minden átszínezi. Karikatúrának is tűnhet, mivel elhagyva az apróbb
részleteket és a körülrnényeket, csupán nagy vonalakkal vázoltuk fel. Ennek
alapján a szabad egyén a nagypolgári vállalkozóra vagy az élharcosra korláto
zódik. Bár nem bűnözőkről van szö, az egyénnek ez az alakja mégis hatalmas
árnyékot vet a liberális társadalomra. Emberi egyén ugyanis a szegény, a gyön
ge, a fogyatékos, az anyjánál megbújó gyermek s a haldokló is. De számukra
alig akad hely a szerződések társadalmában, a szabad vállalkozás birodalmában.

b) Vajon szükséges-e, hogy az egyént a cselekvő alanyra redukáljuk, nem
látva benne mást, mint a termelőt; s a termelőben csak a munkáltatót, a
munkáltatóban pedig a tulajdonost? Ahhoz, hogy az egyén szabadságát elis
merjük, kell-e mindezt ennyire hangsúlyozni? A Konfliktus bizonyára min
denütt jelen van. De soha sincs más kapcsolat az emberek között, mint az
erőviszonyok által meghatározott? Méltósága és szabadsága által nem tarto
zik-e az egyén az igazság fegyvertelen hatalmának? Nem igaz-e az az elsőd

leges és alapvető igazság, hogy az ember ajándékból születő lény, lehetőség
arra, hogy mások szeressék? Minden ember - valaki, igazi személyiség.

Miért szúkítsük le a szabadságot a döntés vagy nem döntés, a választás
vagy nem választás, az elfogadás vagy az elutasítás lehetőségeire?Az emberi
személyiség olyan egyént jelent, akinek szabadsága ott ér véget, ahol a má
soké elkezdődik. Az emberi személyiség az egyetlen olyan lény, aki elfoga
dásra és adásra képes. Az ember közösségí életre teremtetett. Minden ember
számára a többiek jelentik annak a barátságnak a biztosítékát, amelyet már
Arisztotelész a legfőbb közjónak nevezett.

Ahhoz, hogya szabadságot felmagasztalják, nem kell elszakadnia a
szolidaritástól. Az emberi személyiség nem válik el a családtól; az ember
lényét tagadják meg, amikor fölmentik természetes kötelezettségei alól. Az
erkölcstan eloszlatja az igazság és kötelesség nélküli jogok illúzióját; megtanít
a helyes összefüggésre az egyes ember szabadsága és a közérdek között. Az
egyház mindig hirdette a személyes üdvözülést és a szentekkel való közös
séget, minden egyes ember méltóságát és életünk közösségi jellegét.

"Minden... Isten képére teremtett ember azonos természetű és eredetű;

mindannyiukat megváltotta Krisztus, s ugyanazt a hivatást és isteni sorsot
kapták: mind jobban meg kell tehát ismernie az embernek igazi méltóságát
(Gaudium et spes 29,1).

A!I. Vatikáni zsinat e szavai a személyiség alapvető jogaira vonatkoznak,
s a fajgyűlölet, a nácizmus és a kommunizmus eIítéléseként értékelhetők. Ám
bizonyára sok ideológus ráncolja a homlokát, ha továbbolvassa a konstitúci-
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ót. "Az emberek közötti törvényes különbségek ellenére a személyiség azo
nos méltósága megköveteli, hogy igazságosabb ésemberibb életfeltételekhez
jusson mindenki; hogy a magán- és közintézmények törekedjenek arra, hogy
az emberi sorsot és tisztességet szolgálják" (GS 29,3.4) Az társadalmi tekin
télyről,.a közjórol ésa minden embert, a legnyomorultabbat is megillető mél
tóságról szóló elvet elvetették a liberalizmus politikai-társadalmi rend
szerében. A totalitárius rendszerek pedig egyszerúen tudomást sem vet!ek
róla. Ez az igazság azonban nem összeegyeztethetetlen a szabadsággal. Ep
pen ellenkezőleg, azt szilárdítja meg.

Kinyilatkoztatott vallás, társadalmi igazságosság és emberi személyiség 
megannyi hangsúlyos fogalom az európai tapasztalatban. Isten, felebarát és
az egyes ember: megannyi neuralgikus pont az egész gondolkodás s az élet
számára. Ezek !dőnkéntkegyetlenülleleplezik a társadalmi-politikai liberaliz
mus korlátait. Altalánosabban véve: kijelölik szabadságunk feladatait.

A II. Vatikáni zsinat tanítása a vallásszabadságról, a társadalmi igazságos
ságról és az emberi méltóságról bevilágítja előttünk a szabadság útját. Har
cainkban és megprébáltatásaínkban megerősödve itt megtaláljuk a minket
megszabadító Igazság bizonyítékait. A szabadságért lettetek szabadok. (Gal5,l)

Ambrus Gabriella fordítása

ERDÓPÉTER

Méltányosság a mai egyházjogban

Mindnyájan ismerünk olyan helyzeteket, amikor egy összefüggésból kiragadott
egyházi törvény betű szerinti alkalmazása ellenkezne természetes jóérzésünkkel
vagy épp a keresztény erkölcsi felfogással. Valóban ilyen merev volna az egy
házi jog? Vagy magának az egyházjognak a rendszerén belül is vannak megol
dások ezekre a dilemmákra?

Az újabb keresztény filozófiai és erkölcsteológiai kutatások meglehetősen

nagy érdeklődésselvizsgálják, hogy mit jelentett a méltányosság (epikeia) fo
galma a filozófia és a teológia történetének különböző korszakaiban. Ennek
az igyekezetnek az egyik fő ösztönzéje az a kérdés, hogy hogyan bánjunk
felelősségteljesenaz emberi cselekvést szabályozó normékkal.' A norrnákkal
általában. Az a nagyszámú egyházjogi írás is, mely az utóbbi években erről

a témáról megjelent, főként a történ~lmi, filozófiai és teológiai határkérdése
ket állította figyelme középpontjába .

A hatályos egyházjog számára azonban ez a kérdés elsősorbanúgy merül
fel, mint az Egyházi Törvénykönyv bizonyos kánonjai magyarázatának prob
lémája. Főként azoknak a kánonoknak az értelmét kell tisztázni, amelyekben
az aequitas (méltányosság), az aequus (méltányos) vagy az aeque (méltányosan,
egyenlően) kifejezés előfordul. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, mi a jelentése
és a szerepe a méltányosság jogintézmények a mai katolikus egyházjogban, minde
nekelőtt a latin egyház törvénykönyvében, a Codex Iuris Canoniciben.
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1örténeti háttér

A méltányosság (aequitas) kánoni fogalmában főként az arisztotelészi és a római
jogi gondolatvilág örökségét szokás látni3. Ehhez azonban hozzá kell fúznünk,
hogy az epikeia már Platónnál jogi elvként jelent meg4

, mivel a valódi ~enlő
séggel esett egybe, Bernhard Wichert legújabb kutatásai és szintézise szerint
Platón epikeia-fogalmát a következőképpen vázolhatjuk:

Platón számára az egyenlőség a jog célja, őselve és lényege. Az így felfo
gott epikeia nem eltérés a jogtól, hanem a megbomlott egyensúly helyreállí
tása olyan esetekben, amikor a tételes jogszabályok szigorú alkalmazása eltér
az ideális ígazsagosségtól", A platóni epikeia tehát a tökéletes igazságosságot
és a valódi egyenlőséget érvényesíti olyan helyzetekben, amikor a törvény
szerinti igazságosság méltánytalan lenne. Az igazi egyenlőséggel, a teljes
igazságossággal, és így a valódi ideális joggal való ewbeesés pedig lehetövé
tette az epikeiának magával Istennel való azonosítását, Ezzel Platón szellem
történetileg előkészítette azt, amit később a római jog középkorí glosszátorai
teljes világossággal megfogalmaztak, nevezetesen, hogy az aequitas Istennel
azonos. Amint a Prágai Töredék névtelen bolognai glosszája mondja: "Nihil
enim aliud est aequitas quam Deus" (a méltányosság nem más, mint Isten)8,

Es éppen ez adja - Pio Fedele meggyőző megállapítása szerint - a ká
noni méltányosság (aequitas canonica) sajátos jelentését. Ezt a méltányosságot
Isten szinonimájának tekintik9

. Mivel pedig a római jog középkori magyará
zói a Sevillai Szent Izidor10 által közvetített hagyomány' fonalát felvéve a
természetet, sőt a természetjogot is Istennel azonosították11, a mai egyházjo
gászok is Istenben fedezhetik fel az aequitas és a természetjog vonatkozási
pontját, benne ugyanis e két dolog már egybeesik12.

A mondottak értelmében Platónnál az epikeián az egyedi esetekre vonatko
zó igazságosságot érthetünk, melynek azonban még nincs meg kifejezetten a
jóindulatú magyarázatot vagy alkalmazást tartalmazó későbbi jelentése13, Te
hát az eipkeia jelentését - akárcsak a későbbi latin aequitasét - semmiképp
sem korlátozhatjuk úgy, hogy az puszta magyarázati szabályt jelöljön. mely
az általános törvény szigorát enyhíti az egyedi esetben14, A platóni epikeia
nem korlátozódik a jogszabályok engedékeny magyarázatára. Az engedé
kenység az epikeiának csak az egyik oldala.

Platónnál az epikeia nem áll kívül a jogon, hanem a tételes joggal szemben
álló saját jogi réteget képvisel, akárcsak a kései római jogban, ahol a ius struc
tum (szorosan vett jog) és a ius aequum (méltányos jog) mint ellentétek jelen
nek meg. Ettől eltér a klasszikus római jog szemlélete, melyben az aequitas a
tételes jog belső elemeként szerepel''.

Méltányosság az 1983-asEgyházi Törvénykönyvben

Az új Codex szóhasználatának helyes megértése kedvéért vessünk egypillantást
közvetlen elődjének, az 1917-es Egyházi Tórvény"könyunek a nyelvezetére.

I<laus Mörsdorf híres összefoglalása szerint16 a régi 10rvénykönyvben a ter
mészetes méltányosság (aequitas naturalis), a kánoni méltányosság (aequitas
canonica) és a méltányosság a természetjogi fogalmak közé tartoztak. Az aequitas
kifejezéstegyrészt szó szerint egységességnek, egyformaságnak, egyenlőségnek
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értelmezték, másrészt a Codexben sajátos, a római jogászoktól ísmert értelern
bena méltányosság megjelölésére is használták, különösen minden jelző nélküli
alakjában vagy a természetes méltányosság formájában. Az abszolút jogegyen
lőség kifejezésére néha, bár főleg a 10rvénykönyvön kívül, másik szót (aequali
tJlS) alkalmaztak. Az aequus melléknév hol egyenlőt, hol megfelelőt, hol méltá
nyost jelentett. A határoz6sz6i alak(eeque) többnyire a jogegyenlőség kifejezésére
szolgált. Az aequum főnévi alak a 10rvénykönyvben mindig a bon~mmal együtt
fordult elő, és utasítást fejezett ki méltányosság szerinti döntésrel .

Valamivel vitatottabb volt a kánoni méltányosság értelme például a 20.
kánonban. Egyesek szerint ez a fogalom a jog tartalmára vonatkozott, a ter
mészetes métányosság pedig a módszerre utalt. Más szerzők ezzel szemben
azt hozták fel, hogy mind a nem alkalmazott kánoni méltányosság, mind
pedig a normaöv alapot nélkülöző természetes méltányosság haszontalan
lenne. Ismét mások a kánoni méltányosságon a törvényi analógiát, vagyis a
hasonló esetekre hozott törvények alkalmazását, illetve a jogi analógiát, va
gyis a jog általános elveinek alkalmazását értették, a természetes méltányos
ságban viszont magát a természetjogot látták. Olyan egyházjogászok is vol
tak - például Eduard Eichmann -, akik a kánoni méltányosságot részben
természetjogból, részben a konkrét tételes jogrend szelleméből összetevődő

jogintézménynek tekintették. Szerintük a kánoni méltányosság követése azt
jelenti, hogy az azonos vagy hasonló jogviszonyok egyenlő jogi kezelésére az
egyházi jog szellemének és lelkénet megfelelőenaz egyetemes jogi elvek alkal
mazása során tekintettel vagyunk' . Ebben az összefüggésben a kánoni méltá
nyosságot a me1tányosan alkalmawtt jogi analógiával lehet azonosítani.

J\ latin egyház hatályos 10rvénykönyvében az aequitas szó hétszer fordul
elől. A hozzá tartozó melléknév (aequus) és annak főnévi formája (aequum)
tiz~ét helyen található20

. Az aeque határozószó pedig csak négyszer szere
pel 1. Ezek közül is háromszor "egyaránt", "egyformán" a jelentése,22éscsak
egyetlen helyen fordítják "méltányosan" értelemben.

Az aequitas főnevet viszont mindig méltányosságnak fordítják. Mégis, ez a
szó az Egyházi Törvénykönyvben három különbözőmódon jelenik meg. Jelző
nélkül a szerzetesjogban kétszer és egy ízben másutt is a szeretettel össze
függésben kerül elő (686. k. 3 §, 702. k. 2 §, 222. k. 1 §). Szerepe az, hogy
segítségével a törvényhozó az erkölcsi normára utal. Vagyis amikor ezeken
a helyeken a kánon méltányosságot ír elő, ezzel utasítást ad, hogy az adott
kérdésben a jogalkalmazás folyamatába mintegy jogi normaként kapcsoljuk
be az erkölcs szabályait. Ennyiben itt nem pusztán arról van szö, hogy az
embernek mindig erkölcsileg helyesen kell cselekednie, hanem sajátos tech
nikai megoldással állunk szemben. Olyasfélével, mint amikor az Egyházi 1Or
vénylcönyv valamilyen kérdésben arra utasít, hogy az adott területen érvényes
világi jog szabályait kövessük. Igya szerzetes intézmények belső hatóságainak
az elbocsátott tagokkal szemben méltányosan és szeretettel - sót a 702. k. 2 §
szerint "evangéliumi szeretettel" - kell eljárniuk. Nagyon tanulságos, hogy ez
utóbbi paragrafus fonását képezőszövegben (1917-es CIC 643.k. 2. §) természetes
méltányosság olvasható.

Az olyan kettős formulákban, amelyekben egyrészt méltányosság vagy
természetes méltányosság, másrészt evangéliumi vagy keresztényi szeretet
szerepel, az erkölcsi normák két különböző típusára való utalást kell látnunk.
Ezek a szövegek egyrészt a természetes erkölcsi törvényekre, másrészt az
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újszövetségi kinyilatkoztatás, illetve a kinyilatkoztatott keresztény vallás mo
rálís követelményeire utalnak. A méltányosság és a természetes méltányosság
tehát általában, különösen azonban az ilyen esetekben, a természetes erkölcsi
törvényekre való utalást fejez ki. Egyébként a hatályos Törvénykönyv ilyen
utalásokat tartalmazó szövegei egyáltalán nem mindig a régi Codexb61 szár
maznak. Ez azt jelenti, hogya törvényhozó a méltányosság szónak ezt a
jelentését tudatosan őrizte meg.

Az új Codexnek azok a helyei, amelyek kánoni méltányosságot említenek
(19. k., 1752. k.), úgy tűnik, megkülönböztetik a kánoni méltányosság fogal
mát a természetes erkölcsre utaló méltányosság vagy természetes méltányos
ság kategóriájától. A joghézag kitöltése szempontjából alapvető jelentőségű

19. kánonban ez áll: "Ha valamilyen kérdésről nincsen kifejezett előírás sem
az egyetemes, sem a részleges törvényben, sem a szokásjogban, akkor az
ügyet - hacsak nem büntető - a hasonló esetekre hozott törvények figye
lembevételével (törvényi analófja!), a jog általános elveinek (jogi analögíal)
a kánoni méltányosság szerinti alkalmazásával, a római kúria jogszolgálta
tása és gyakorlata, valamint a tudósok közös és állandó véleménye szem előtt

tartásával kell megoldani".
Itt a kánoni méltányosság pontosan ugyanabban az értelemben jelenik

meg, mint amilyenben - Eichmann és Mörsdorf szerint - a régi Törvény
könyvben állt. Tehát továbbra is a jogi analógia alkalmazása során tanúsított
méltányosságot jelenti. Hasonló a kánoni méltányosság jelentése a másik he
lyen is, ahol a Codexben előfordul. Ez a másik hely pedig a legutolsó kánon
(1752. k.), mely előírja, hogya hivatalból való elmozdítási eljárással kapcso
latos 1747. kánont kell a plébánosok áthelyezésekor is kánoni méltányosság
gal alkalmazni. A kánoni méltányosság itt is a jogi analógia (sőt itt a törvényi
analógia!) alkalmazásakor követett méltányosságot jelenti.

Ha például egy plébánost püspöke, akarata ellenére másik plébániára he
lyez át, előfordulhat, hogya plébános felsőbb egyházi hatósághoz folyamo
dik, vagyis a Kléruskongregációhoz fordul. A Codex külön nem intézkedik
arról, hogy az áthelyezés elleni felfolyamodás eldöntéséig mi történjék a plé
bániával. Utal viszont az elrnozdítasról szölö 1747. kánonra, melyben (3. §)
kifejezetten elő van írva, hogy az elmozdító határozat elleni felfolyamodás
eldöntéséig a püspök nem nevezhet ki új plébánost. Elrendeli a jog azt is,
hogy a hivatallal járó hatalom "felfüggesztődik,ha a hivataltól való megfosz
tás vagy a hivatalból való elmozdítás ellen törvényesen fellebbezést vagy
felfolyamodást terjesztenek be" <143. k, 2. ID. Vagyis ilyenkor a felfolyamodó
pap nem gyakorolhatja tovább eddigi tisztségét. Ezt a tilalmat a "kánoni
méltányosság" szerínt kell alkalmazni arra a plébánosra, akit nem elmozdí
tottak, hanem áthelyeztek, s ez ellen folyamodott fel.

Az aequus melléknév, illetve főnévi alakja az aequum a Tcirvénykönyvben
szinte mindig méltányost jelent. Az egyedüli kivétel az 1135. kánon, ahol a
házastársak egyenlő kövelezettségéról (aequum officium) van szö.

A négyszer előforduló ex aequo et bono kifejezés a római jogban gyökere
zik24 Ezeknek a kánonoknak a közvetlen forrása az 1917-es Codex volt,
amelyben ez a kifejezés - mint említettük - a méltányosság, mégpedig
általában a természetes erkölcs szerinti döntésre való felszólítást tartalmazott.

ÖSszefoglalásui megállapíthatjuk, hogy az aequitas a Törvénykönyv ben szín
te mindenütt valamilyen felhívást jelent az erkölcsi követelmények, minde-
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nekelőtt a hasonló esetekben való jogalkalmazás során az egyenlőség meg
tartására.

Ezzel azonban felmerül a kérdés, hogy mennyiben tartalmaz a méltányos
ság utalást egy a kánonjogtól független, másik normarendszerre. A "termé
szetjog" vagy a keresztény erkölcs szabályai, illetve követelményei rendel
keznek-e közvetlen jogi érvényességgel az egyházban? Vagy csupán jogon
kívüli valóságként kell ezeket az egyházjognak figyelembe vennie? A válasz
természetesen attól függ, hogy hogyan határozzuk meg a jog, illetve az egy
házjog és a természetjog fogalmát. Mindenesetre megmarad az a probléma,
hogy milyen technikával szerezhetünk gyakorlati érvényt az egyházjogban a
morális illetve a természetjogi követelményeknek. Ezzel el is értük a kánon
jog közmondásos rugalmasságának témáját.

A méltányosság mint az egyházjog rugalmassága

A mondottakból láthatjuk, hogy az aequitas, a méltányosság az egyházjogban a
legteljesebb értelemben vett görög epikeia alkalmazási területének csak egy kis
részét teszi ki.

Ismeretes, hogyakánonjog egészen sajátos kapcsolatban áll amoralitással.
Ha intézményesen szankcionált szabályok rendszerével van dolgunk, a lehet
séges intézményes szankciók egész skáláját szem előtt kell tartanunk. Az
egyházjogi normáknak nem kell feltétlenül külső, fizikai kényszerrel kikény
szeríthetőknek lenniük. Feltételezik azonban, hogyacímzettek vallásilag
meg legyenek győződve e szabályok erkölcsi kötelező voltáról. Ha az alap
vető egyházi intézményeket, például a pápai primátust, a püspöki tisztséget,
a szentségeket, az egész egyház küldetését, az öszes krisztushívőméltóságát
és szerepét a hitben elfogadjuk, akkor működik az egyházjog valóban jogi
rendszerként. Az egyházi szabályok jogi jellege tehát függ azok erkölcsi mi
nőségétől. Az egyházjog nem engedheti meg magának, hogy előírásai erköl
esileg helytelenek legyenek.

Amde a jogszabályok fontos ismertetőjele a külsőség és az egyetemesség
is. Ezzel már adva is van a feszültség az általános szabály és aközött, ami az
egyedi esetben erkölcsileg helyes, de egyúttal az igazságosság és a jogbizton
ság között is. Az egyházjog számára különleges jelentősége van azoknak a
mechanizmusoknak, amelyek segítségével ez a feszültség leküzdhető.

A méltányosságon kívül számos más ilyen jogintézmény is létezik. Első

helyen az összes egyházi törvényeknek magában a tételes jogban megadott
célját, a lelkek üdvösségét (1752. k.) kell említenünk, mely a Codexben általá
nosan kötelező magyarázati elvként jelenik meg. A belső (lelkiismereti) "fó
rumon" végső soron minden ember egyedül Isten színe előtt áll. A jogban
viszont elsősorban a közösségí kapcsolatokról van szö. Hogyan lehet ezt
összeegyeztetni azzal az elvvel, hogy fIa lelkek üdvössége a legfőbb tör
vény"? Természetesen egy ilyen általános elv mindig ki van téve annak a
minden jelszót fenyegető veszélynek, hogy túl gyakran és túl kevés kritikával
alkalmazzák. Ma sokan csak az egyes emberek egyéni üdvösségére vonat
koztatják ezt a mondatot. Annyiban feltétlenül igazuk van, hogy az üdvösség
az egyes ember személyes végső sorsa, nem kollektív, nem mechanikus.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, éppen a külső fórum szempont-
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jából, hogy a középkori egyházjogászok a többes számban említett "lelkek
üdvösségér' (salus animarum) éppen nem az egyén lelki üdvösségére, hanem
a közjóra vonatkoztatták. Ezt az értelmezést bizonyára a római jog művelői

körében már korán elterjedt ősi szabály ihlette, amely szerint "a legfőbb tör
vénynek a közjónak (salus publica) kell lennie". Ezért az egyházban a lelkek
üdvössége mint a jog értelmezésének és alkalmazásának vezérelve egyaránt
jelenti az egyháznak mint látható, szervezett egységnek, az üdvösség szent
ségének hitelességét és hatékonyságát és az egyes embereknek az egyház
szolgálatáról és szentségi hatékonyságától el nem választható egyéni üdvös
ségét. Tehát a "lelkek üdvössége" szempontjának érvényesítésekor ezt az
egyéni és közösségí vonatkozás közöttí szükségszerű belső feszültséget is
szem előtt kell tartanunk. Ez a kétpólusúság a látható és láthatatlan egyház
egységes, egyetlen valóságának két dimenziójából következik. (Lumen genti
um 8. a). A külső életviszonyokra vonatkozó jognak és magának az ember
létnek a természetéből fakadó korlátokból. Viszont éppen ezért az egyházjog
egyfelől nem feledkezhet meg ezekről a korlétokról. masfelöl nem mondhat
le a láthatatlan, kegyelmi valóság figyelembevételéről. Igya szabályok konk
rét alkalmazásában a méltányosság nem csupán technikai lehetőség, hanem
általános érvényű és az egyházjog természetéből fakadó alapelv. Ahhoz, hogy
az egyházjog a lelkek üdvösségének szolgálatából adódó követelményeknek
megfelelhessen, nem elégségesek a tételes jog szokásos eszközei. A jogon túli
valóságot is mindig szem előtt kell tartani.

Az egyházjognak ez a sajátossága abban is kifejezésre jut, hogy az isteni
jogot a hatályos lainonjog alkotórészének ismeri el. Igy volt lehetséges például,
hogya római Rota bírósága sok házasságot érvénytelennek nyilvánított a
feleknek a házasság lényegi terhei vállalására való pszichés képtelensége mi
att már abban az időben, amikor még tételes egyházi jogszabály ezt a lehe
tőséget kifejezetten nem említette.

A tisztán emberi tételes egyházi törvények pozitív normái és az erkölcsi,
illetve isteni jogi követelmények közti ellentétek megoldására éi konkrét jog
alkalmazásban a kánonjog más lehetőségeket is kínál. Maguk a törvények
tartalmazzák a felmentés lehetőségét, vagyis lehetőséget adnak a törvény
kötelező erejének felfüggesztésére egyedi vagy részleges esetben, közigazga
tási intézkedés útján (85. k.). Az egyházjogtudomány ismeri a felmentés vé
lelme~ is. Sőt Alfons Van Hove szerint a méltányosság védelmezett fel
mentés .

Az 1399. kánon elismeri azt a lehetőséget is, hogy különleges esetekben
egy külön kánoni szabályba nem foglalt isteni (tehát például erkölcsi) tör
vény külsö áthágását büntetéssel sújtsák. Ez is az erkölcsi normákra utaló
egyházi jogszabálynak fogható fel. Kiviláglik belőle, hogy az egyháznak
krisztusi küldetése hamisítatlan teljesítése érdekében élnie kell mindazokkal
az eszközökkel, amelyekkel isteni alapítója ellátta. Nem áll jogában pusztán
formai okokból (például tételes egyházi törvény pillanatnyi hiánya míatt)
tétlenül elfogadni, hogy súlyos külső cselekménnyel azonosságát, az üdvös
ség hatékony jeleként való működését komolyan veszélyeztessék. Ezért egye
sek szerint ilyenkor, ha szükséges, az egyház a rábízott krisztusi küldetést
akkor is védhetné büntető szankciókkal, ha ezt a lehetőséget az 1399. kánon
külön nem tartalmazná.
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Gyakran említi a Codex azt is, hogy egy törvény nem kötelez, ha súlyos,
ésszerű vagy megfelelő ok a vele ellentétes eljárást indokolja.

Található a mai egyházjogban igen sok ajánlás és egyéb utalás a krisztus
hívők autonómiájára vagy a részleges (például egyházmegyei) egyházjogra.
Bizonyos kivételektől eltekintve elismeri a TOroénykönyv azt a lehetőséget is,
hogy egy törvénnyel szemben jogszokás keletkezzék. A címzettek törvény
ellenes magatartását a hatóságok bizonyos körülmények között eltúrhetik
(vö. 5. k. 1. §, 1344. k.), Az adott feltételek megvalósulása esetén ennek a
túrésnek az alkalmazását az 1344. kánon, egyes egyházi büntetések kiszabá
sától való tartózkodás tekintetében, kifejezetten a bíró lelkiismeretére bízza.

Az egyházjogtudomány lehetségesnek tartja azt is, hogy ne csupán egyedi
esetben függesztődjék fel a törvény kötelező ereje, hanem maga a törvény
szűnjék meg automatikusan, belső okokból. Ennek a lehetőségnek a tételes
jogi elismerését láthatjuk a 26. kánonban, ahol egy törvénnyel ellenkező szo
kás jogos gyakorlását nevezik a valódi jogszokás kialakulása feltételének.

Az egyJlázjog az erkölcsi rend irányában technikailag is mindig nyitott
rendszer. Igya legteljesebb értelemben vett epikeia alkalmazási területe sem
korlátozható azokra az esetekre, amikor a jogszabály méltányosságot említ,
Teljesen igazat adhatunk tehát Urbano Navarrete professzornak, aki szerint
a paragrafusrágó nem túlságosan, hanem túl kevéssé jogászi módon gondol
kodik. A valódi egyházjogásznak az emberi cselekvés szabályainak kezelése
közben tudnia kell, miféle valóságról is van szö, amikor egyházjogról beszé
lünk.
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matische Untersuchung zu Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suarez Mainz 1983; 2. Az
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TOMÁSHALÍK

Európai változások - emberés társadalom
lelki megújulása

"Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete" , hangoztatta vagy másfél
évszázaddal ezelőtt a Kommunista Kiáltványban Marx és Engels. Ugy tűnik, az
európai történelmet bejáró kísértet kéjutazása túl hosszúra sikerült, és mélyebb
következményei lettek, mint gondoltuk. Nem akarok több szót vesztegetni a
kommunizmus politikai búntetteire és az általa okozott gazdasági és kulturális
károkra. Most inkább az egyes népeket ért belső sérülésekre gondolok, s arra a
megmérgezett légkörre, amelyben az említett kísértetek - e trónörökösök 
oly jól érzik magukat. Ezekben az országokban gyakran veszik egy kalap alá a
nacionalizmusnak vagy popuJarizmusnak nevezett vallási vagy akár politikai
fundamenta1izmust; azokat a törekvéseket, amelyek a vallásokat politikai esz
közként használják fel, valamint a liberalizmust és a kommunizmust, a korrup
ciót és a közö~t, az alacsony politikai kultúrát és az idegengyGlöletre és erő

szakra való hajlamot is.
Ha az egyháznak ebben a környezetben kell teljesítenie küldetését, nevezete

sen azt, hogy "gyógyítsa a nép minden betegségét", akkor nem elegendőek

számára az ördögűzés hagyományos módszerei. Noha "ima és böjt" mindig a
szenvedő keresztények győzedelmes fegyverei közé tartoztak. Gondolnia kell a
lelki gyógykezelés további, hosszútávú programjaira is.

A kommunizmus utáni világ jónéhány "kísértésének" teológiai diagnosztizá
lására felhasználható az "eretnekség" fogalma, mégpedig a G. K. Chesterton
által használt értelemben: az eretnekségek - őrületté vált igazságok. Az eret
nekségek leküzdésénél hasonlóképpen Kell eljárni, mint a komplexusok pszicho
analitikus kezelésénél - igazi magjukat kell megtalálni és megszabadítani el
idegenedettsé~étől: az elszakadástál és az elfojtástól. Vissza kell kerülnie abba
az összefüggesbe, amelyből kiszakadt. Igazi megújulást a Szentlélek hoz, aki
"elvezet a teljes igazságra" (Jn 16,13).

A kommunizmus utáni országok (de nemcsak azok) számára a lelki megúju
Jás és az erkölcsi gyógyulás lehetőségéta Centesimus annus című pápai enciklika
humán vagy szociáJökológiai gondolataiban látom. Ott ez a gondolat szinte csak
említésszerűen szerepel. Bizonyára mélyebb értelmezésére és feldolgozására lesz
m~ szükség. Főleg Karol Wojtyla korábbi, Max Scheler fenomenológiai etiká
jától áthatott munkáira gondolok e témában. Az embernek ahhoz, hogy sze
mélyből személyiséggé érjen, közösségre van szüksége: a család, a nép, a társa
dalom, az állam, az egyház közösségéra Ahhoz, hogya közösség (communio)
számára megfelelőkörnyezetet biztosítson az ember teljes kibontalozásához, az
objektív értékrendet kell megvalósítania. Ha ez az értékrend felborul, veszélybe
kerülnek az emberi szolidaritás, valamint a személyiség érettségének és egész
ségének feltételei is.

Mindezek tükrében három jelenséget szeretnénk megvizsgálni, amelyek több
volt kommunista országban felettébb aktuálisak és fájdalmasak: a nacionaliz
must, a totalitárius rendszerrel való együttműködés leküzdését, illetve a piac
gazdaságra való áttérését.
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A nacionalizmus

A Kelet-Közép-Európában fellángoló nacionalizmus a sokáig elnyomott és
"elfojtott" értékek tipikus "túlburjánzása" és "őrületté válása". A kommuniz
mus elnyomta a nemzeti azonosság kibontakozását és ápolását, akárcsak a
hazafiságét, az internacionalizmus javára. "Internacionalizmussal" és "inter
nacionalista érdekekkel" magyarázták az engedetlen népek szovjet megszál
lását és az agressziót, ezt jól példázza Magyarország és Csehszolovákia esete.
A nacionalizmus mai erősödésének több politikai és szociálpszichológiai oka
van. Egy szociális és politikai bizonytalansággal, valamint radikális változá
sokkal terhelt időszakban a félelemtől való megszabadulást kínálja azáltal,
hogy az emberek egy nagy egésszel azonosíthatják magukat. Azok, akik a
totalitárius államszerkezet megőrzésére törekszenek, tudják,. hogy az ilyen
államnak feltétlenül szüksége van államideológiára. A nacionalizmus pedig
jó pótléknak kínálkozik a marxizmus helyett. Akárcsak a marxizmusnak, a
nacionalizmusnak is van álvallásos jellege, irracionális és érzelmi töltését te
kintve. Az ideológiai álvallásosság valóban "ópium a nép számára" Ebből
adódnak azok a spontán vagy célirányos törekvések, hogy a nacionalizmust
helyenként a vallással és az egyházzal kössék össze. Nevezetesen a "katoli
kus nacionalizmus" vagy a "nacionalista katolicizmus" (a "katolikus nemzet
ideológiája") jelent különösen perverz és veszélyes eretnekséget, fenyegetve
a katolicizmus mélységesen nemzetek fölötti természetét. Következményei
pedig a vallás és az egyház eszközzé alacsonyítása és diszkreditálása. A ke
let-közép-európai átalakulások mostani szakaszában pedig még aggasztóan
fékezi is az egyház törekvését arra, hogy megtalálja helyét a pluralista társa
dalom fejlődésében. A nacionalizmus mint államideológia, lényegénél· fogva
antidemokratikus. Ellentétben a polgári társadalmakkal, a nemzetinek kiki
áltott állam hajlamos a vezérelvúségre.

Különösen a kelet-közép-eur6pai új nacionalizmusok, amelyeket félelmek
és hatalmi érdekek terhelnek, tartalmatlanok és görcsösek. Annál is inkább
negatívak, mivel idegengyúlölőkés agresszívek. Ellenségre van szükségük,
a jogtalanság és a veszélyeztetettség érzése táplálja őket, s ez még jobban
fokozza paranoid és agresszív jellegüket.

A köztudatban és az új államok függetlenségének elismerésére vonatkozó
törvényekben is meg kellene honosodnia a következő alapelveknek: tegyék mér
!egre, hogy az illető állam mennyire képes szomszédaival békében együttélni.
Igy egyúttal teljesülne a katolikus szociális tanítás bölcs alapelve is: Tórekedj a
szubszidiaritás és a szolidaritás elvének kapcsolatára és kölcsönösségére.

A keresztényeknek nem az a feladatuk, hogy elutasítsák és elnyomják a
nemzeti tudatot, hanem hogy azt ébren tartsák. Az egyház történelmében ez
leginkább az egyes népek védőszentjeinektiszteletében nyilvánult meg. A cseh
hagyományokban igen erős a nemzeti szentek tisztelete. Ehhez a kultuszhoz
kapcsolódik Tornasek bíboros 198Z-ben meghirdetett "lelki megújulás évtizedé
nek" programja is. Ennek az ökumenikus lelkipásztori programnak a keretében
minden évben a Tízparancsolat valamelyikével összefüggő téma kerül a kö
zéppontba. Egyúttal minden évet egy cseh nemzeti szent jelképez, mintegy
"megtestesítve" az év programját. Ez a jelkép egyúttal hangsúlyozza: az egész
megújulási mozgalom a nemzet lelki hagyományaiban gyökerezik.
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A nacionalizmus katolikus ápolása természetesen azt kívánja er6síteni, hogy
a nemzet - a keresztény kultúra öröksége révén - az egymással összekapcso
lódott népek családjához tartozik. A kelet-közép-európai népek két nagy törek
vése - saját identitásának erősítése és a "visszatérés Európába" - tehát éppen
a keresztény szempontok alapján egyáltalán nem ellentétesek egymással, hanem
éppen ellenkezően, lényegük szerint kapcsolódnak egymáshoz.

A kereszténység kínálhat szúklátókörú alternatívaként egyfajta "Eur6pa-patri
otizmust". Azonban az európai és amerikai taIálkozásának 500. évfordulója alkal
mából tartott megbeszélések világosan megmutatták, hogy ez az alternatíva sem
viselheti magán az "európai sovinizmus" vagy "kontinentális egoizmus" vonásait.

A "keresztény Europa" gondolatot akárcsak a "katolikus nemzet" elkép
zelést, igen óvatosan kell értelmezni. ~rtékes gondolat ez, amennyiben a lelki
örökség iránti felelősségtudatotjelenti, azt az erőfeszítést, amely a keresztény
hit, kultúra és etika értékeit igyekszik megújítani, s beépíteni pluralista vilá
gunkba, Mihelyst azonban a kereszténység és a katolicizmus többé már nem
"gyümölcshozó jndíttatás" a Szentlélek által, ha elfelejtjük Szent Pál szavait,
hogy "ahol az Ur Lelke működik, ott a szabadság" (2Kor 17>, ha a keresz
ténység és a katolicizmus kötelező ideológiává válik, akkor a "szent dolgokat
vetjük a kutyák elé", a hatalompolitikai érdekek kutyái elé!

Eppen a kelet-közép-európai keresztényeknek - akik oly sokáig voltak
"másodrangú polgárok" - nem szabad hagyniuk, hogy embereket gondol
kodásmódjuk vagy meggyőződésükmiatt másodrangúaknak tekintsenek és
úgy kezeljenek. Ha a kommunizmus utáni világ új demokráciáiban bárhol is
megsértenék a lelküsmereti szabadság, valamint a politikai és vallási toleran
cia elvét, ez annak a jele lenne, hogy az a társadalom még nem elég érett a
szabadság ajándékára.

Vádav Havel és néhány már az egykori ellenzékkel kapcsolatban álló fi
lozófus és-teológus kifejezte azt a reményét, hogy azok, akiknek küzdeniük
kellett szabadságukért a totalitárius elnyomással szemben, felismerik annak
értékét, hogy a kommunista üldözéseknek kitett emberségük, illetőleg vallá
sosságuk elmélyült, és hogy éppen ez lehetne a mi "hozományunk", amikor
Burépához csatlakozunk.

Szembenézés a múlttal

További fájdalmas jelenség a kommunizmus utáni világban a kommunista
múlt feldolgozása. Elsősorban az a kérdés: hogyan vonják felelősségre azo
kat, akik a totalitárius hatalommal együttműködtek.Különösen kényes kér
dés ez az állámbiztonság meglepően nagyszámú titkos ügynökeinek eseté
ben, akik a nyilvánosságra hozott listákon szerepelnek. A listák hitelességé
nek és teljességének bonyolult kérdésével inkább nem foglalkozom. Néhány
ismert, volt ellenzéki, (mint például a lengyel Michnik), tiltakozik az ilyen
ügynöklisták közzététele ellen. Ezt az álláspontjukat azzal indokolják, hogy
így a feljegyzésekben szereplő személyek "áldozati bárányokká" válnának, s
ez a többi állampolgárt segítené abban, hogy elfelejtse illetve bagatellizálja
saját megalkuvásait a múlt rendszerrel.

Csehszlovákiában érvényben van az úgynevezett "ötéves törvény", amely
kimondja, hogy azok a személyek, akik a múlt rendszerben magukat jelentős

126



mértékben kompromittálták (különösen azok, akik a titkosrendőrség ügy
nöklistáján szerepelnek), az elkövetkező öt évben semmilyen jelentős politi
kai szerepet nem vállalhatnak. Am úgy tűnik, e törvény igazságos végrehaj
tásához szükséges egy keresztényerkölcsiségtőláthatott légkör a társada
lomban. Ez a társadalmat abban segítheti, hogy elkerüljön két széls6séget: az
egyik a vétek elfelejtése és bagatellizálása, a másik a "boszorkányüldözés" és
a "bosszúszomj". A keresztény megkülönböztetés a vétek és a vétkes szemé
lye között még nem igazán vert gyökeret társadalmunkban. "Evilág szelle
me" megtorlást vagy megalkuvást ajánl. A kereszténység ismeri a vezeklés
és a bűnbocsánat fogalmát. Ez belső folyamatot jelent azok számára, akik
képesek hordozni bűnükés felelősségük keresztjét, s közben őketmások"ve
szik fel" és hordozzák. Ez az Istenbe vetett hitre és bizalomra épülő közös
ségekben lehetséges, hiszen ez az egyetlen teherbíró alapja. Isten a Szeretet
- ezért számára semmi sem lehetetlen (Lk 1,37>.

Piacgazdaság

A harmadik aktuális jelenség a gazdasági rendszer átalakulása - az állami
monopölíumröl és a központi tervgazdélkodásról áttérés a piacgazdaságra,
a tulajdon és a termelőeszközök privatizálása, valamint a gazdasági verseny
kibontakozása és az egyéni vállalkozókedv támogatása révén. A demokrácia
a gazdaság területén (ahogy politikai téren is) személyes felelősséget kíván.
A gazdasági élet fejlődésének fő fékezöerőí, úgy tűnik, nem pusztán gazda
sági és politikai tényezők, hanem akadnak közöttük pszichológiai és erkölcsi
okok is. A kommunizmus meghatározott embertípust és meghatározott tár
sadalmi viszonyokat hozott létre. Olyan környezetet, amelyben minden er
kölcsileg felelősségteljes üzleti tevékenység is lehetetlenné vált. Ilyenfajta ke
reskedelemről joggal vélekedtek úgy a totalitárius államok, mint potenciális
veszélyről. Éppen erre a tényre gondolhatott Alexander Szolzsenyicin akkor,
amikor sok évvel ezelőtt a következőket válaszolta arra a kérdésre, hogy mi
jöhet a kommunizmus után: "A lábadozás hosszú, hosszú útja". Ezen az úton
pedig a kelet-közép-európai népeknek és embereknek túl sok tanács, ajánlat,
javaslat, jelszó, illetve csábítás jut osztályrészül. A népek hatalmas lelki szom
júságát elégítik ki a vallásos és álvallásos programok, egyházak, lelki moz
galmak és szekták tarka piaci kínálata.

A katolicizmus láthatóan jóval szerényebb szerepet fog játszani a kommu
nizmus utáni világban, mint azt közvetlenül a kommunizmus után várhat
tuk. Az egyházaknak akkoriban rendkívül szokatlanul magas erkölcsi hitelük
volt. Véleményem szerint a kommunizmus utáni világban az egyház veszít
a szavahihetőségéból és tekintélyéból a társadalmi tudatban, amelynek fő

okát abban látom, hogy ezek a helyi egyházak kevéssé képesek arra, hogy
tájékozódjanak az új helyzetben és arra megfelelő módon válaszoljanak. Hi
ányzik a kommunizmus bukása után az új társadalmi, kulturális és lelki-mo
rális fejlődés hiteles teológiai és szociológiai átgondolása, valamint az egyház
feladatainak kijelölése ebben a helyzetben. Az egyházban sokak gondolkodá
sára ránehezednek - a jelek szerint túlságosan is - a múlt sztereotípiái, azé
a korszaké. amikor még az egyházban is, a társadalomban is hiányzott a
szabadság. Manapság sokak gondolkodásmódját károsan beszűkítia szabad-

127



sággal való visszaélés negatív és másodlagos jelenségei (például a pornográ
fia terjedése). Az egyház túlságosan kevéssé reagál a lényeges jelenségekre,
és nem vállalja fel egyik legfontosabb feladatát: hogy olyan szemléletmódot
és életviteIt közvetítsen, amely elősegíti az ajándékba kapott szabadság fele
lősségteljes kibontakozását.

A felelősségteljes szabadságtudat kiteljesedésének kérdése valóban a kom
munizmus utáni világ megújulásának és egyben Európa "gyógyulásának" is
kulcskérdését adja.

Nem csoda tehát, hogy Kelet-Közép-Európában a nacionalizmus mellett a
legbefolyásosabb eszmeáramlatok a liberalizmusok. Azt hiszem, a liberaliz
mus fogalmat itt többes számban kell használni, s különbséget kell tenni az
egyes, gyakran igencsak különböző irányzatai között.

Azok a teológusok az egyházban, akik évtizedekig a viIágegyháztól elzár
va éltek, s így megálltak a zsinat előtti szemléletben, általában nem képesek
az előbb említett különbségtételre, és összetévesztik például a liberalizmust
mint ökonómiai, politikai irányzatot a modernizmus válságának idejéből

származó teológiai liberalizmussal. Nem csoda, hogy ez a félreértés időnként

alapjában helytelen, aggályoskodóan paranoid vagy agresszíven fundamen
talista megnyilatkozásokhoz vezeti őket.

ilyen hibás megkülönböztetés különösen Csehország számára lenne végzetes,
ahol az ökonómiai pragmatikus liberalizmus mellett egy sajátos humanista li
beralizmus is létezik már évtizedek óta. Ez utóbbit a lelki és morá1is értékek
iránti igen érzékeny nyíltság jellemzi. Ez a vertikálisan nyitott humanizmus,
amely szorosan kötődtk a cseh demokratizmushoz, századunk két nagy totali
tárius rendszerével konfrontálódva nagyszerűen megérett. Ha követjük ennek
az irányzatnak a fejlödését, két jellegzetes alakjának, Masaryknak és Have1nek
összehasonlításával, akkor láthatjuk, hogy ez a liberális humanizmus elvesztette
antiklerikális jellegét, és elmélyítette a szentség dimenziója iránti fogékonyságot.
Izgalmas története van az értékes párbeszédnek, amely gondolkodásmód és a
katolikus teológia képviselői között régóta folyik: a sztálini börtönökben és a
koncentrációs táborokban kezdődött a szamizdat kultúra területén, majd a "re
pülő egyetemek" és a politikai ellenzéki mozgalmakban folytatódott. Ez sok
értékes gyümölcsöt termett, mély barátságokat hozott létre, egymás kölcsönös
tiszteletén s az egymás megértésére való törekvésen alapul.

Véleményem szerint, e dialógus tapasztalatait ma is érdemes hasznosítani,
amikor a hajdani antikommunista ellenállás csoportjainak és személyeinek
politikai útjai természetesen szétválnak. Hiszen e dialógusokat mélyebb in
dítékok hozták létre, mint csupán a közös ellenség ténye. Meg vagyok gyó
ződve arról, hogy ez a fajta dialógus az "idők jelei"-hez tartozik, s értékes
gyümölcse a népeink által az utóbbi évtizedekben hordozott keresztnek. Eb
ben az értelemben II. János Pál pápa 1990 áprilisában Prágában kérte meleg
szavakkal egyházunktól, hogy sohase veszítse el szolidaritását azokkal, akik
az igazságot keresik és a szabadságot szeretik.

Európa új, bonyolult helyzetére az egyház válasza nem lehet a paranoia
(szorongással teli valóságot elhanyagoló tudat), hanem csak a metanoia, (mély,
belső megtérés), ahogy erre az Evangélium is ösztönöz, és pronoia - körül
tekintés és előrelátás.

AmbrusGabriella fordítása
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A Vigilia beszélgetése

Frühling Jánossal

- Kérlek, János, mondd el életrajzodat. A kezdet kezdetétol.
- Budapesten születtem 1937. február 16-án az akkori Siesta Szanatóri-

umban. (Ma az Országos Onkológiai Intézet működik itt - ez alighanem
foglalkozásom előjele volt.) 1942 és 55 között a Keleti Károly utcai II. Rákóczi
Ferenc gimnáziumba jártam, ahová 1947-ben még felvételi vizsgáztam, csak
akkor még Rákóczianumnak (Erseki Katolikus Fögírnnázíum) hívták. 1955
ben érettségiztem kitűnően, s felvételiztem az orvosi karra, de mint osztály
idegent nem engedtek beiratkozni. Az orvosi hivatás (kilenc éves korom óta
orvos akartam lenni) utáni vágy azonban olyan erős volt bennem, hogy el
mentem műtősnek a jelenlegi Er- és Szívsebészeti Klinikára. Aztán 1955 leg
végén mégiscsak elkezdhettem az egyetemet, és egy szemeszter alatt letettem
az orvosin az első évet - kitűnőert. 1956. december 2-án elhagytam az or
szágot, nem mintha bármi különöset tettem volna a forradalom alatt, de fél
tem a kollektív megtorlástó1.1957 februárjától Bécsben folytattam orvosi ta
nulmányaimat. Itt Rockefeller-ösztöndíjból tartottam fenn magam. 1961 vé
gén megházasodtam. Feleségem Bécsben tanuló belga lány volt, s így érthető,

hogy miután 1963 júliusában Bécsben promoveáltam (szintén kítünően),

ugyanazon év augusztus elsején már a Brüsszeli Egyetemi Onkológiai Inté
zetben kezdtem meg szakorvosi (nukleármedicina és sugárterápia) gyakor
latomat. Közben három évig alaptudományokban végeztem kutatásokat ta
nársegédként A. Claude professzor laboratóriumában, akit 1974-ben Nobel
díjjal tüntettek ki. Nyugdíjazása (1969) előtt utolsó tanítványa, majd bizalma
sa ésháziorvosa voltam. 1%7-68-ban belga állampolgár lettem, majd noszt
rifikáltam, s 1969-től megkezdtem klinikai pályafutásomat. Nyolc éve vagyok
igazgató fóorvosa az egyetemi onkológiai intézetnek, s ugyancsak 1984 óta a

.brüsszeli Szabad Egyetem (Université Libre de Bruxelles) egyetemi tanára.

- Hogyan alakult magánéleted szakmai pályafutásod idején?
- Tavaly ünnepeltük a feleségemmel harminc éves házassági évfordulón-

kat, ami a mi generációnkban már n~m mindennapi jelenség. Fiunk Pierre
1965-ben született, ma ügyvédbojtár. Eletem, pályám a "sikeres karrier" ka
tegóriájába tartozik. Hogy így legyen, ahhoz számos egyéb tényező mellett
szükségem volt állandó szigorú önbírálatra és stabil családi háttérre.

- Mik voltak a rugói pályafutásodnak, mi készített elő az életre? A szülői ház, az
iskola...?

- A család, a szülőí ház és az iskola biztos alapvető feltételei, hogy valaki
optimális felkészültséggel álljon a startvonalhoz. Szüleim hamar elváltak, s
így kész és lezárt családi helyzetre eszméltem három éves koromban, amely
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mentes volt mindenféle feszültségtől. Apám Pesten élt, én anyámmal Budán.
Anyámmal való kapcsolatom egy életre szölö lelki stabilitás alapjává vált.
Anyám hegedús lévén Bach és Paganini-eapricciókat hallgatva nőttem fel, s
a zongora alatt másztam, mikor Antal Istvánnal és Engel Ivánnal kamaraze
néltek. A zene és a legnemesebb értelemben vett nyugati kultúra így ivódott
belém. Martin du Gard és Proust fordításai jelentették a beszédtémát, ezeket
ismerni oly normális volt, mint lélegezni. Akkortájt a magyar értelmiség és
közép- vagy nagy-polgárság kulturáltságának színvonala vetekedett a nyu
gati felsőbb osztályokéval.

Neveltetésem másik jelentős személyisége anyai nagyapám volt, karcagi
születésú, igazi lateiner ügyvéd, aki Mikszáth és Móricz könyveiből kilépő

tipikus alakja volt a generációkon át magyar kultúremberré asszimilálódott,
már II. József uralkodása óta a Kárpát-medencében élő zsidóságnak. Kilenc
éves koromtól vette kezébe szinte észrevétlenül klasszikus (görög és latin) és
magyar irodalmi nevelésemet. A humanizmus és a szociális érzékenység
alaptermészete volt. Nagyapámnak szomszédja Nagy Lajos író volt, aki az
ötvenes évek elejére megkeseredett, mélyen sebzett emberré vált. Velem, a
15-16 éves diákkal is felnőttként váltott szöt, és beszélt Párizsról, Bécsről, az
akkor nagyon messzi világról. Sok más érdekes, értékes ember is megjelent
életemben, többek között Rónay György is, aki ha máshol nem, a közösen
végignézett focimérkőzések előtti, alatti és utáni beszélgetések során nyito
gatta értelmünket.

- Iskolai tanulmányaid mennyire befolyásolták egyéniséged fejlődését ? Hogyan vi
szonyultak az iskolához családod tagjai?

- Mind anyámmal, mind nagyapámmal szemben a legtermészetesebb
volt, hogya legelemibb viszonzásaként annak a jóságnak és emberségnek,
amely áthatotta életünket, mindig a lehető legjobb bizonyítványt vigyem ha
za, anélkül, hogy ez rámerőszakolt kötelességem lett volna. Persze ehhez az
is kellett, hogy az iskolai évek szerkezete, színvonala és atmosztférája ennek
megfelelő legyen. E vonatkozásban nagy szerenesém volt: 1947-ben még fel
vételiztem a Rákóczi Gimnáziumba, egy évvel az államosítás előtt. A tanári
kar többé-kevésbé változatlan maradt 1948 után is, már ami az oktatás szín
vonalát illeti. Szerencsénk volt, hogy 1950-ben a lebukott szociáldemokrata
államtitkár, Szávai Nándor lett az igazgatónk. Számára 1950 és 55 között
egyetlen mérce létezett: a magas színvonalú oktatás. A jó légkörben végzett
munka hangulata uralkodott az iskolában, beleértve a "mens sana in corpore
sano" nem új felfogását. Későbbi olimpiai bajnok is járt az iskolába, amely
akkor még nem volt speciális űszöískola. A sportol6k semmilyen előnyt sem
élveztek. Ugyanakkor az is természetes volt, hogy számtanból csak az kapott
ötöst, aki középiskolai versenyen egy fordulón továbbjutott. Mit tudtuk mi,
hogy tanáraink ezer forintot sem kaptak havonta, hogy gyerekeik lyukas
cipőben ültek közöttünk, hogy nem fú töttek otthon, de a húsz perces szüne
tekben 78-as lemezjátszóval Parsifal-részleteket hallgattunk, vagy Bartókot és
alig játszott Uszt-darabokat; az irodalmi szakkörben a tananyagból "kifelej
tett" francia, olasz vagy angolszász írók múveiből kaptunk ízelít6t és a volt
német tanárból jó orosz tanár vált. Sokunk került ezzel a kulturális örökség
gel felvértezve Nyugatra. Egy csodálatos felfogású, példás pedagógus-gene-
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ráció nyújtotta át nekünk az 1944-56-0s időszak viharai között a magyar
európai kultúra stafétabotját.

- Végül is hogy jutottál el mai felelős pozíciódba? Hogyan osztod be kiUönbiizó
fellldataidat? Melyik a legfontosabb közülük? '

- Jelenlegi diagnosztikai és terápiai klinikai munkámat persze megtar
tom, ez alaphivatásom. Az igazgatás nem kis időt vesz el. Nekünk elvben
heti tizenegy félnapot kell dolgoznunk (egy nyugati kórházban ez a normá
lis) a szombat délelőttöt is beleértve. Az időhiányt az aktív kutatás sínyli
meg, ott már csak irányításra marad energiám és időm. Az oktatás hosszú
távon talán a legfelelősségteljesebb feladatom. Az oktatásban hármas célt tűz
tem ki magam elé: az anyagot oly életszerűen kell előadni, hogy megnyerje
a diákok tetszését, másodszor: az előadással nevelni kell az egyetemistákat:
főleg orvosi humanizmusra. Végül tudatosan használom fel egyetemi elóa
dásomat a magyarsággal kapcsolatos pozitív propagandára, anélkül, hogy a
diákok ezt szándékosnak éreznék. Ha Belgiumban a huszonnégy éves átlag
diákot megkérdezik, mit tud Magyarországról vagy a magyarokról, hallgatás
a válasz. A történelem és irodalomoktatásban csak azzal foglalkoznak, ami a
Rajnától Nyugatra esik. Egy kis találékonysággal könnyű egyelőadássoro

zatba néhány példát, diát, megjegyzést belevenni a magyarsággal kapcsolat
ban. Az, hogy a rádióizotópokat Hevessy fedezte fel, hogya reflexek kivál
tásához a [endrassík-féle műfogást használjuk, hogy az AIDS-szel kapcsolat
ban a Kapcssy-féle sarkoma állandó téma, mind lehetőség ilyen kulturális
kitekintésre. Arról nem is szölva, hogy kiejtésem magyarázatául (soha nem
ambicionáltam magyaros akcentusom elvesztését) minden kurzusom első

óráján a bemutatkozás mellett rövid összefoglalót kapnak a diákok a finn
ugor nyelvek alapvető sajátságairól. Mindig érdekli őket! Szóval, akit én ok
tattam, annak számára Magyarország nem marad ismeretlen.

- Besze1jünk a magyarság-tudatro1! Hogyan eli meg valaki, aki három évtizede más
orsmgban él,a magyarságot? Miképp viszonyul befogadó orsmgához? Milyen a viszo
nya azanyaorsmghoz?

- Ha egy hagyományos európai demokrácia teljesértékű polgárként fel
vesz valakit állampolgárai közé, s az illetővel sohasem érezteti, hogy más az
anyanyelve, akkor azért a legtisztességesebb lojalitást érdemli meg, az állam
polgári jogok tudatos pozitív gyakorlásával. Belgiumban soha nem éreztem,
hogy hátrányos helyzetben lettem volna egy belgával szemben csak azért,
mert Budapesten születtem, s huszonhat éves koromban kerültem ide. Sót,
szinte előnyömre szolgált, hogy "semleges" voltam, sem flamand, sem val
lon, a diplomám német nyelvú (ez itt a harmadik alkotmányos nyelv). Poli
tikai pártnak sem voltam tagja. Vállalni kell az állampolgári, jogi, foglalko
zási, strukturális asszimilációt, de az ember megőrzi hagyományait, k,!ltúrá
ját és nyelvét, s mindezeket anyaországa érdekében kamatoztathatja. Ert hét
feledhetetlenül értékes évet töltöttem Bécsben tanulmányaim alatt, ott váltam
felnőtté. Jó volt a kapcsolatom generációm képviselőivel, beilleszkedtem az
egyetemi életbe, de nem asszimi1álódtam, tudtam, hogy a diploma után nem
maradok Ausztriában. A két ország többszázados szeroskapcsolata után túl
sok a kölcsönös antitest, reális az immunológiai kivetési reakció veszélye.
Végül is Bécs és Budapest hasonló életstílusát ismerve, úgy is fel lehet tenni
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a kérdést (l9~ban még ösztönösen, hisz ki látta előre 1989-et), érdemes
volt-e emigrálni, a honvágy szörnyű sebeit megkapni (ez nálam öt évig nem
gyógyuló fekély volt 1956 és 1961 között) ily kevés különbségért? Nem ma
rjldt más lehetőségem, mint egy igazi, nyugati demokrácia vagy az Egyesült
Államok között választani. Brüsszeli születésű feleségemmel kötött házassá
gom ezt sorsszerűerr eldöntötte.

Sokkal bonyolultabb az anyaországgal való viszonyom. Több mint egy
generációnyi idő óta hagytam el Magyarországot, más körűlmények közé
kerültem, nem osztoztam az otthoni magyarság sorsában, bár ez talán az
utolsó húsz évben nem volt oly keserves, ahogy azt ma beállítani illik. Majd
hogynem könnyebb volt a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején
segíteni az otthoniaknak ösztöndíjjal, nyugati meghívásokkal, közös kutatási
programmal. Most más a helyzet. Szabadabb és komplikáltabb, mivel elvben
az anya- és a befogadó ország egyenrangú lett, ám a segítségnyújtás politikai
lehetőségei roppant széles skálán mozognak. A mai bonyolult helyzetben,
ahol mínden akció reakciot képes kiváltani, rengeteg óvatosságot és meggon
dolást igényelnek. Az erőszakos, fölényeskedő, kioktató ön- és pénzfitogtató
viselkedés visszatetszést szül.

- Elég nagy vita1c kavarognak manapság a hazai egészségüggyel kapcsolatban.
Egészségügy ésszociálpolitika... Folytassam? Hogy látod a kérdés megoldásának lehet6
ségét?

- Az egészségügy világprobléma. Egyre kevesebb állam engedheti meg
magának, hogy - mint Belgium - a társadalom összes rétegének (színtén
tízmilliós ország) változatlanul a legmagasabb szintű orvosi ellátást biztosít
sa. A jelenlegi gazdasági helyzetben még azok az államok is, amelyek az
orvosi ellátás és a társadalombiztosítás példái voltak az átalakuló magyar
egészségügyi politika számára (a volt NSZK, a skandináv államok, Hollan
dia, Belgium) nehézségekkel küzdenek, kénytelenek lassan fellazítani az
egészségügyi szociális hálót. Magyarország nem másolhatja a Nyugatot.
Csak azt valósíthatja meg, amire pénze van.

Az orvosi ellátásnak négy döntő tényezőjére utalhatok: a numerus clausus
és az orvosképzés kérdésére, a kórházak sorsára - helyzetére, átalakulására,
a rendelőintézeteknek az egészségügyi struktúrában elfoglalt helyére és a
gyakorló (családi, körzeti) orvosok sorsára. Ami az utolsó pontot illeti, talán
ez ígérkezik a reform legsikeresebb szektorának. Ismereteim és gyakorlatom
alapján az első két kérdéshez tudok érdemben hozzászólni. Az orvosképzés
szintén világméretű promléma. Az emberiség önszabályozó képességének hi
ányában a fejlett orvosi kultúrájú országok (köztük Magyarország ísl) képte
lenek harmonikusan elosztani az igényeknek megfelelően a sok fáradsággal
és rengeteg pénzért kiképzett orvosokat. Belgium az európai 12 utolsó orszá
ga, ahol nincs numerus clausus. Ez ebben a tízmilliós országban jelenleg
harminchat ezres orvosi létszámhoz vezetett. A jelek szerint a felvételi vizs
gák rendszerét kiépített Magyarország orvosainak létszáma sincs messze et
től a számtól. A lakosság számának megfelelően jelenleg évi 750-800 főnyi

orvosi diplomás képzését kell reálisnak tekinteni Magyarországon. Sokkal
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a minőségi kiválasztásra: a jó felvételi még
nem garancia arra, hogy a páciensekkel való kapcsolata a pozitív humanitás
alapján alakul-e. Ez a felvételibizottságok felelőssége. Egyes országokban
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számítógépes sorshúzásra bízzák a döntést. Ez is egy megoldás, csak társa
dalmilag igazságtalan. A külföldön vagy a privát egyetemeken való képzés
a gazdag családok privilégiuma marad.

A kórházi rendszer felújítása és/vagy átszervezése még összetettebb prob
léma: az akut betegágyak számát csökkenteni kell (talán 60 OOO elég lenne a
tízmilliós Magyarországnak). Magas színvonalú, pénzigényes ellátást a sú
lyos betegeknek kell nyújtani, nekik tényleg a legmagasabb színvonalon, a
maximális lehetőségeket igénybe véve.

- orvos - tudomány. Mi a véleményed a tudomány szerepéro1? Ma mintha némi
SZIlkadék keletkezett volna a tudományosság és az emberség követelményei között?

- A kutatás, azaz a természettudományos kutatómunka rendkívül tech
nika- és munkaigényes lett. A mai színvonaIon újat produkálni csak roppant
energiabevetéssel és kis területen lehet. A nagy átfogó "polihisztor" elmék
ma a (mások által kitermelt) részi gazságokat foglalják össze. Szinte lehetet
lenség, hogy valaki részletekben újat alkotva abból döntő, általános te6riát
építsen ki. Egyre kevesebben láthatják be a horizontot. Ennek egyik legjobb
példája a rák alapkutatás! A rákkal kapcsolatos tudásunk (vagy tudatlansá
gunk) olyan, mint egy telített klinikai oldat; azt várjuk, hogy egy homokszem
beleessék s akkor az egész hirtelen kikristályosodik. De ez a homokszem 
vagy egy zseni isteni szikrája - még nem hullott bele, holott a megoldáshoz
egyre közelebb jutunk.

Ezen filozófiai problémán kívül, egy sokkal "földhözragadtabb" probléma
is befolyásolja a magas színvonalú kutatómunka alkotási szabadságát, éspe
dig - a mindennapi anyagi támogatás biztosítása. A magas színvonalú ku
tatás roppantul pénzigényes. Ma egy középfokú laboránsnak olyan techniká
kat kell alkalmaznia, amiért húsz éve még Nobel-díjat adtak. Hol van az az
idő, amikor a makacs és önfejű belga parasztfiú A. Claude bezárkózott labo
ratóriumába (előzőleg egyetlen technikusát néhány ponyvaregénnyel haza
küldte, nehogy zavarja), hogy néhányalapkísérlettel (amit maga végzett el)
mikroszkopikusan és kémiailag hat hét alatt összehozza az 1942-es Hervey
konferencia (és az 1974-es Nobel-díj) anyagát! (A sors kegyetlen fintora, hogy
mire hat hét után hazament, felesége helyett egy cédula várta: a hölgy bele
fáradt a várakozásba, s a New York-i Filharmonikusok első csellistájával tá
vozott.)

- Régen találkoztunk. Ha volna időd önfeledten csevegni, mit mondanál el még a
"János-áldás" elo1t?

- Mi az, ami egy orvost arra sarkall, hogy éljen bár eredeti vagy választott
hazájában, szeme előtt mindig embertársai java álljon? Az orvos sosem ad
hatja fel a humanitásba vetett hitét. Az emberiség halad előre, s a haladásba
vetett hitnek egyesítenie kell a más-más felekezetű,nemzetiségűés meggyő
ződésű embereket. Ez a humanitás minden ember számára adott lehetőség,

de kiaknázásához felelősség, elhivatottság és meggyőződés kell. Erre a plu
ralitásra és toleranciára van szüksége jelenleg Magyarországnak, hogya ma
gasabb célok érdekében mindazok, akiket a sors kijelölt, nemes értelemben
vett hitük szerint dolgozzanak az ország sorsának javításán.

Rónay lJiszló
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Erkölcs és irodalom

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalmunk a két világháború között

A vesztett viJágháboni, annak felismerése, hogy az erőszak nem hozhat megol
dást, de kivált a trianoni békeszerződés következtében előállt helyzet kiábrán
dulást és zavart keltett a lelkekben. Növelte ezt az államfonna megoldatlansága,
a fehérterror tombolása, amelynek ellenhatásául sokan a királyság visszaállítá
sában reménykedtek. Ilyen körülmények között az irodalmi életnek is rendeznie
kellett sorait. A liberális ideálokat valló csoportosulásoknak - például a Nyugat
körének - végig kellett szenvednie egy a mozgalom és alapeszméi ellen irá
nyuló konzervatív támadássorozatot is. Táptalajra találtak a revíziót sürgető

gondolatok, a jobboldaliságukat hangsúlyozó eszmeáramlatok. Hosszú éveknek
kellett eltelniük, míg az egészséges és józan középutat járók is megfogalmazták
társadalmi és művészeti elképzeléseiket.

I<ésóbb a gazdasagi világválság idején megerősödtek a baloldali mozgal
mak, amelyeknek eszmevilágából immár hiányzott az a zűrzavaros messía
nízmus, amely a háború után nagy népszerűségre tett szert főleg a fiatalab
bak körében. Ideig-óráig sok író keresett kapcsolatot a politikai baloldallal,
hogy aztán a hírhedt szovjet perek hatására kiábrándulva a csak az ideálok
világában létező jobbik, érintetlen világrendet keressék védekezésül a mind
fenyegetőbben közelgő második világháború, a megkülönböztetések, meg
aláztatások ellen. A 20-as évek elejének legnagyobb hatású alakja Szabó De
zső volt, akinek jelentős része volt abban, hogy az irodalom érdeklődése a
megoldatlan társadalmi kérdésekre irányult. Eletkora, eszmevilágának gyö
kerei, szellemi törekvései eleinte az induló Nyugat körébe sodorták, de foly
tonos nyugtalansága és kielégítetlen szerepvágya miatt előbb az avantgárd
programadója, majd a harmincas években a csúcsára jutó népi mozgalom
szellemi útmutatója lett. A kiábrándulás, az érzelmeket rejtő anyagelvűség

legnagyobb mestere Szabó Lőrinc, míg a szociális igazságosság, a szegények
ügye József Attila költői életművének legfontosabb mozgatói. A bizonytalan
ság és ideálkeresés tanúságaként rendkívül nagy szerepet kapott az esszéírás,
amely francia és angol mintákból nyerte inspirációit. A harmincas évek elején
új nemzedék bontogatta szárnyait, az újklasszikus ideálokat követő, az antik
szellemiség újraélesztésén fáradozó "harmadik nemzedék", ám tagjainak
kibontakozását késleltette a második világháboni, majd a fordulat után a
diktatúra keserves esztendei, amikor kizárták őket az irodalomból. E nemze
dék tagja volt a tragikus sorsú Radnóti Miklós, aki már nem érhette meg a
há~ végét, életműve azonban így is teljes.
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SzabóDezs6

Kora legnagyobb hatású, vezérségre teremtett alakja volt, óriási hatást tett a
fiatalokra azzal a mindvégig következetesen képviselt gondolatával, hogy a ma
gyar fajnak küldetése van, s hibátlan megjelenési formája a magyar paraszt.
Elképzelése szerint a természet ősi erőivel harmonikus kapcsolatát megőrzött
parasztság az a tiszta erő, amelyre a nemzet jövőjét kell építeni, hiszen nem
rontottak meg a várost bűnössé és dekadenssé tévő eszmeáramlatok. Szembe
fordult a liberalizmussal, a kollektivizmussal, a kereszténységgel, a szodalíz
mussal. Messianisztikus elhivatottsággal hirdette a gyökerekből felépíthető, tisz
ta faji alapon szervezett társadalom eljövetelét. Korai tanulmányaiban elhivatott
nyelvésznek, majd a francia irodalom új áramlatai kiváló ismerőjének, remek
debatternek mutatkozott, de szenvedélye hamar elragadta, s mind kíméletle
nebb kritikával fordult szembe korábbi ideáljaival. Ifjúságában sem volt kitartó
szellem: antiszemita kirohanások után a Nyugat liberális gondolkodását tekin
tette iránytűjének, majd lelkesen fogadta a proletárdiktatúrát, hogy utóbb annak
legkérlelhetetlenebb ellenfele legyen. Messianisztikus elképzeléseinek foglalata
a maga korában tömegeket mozgósító regénye, Az elsodort falu (1919), amely az
ideáljait veszített és újakat kereső ifjúság számára egyértelművétette, hogy csak
az erkölcsi és a faji megtisztulás mentheti meg az elárult, a kapitalizmus vám
szedőinek, a zsidóknak és német ajkú asszimiIánsoknak kiszolgáltatott tősgyö
keres magyar parasztságot. Mindezt hallatlan expresszivitással, elképesztő mo
dorosságokkal adta elő, és e stílus tökéletesen illett az általa hordozott megvá1tó
eszmékhez, amelyeknek legnagyobb hatású szószólója ő maga volt, s nem is
szívesen vette, ha mások ugyancsak megpróbálkoztak bármiféle szellemi útmu
tatással. A romlatlan faj himnusza Az elsodort falu. A termőföld üzenetétól szinte
elszédült ember ugyanolyan elemi kapcsolatot létesít benne egy primér, ősidők
óta benne lappangó, de a történelem kényszere alatt életre hívott erővel, mint
Giono és Ramuz hősei, bár Szabó Dezső műveiben a mozgósító, leleplező szán
dék a legerősebb, a természeti ember ennek csak igazolója. Művének komor
figyelmeztetése, hogy az asszimiláció a legjobbakat is megrontja, kiszívja erejü
ket, megsemmisíti ellenállásukat. A regény Böjthe Jánosának sorsa azt sugallja,
hogya patriarchális rendet kell visszaállítani, mert csak az menthet meg a rom
bolástól, amelyek Farkas Imre, a nagytehetségű író - feltételezések szerint Ady
Endre alakmása volna - jellemét és sorsát is tragikusan predesztiná1ják.

Méltó párja volt e művének a Segítség! (1925), amelyben kúnéletlen éles
séggelleplezte le kora erkölcsi és szellemi romlottságát. Altalában akkor volt
elemében, amikor bírálta, lemeztelenítette ellenfeleit, korát. A józan hétköz
napi érzéseket képtelen volt megjeleníteni, a férfi ésa nő szerelmének bemu
tatása pedig naív, valóságos karikatúrája egy olyan személyiségnek, aki hó
dításra és győzelemre termett, de szeretetre alig. A húszas évek elején min
denesetre meghódította előadóestjeinaz ifjúságot, amely paradox módon ak
kor pártolt el tőle, arnikor egyre bátrabb és okosabb cikkei jelentek "meg a
harmincas években. Orizték azonban építő és romboló hatását: a paraszti
jövő iránti felelősséget, azt a meggyőződést, hogya magyarság romlatlan
erőit e réteg képviseli és fejlesztheti ki a jövőben, de azt a gondolatot is, hogy
a város idegen, megrontó tényezője a magyar gondolkodásnak. Az új nem
zedék tudatában újra meg újra felmerült az a tévhit is, hogy az asszimiláció
a magyar faj felhígulását, a magyar észjárás természetellenes kifinomodását
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hozta magával. Ezt a gondolatát mind több követője vetítette vissza az időbe;

a magyarság 19. és 20. századi története hovatovább az asszimiláció okozta
rommezőkhözhasonlított, ahol csak az érdekek szabják meg az erkölcsi vi
lágrendet, s az ügyeskedő kapitalisták - legtöbbjük zsidó - érvényesülnek
a "bujdosó" magyarok rovására. A berlini egyetemi tanár, Farkas Gyula iro
dalomtörténeti összefoglalást írt Az asszimiláció kora a magyar irodalomban cím
mel, Németh László Kisebbségben című munkája és Féja Géza háromkötetes
irodalomtörténete is hasonló törésvonalakat mutat.

Németh László

Amikor a népi irodalom legfelelősebbés legkomolyabban gondolkodó tagjai azt
a célt tűzték ki maguk elé, hogy a magyarság jövőjét a paraszti osztály legtehet
ségesebbjeinek a vezetésbe való bevonása és folytonos művelése révén építik
biztonságos alapokra, Németh László azonnal felismerte küldetését, amely szin
te élete végéig hatalmas szervező és programadó munkára ösztönözte. Eletmű
ve egyetlen szándék megvalósulása: önmagát is folyvást építve igyekezett meg
hódítani a fiatalok számára a kultúra minden értékét. hogy azokat asszimilálva
és széles olvasó rétegekhez eljuttatva lelki hazát teremtsen, amelyben mindenki
otthonosan érzi magát, és legjobb tehetségeit kamatoztatva célratöróen rendez
heti be életét a saját és nemzete javára. Sokat emlegetett és több változatban
kifejtett elképzelése a "kert-Magyarországról" reális felismerésekból is táplálko
zott. Hite szerint a gazdaság fejlesztésével párhuzamosan a lelkekben is ki lehet
fejleszteni a "kertet", ahol a szunnyadó morális és etikai értékek szökkenhetnek
szárba kellő és sokoldalú műveléssel. Pedagógiai elkötelezettsége, minden ka
matoztatható érték iránti nyitottsága alapvetően különböztette meg mesterétől,

Szabó Dezsótól, de gondolkodását befolyásolta az a tudat, hogya város meg
romlott, elveszítette értékképző szerepét, ezért maga is folytonos lelkifurdalással
váltogatta budai otthonait, s igazán csak vidéki környezetben érezte elemében
magát. Sérülékeny természete, túlfokozott érzékenysége sok félreértésre adott
okot. Tény, hogy amikor a magyar ember természetének vagy a magyar iroda
lom fejlódésének jellegzetességeit modellálta, személyes érzelmei tévútra vezet
ték, mindenek előtt Kisebbségben (1939) című tanulmányában, amelyben a nem
zetkarakterológia veszélyes vizeire evezve azt fejtegette, hogya tősgyökeresma
gyar tehetségek sorsa mindig tragikus az asszimiláltakkal szemben, akik 
szemléletes de hamis metaforájának értelmében - "tovább mennek", míg a
nemzeti érzületúek .Jemaradnak".

Páratlanul sokat tett azért, hogya műveltség valóban nemzeti kincs le
gyen. Tanulmányainak egész sora - kivált a Nyugat két nemzedékét bemu
tató írások - nemcsak irodalmi tájékozódásu nk számára jelentenek kitűnő

iránytűt, hanem az európai kultúra jelenében és múltjában is eligazítanak.
Minden korszakról, minden jelentős alkotóról volt fontos, újszerű mondaní
valója, részben azért, mert nem irodalomtörténeti esszéket írt, hanem a múlt
és a jelen hasznosítható erkölcsi törekvéseit értékelte és igyekezett beleépíteni
a nemzeti tudatba. Közben önmagát is folytonos ellenőrzés alatt tartotta,
mintha azt bizonyította volna, hogy csak a tudatosan, nyilvánosan elvégzett
"életgyónások" biztosíthatják a lélek tisztaságát, teremthetnek olyan életél
lapotetamely alkalmas a példaadásra. Ez a nyilvános és személyes vallomá-
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sosság az 1934-ben kiadott Ember és szereptől jellemezte tevékenységét, s ren
geteg haragra, sértódésre adott okot. Részben nálunk addig meglehetősen

szokatlan nyfltsagaval, részben ebből fakadó óhatatlan elfogultságával- hi
szen minden eseménynek, minden kapcsolatnak saját maga volt a mércéje 
rengeteg ellenséget szerzett magának. Tagadhatatlan, hogy egész életművét

áthatja az egocentrizmus, amely meggátolta abban, hogy mélyen önkritikus
lehessen, de segítette, hogy szépirodalmi műveiben is nagyot és maradandót
alkosson, hiszen a regényeiben ábrázolt kérdéseket átélte és végigszenvedte.

Az 1935 karácsonyán megjelent Gyásztméltán nevezték méltatói a magyar
regényírás nagy teljesítményének. Megjelenése idején egyik újdonságának azt
vélték. hogy Móricz Zsigmond nagy parasztregényei mellett is újat tudott
mondani a magyar falu életéről és a magyar paraszt szernléletéről.Valójában
e művében is az erkölcsi szándék és annak megvalósulása az igazán izgal
mas: a regény nagyszabású nőalakjának sorsával azt példázza, hogya bezár
kózás, az önzés, a konvenciókra hagyatkozás, az azokra való kizárólagos
figyelem tönkreteheti az ember életét. Móricz hatalmas tablóinak ereje és
lendülete nála lélektani mélységgel párosult. A Gyász, az 1937-ben kiadott
Bún és az Iszony voltaképp a személyiség visszhangtalanságban, magányban
való teljes eltorzulásának nagyszerű megjelenítése. Németh László kora eu
rópai regényírásának lélektani indíttatásait olyan környezetben teljesítette ki,
amely e műveit egyszerre teszi a kor nemzeti problémáinak kifejezőjévé és
az európai regény törekvéseinek méltó párjává. Művészileg talán kevésbé
megoldott az Alsóvárpsi búcsú (1938), amelyben a személyes elemek erősen

érvényesülnek, ám a regény főalakjának az igazságosabb jövőre irányuló
gondolkodása fontos és előremutató értéke. Mintha a görög sorstragédiák
végzetre kiszemelt emberének újabb sorsváltozata volna legnépszerűbb regé
nye/ az EgetóEszter (1956) is, amelyben Németh László regénypoétikájának
minden jellegzetessége összegződik. Nem annyira egységes ez sem, két része
két külön világ, szemléletét mégis egybefogja a kérlelhetetlen ítélkezést eny
hítő humánus szándék, mely az író magatartását mindvégig áthatotta.

Egészen külön vonalat képviselnek Németh László életművében színmű

vei és drámái. Rendszerint egy időszerű társadsalmi kérdésnek, vagy az író
önértelmezésének, önvizsgálatának tükörképei. Nem az eseményeket jelení
tik meg, nem az akció az uralkodó elemük. Gondolatok feszülnek egymásnak
bennük. A történelmi drámákban a magyarság jellegzetes típusait jeleníti
meg, amint igazságért küzdenek a történelem kényszere vagy erőszaka el
lenében/ s amikor a kultúra nagy személyiségeit jeleníti meg, akkor is hely
zetük és a lelkükben működő erkölcsi törvény feszültségét ábrázolja nagy
gondolati erővel. Ez nem mindig párosul elég látvánnyal, s jellemei sem fej
lődnek/ hiszen eleve adott magatartásminták megjelenítői.Bár Németh Lász
ló idegenkedett a modern színház formabontó törekvéseitől. színműveínek

egy része mégis a modern drámával rokonítható, hiszen ő is kora emberének
erkölcsi dilemmáit jelenítette meg történelmi és társadalmi környezetben. Fe
lelőssége és tanító szándéka a magyarázata, hogya feszültség paradoxonát
nem groteszk formában, hanem a lineáris idő és a valóságos tér hagyomá
nyos egységében ábrázolta.

Nagyon nehéz volna bármelyik tanulmányírói törekvésének dokumen
tumait a másik elé helyezni, hiszen irodalomtörténészként. társada
lomtudósként, utópistaként, pedagógusként egyaránt maradandót alkotott,
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eszmét beleépültek a korba, s alighanem a magyarság jövőjét is nehéz elkép
zelni eszméinek értékelése, józan, elfogulatlan kritikája és befogadása nélkül.
Rendkívül fontosak azok az írásai, amelyekben a nemzet felemelésének és
lelki építésének útját rajzolta meg. Ha szerencsésebb kor szülötte, egyike le
hetett volna a magyar nevelésügy sorsfordítóinak, reformtervei - mint egyéb
elképzeléseinek egy része ugyancsak- így alighanem elavulnak, de a bennük
munkáló szándék, a kultúra életalakító szerepének felismerése és hangsúlyozá
sa, s egydemokratikus, értékközpontú struktúra megteremtésére való törekvés
talán kormányzó elve marad a magyar pedagógiának.

lllyésGyula

A sikeres életút adatait böngészve azt hihetnénk, békés, boldog, megállapodott
költői személyiség volt. Valójában kora egyik legnagyobb szenvedője,aki új és
új utakra térve próbált "modus vivendi"-t kiküzdeni a maga és népe számára.
A két fogalom - személyíség és haza - elválaszthatatlanul forrt egybe élet
művében, nem véletlen, hogy Petőfi legszebb és legköltőibb életrajzát írta (1936).
Az a választása is tudatos volt, hogy 1926-ban búcsút mondott a sikerekkel
kecsegtető francia fővárosnak - anélkül, hogy az ottani írók legjelesebbjeihez
kapcsolódó szálait elvágta volna -, s hazatért. Elhatározása logikus követ
kezményeképp szakított az avantgárddal, olyan radikálisan, hogy e korszaká
nak műveit megsemmisítette. Már első lírai műveiben egy nagyformátumú,
honfoglaló igényekkel és küldetéssel felruházott személyiség lépett az iroda
lomba, s annak szemléletét ugyanúgy termékenyítette meg új élményekkel és
nézőponttal. mint Móricz a saját koráét. A Nehéz földben (1928),a Sarjúrendekben
(1930), de kivált a Három öreg (1931) éa Ijfúság (1932) című elbeszélő köl
teményeiben a magyar líra hagyományai éppoly meghatározók, mint a bűntu

datával küzdő,azt új és új változatokban megszólaltató tékozló fiú gesztusa, aki
keresi a formát, hogyan tudná megszólaltatni a szegénységéről szerzett döbbe
netes élményeit, a módját, mint lehet egyszerre európai és magyar, feloldva a
"városi"életforma és a "vidéki" élmények okozta feszültséget. A Puszták népe
(1934-ben kezdte részleteit közölni a Válasz, 1936--ban jelent meg könyvformá
ban) eímű szociográfiája a paraszti élet mélységeinek döbbenetes és felkavaró
híradása. Az előadás pontosságát, objektivitását át meg áttöri az író zaklatott
indulata, felelősségérzése. igazságtevésének vágya. A népi irodalom kedvelt
műfajánakez a legnagyobb, példaadó teljesítménye, egyben a magyar irodalom
egy sajátlagos múfajának európai rangú darabja. Ehhez hasonlóan nagy teljesít
ménye volt az 1946-ban megjelent Hunok Párizsban. Bár meglehetősen hosszú
ideig, kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozott rajta, s a fanyalgó kritikák
elvették kedvét a folytatástól, e műve megejtően szép hangulatával, az emléke
zés nosztalgiájával talán leglíraibb műve, a próza feloldásának, korszerűsítésé

nek legsikerültebb kísérlete irodalmunkban. A Beatrice apródjai szintén bővelke

dik önéletrajzi elemekben, itt azonban nem a lírai magatartásmód az uralkodó,
hanem esszéisztikus betétek oldják és értelmezik az előadottakat. Izgalmas és
megválaszolhatatlan kérdés, vajon Illyés miképp írta volna meg e művét más
társadalmi környezetben, amely'1919 eseményeit nem tekinti tabunak...

Világirodalmi viszonylatban is páratlan Kháron ladikján (1969) círnű esszé
regénye, amely az öregedés természetrajzának mesteri leírása. Az Anatole
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France-i nosztalgikus szépséget az Olyésre mindvégig jellemző irónia és öní
rönía ellenpontozza, ~ világot értelmező, mindenre nyitott öregedő férfinak
csak a teste öregszik, a szelleme friss és rugalmas maradt.

"fme, egy szívem szerint való költő. Egy költő, aki mindenekelőtt ember,"
- írta a nyolcvan éves Olyést köszöntve Jean Rousselot. Élebnúvének való
ban ez az egyik legfontosabb jellemzője. Babits halála után mindinkább vál
lalnia kellett a lelkiismeret ébrentartójának szerepét, majd a történelem új és
új alakváltozatokba kényszerítette, míg legvégül a magyarság megőrzésének

és méltóságának lett szószólója, bölcs, indulatait palástoló, fel-fellázadó, de
a körülmények nyomásának engedő pátriárka módjára. Emberségét azonban
e szerepeiben sem veszítette el, személyiségjegyei mindig feltörnek impozáns
lírai terméséből. Nagysága abban rejlik, hogy még a nemzete érzéseit kifejező
verseiben is érezzük az öntudatos, kiválasztott küldetéses ember jelenlétét,
az egyedi emberét, akinek joga van szólni, s akinek kötelessége elmondania
"egy mondatot a zsarnokságról" . Nem lázadó típus volt, de tudott Iázítani.
Nem protestáló, de azzal, hogy egy internacionalizmusát fennen hangoztató
korban a magyar hagyományokat őrizte és a magyar nyelv tisztaságáért
emelte fel szavát, csendben és méltósággal mutatta e megmaradás lehetősé

gét. Miközben "egyre magasabbra hágott a nyugati kultura lépcsőfokain"

(Aurélien Sauvageot szavai), hű maradt szülőhazájához.Ennek érzésvilágát
igyekezett gazdagítani ismereteivel, indulatait szelidíteni a világirodalomból
is összegyűjtött bölcsességével, irodalomszemléletét gyarapítani műfordítá
saival s önismeretét beoltani az euröpaiság szellemével, melyet egyként áthat
a nemzeti büszkeség és minden érték iránti nyitottság.

A kis népek irodalmát gyakran meghatározza a megmaradásért vívott harc
drámai elhivatottsága. Nem hiányzik ez Illyés költészetéből és prözéjaböl
sem. Elleste azonban a legnagyobbaktól azt a készséget, képességet, hogy a
veszélyekből erényt kovácsoljon, slehangoló tapasztalataiból azt a következte
tést vonja le a maga és minden olvasója számára: mégis van remény, van Iqút,
csak okosan, józan paraszti ésszel, önkritikával és derűvel kell keresnünk. Igy
lesz az Éden elvesztése ámű oratóriuma az emberiséget fenyegető végítélet lato
mása, de ezzel párhuzamosan a megmaradás himnusza: s egész életműve tö
rekvéseinek foglalata:

Ha jőa harag napja
mert hiszen e/jöhet.
ha robban az atom,
mert hisz halomba rakva
vár haftló kezet;
robban bár az atom,
ama végső napon,
ama rettentő holnap
elólt még, emberek,
merjük a legnagyobbat,
kezdjük itt a legmélyboi,
hűségünk ereje'boi
léptenként, mint lehet,
de mégis fol, föl ésföl,
újm az életet.
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A népi irodalom

illyés Gyula kétségtelenül joggal szerepel úgy a köztudatban, mint a népi és a
nyugatos irányzat összefoglalója. A népi mozgalom irodalmának megteremtője,

Erdélyi József (18%-1978) azért is rekedt meg kezdetben óriási hatással művelt
témáinál, s azért lett egyre modorosabb lírája, mert hiányzott belőle illyésmű
veltsége, egyetemes látása és igénye. Erdélyi Petófihez talált vissza; benne is élt
elődje indulata, természetessége, úrgyúlölete. A népi észjárást és hangot olyan
hatással zendítette meg a húszas években, hogy Babits Mihály 1932-ben a fiatal
költőket bemutató versgyűjtemény előszavában újnépiesség eljöveteléről be
szélt. Erdélyi azonban megrekedt, indulatai gyakran vitték tévutakra, túlfoko
zott szereptudata pedig meglehetősenkétséges politikai pályára sodorta. Erdélyi
költészetéhez hasonló hatása volt egy újra felfedezett múfajnak, a szociográfiá
nak is, mely felkavarta a nemzet jobbik részének lelküsmeretét, hiszen a népi
tömegek mélyrétegeiból hozott hírt, olyan nyomorúságról, kiszolgáltatottságr61,
tudati elmaradottságröl, amely cselekvésre késztette a magyar társadalom job
bik részét. Szabó Zoltán, Darvas József, Erdei Ferenc és a többiek újrarajzolták
Magyarország szociográfiai térképét. Hiába voltak az ügyészi tiltások, hiába
kezdett egyre éberebben működni a cenzúra, nyilvánvaló lett, hogy alapvető

társadalmi változásokra van szükség a parasztság felemelésére, s ez a felismerés
kivált a fiatalokat késztette arra, hogy különféle szervezetekbe tömörülve keres
sék a gazdasági és tudat-változások módjait. Népi gyökerekból táplálkozó
protestáns, katolikus és szocialista szervezetek, egyesületek szervezték a népfő

iskolákat, agrártanfolyamokat, tanonciskolákat, amelyek egyszerre szolgálták
egy korszerűbb gazdasági struktúra kialakítását és az öntudatosabb parasztré
tegek tudati felemelését. Ez a mozgalom olykor politikai eredményeket is elért,
a világháború közelsége, a fokozódó jobboldali nyomás azonban nem tette le
hetővé, hogy bekövetkezzék a várva-várt földreform, s meginduljon a népi te
hetségek fölfelé áramlása. Pedig voltak ilyen tehetségek szép számmal. Egyikük
ról Tamási Aran (1897-1966) formált szinte szimbolikus erejű képet Ábel a ren
getegben című regényében, amelyben sok az önéletrajzi elem, de fontosabb tar
tománya az a megejtóen szép mesei rétege, amely ezt az agyafúrt, a nehézsége
ket mindig legyőzö, tetőtől-talpigemberi léptékű figurát igazi hőssé avatja, mint
sokakban élő vágyképek kivetülését. Tamási nyelve, ízes fordulatai, természetes
előadásmódja revelációként hatolt, s a társadalom érdeklődését ráirányította a
kisebbségi magyarság sorskérdéseire. A trilógiává nőtt Abel többi részének mű

vészi ereje nem vetekszik az első részével, az író sorsa pedig azt példázza, hogy
az ihlető közegétől elszakadt művész, bármily nagy tehetség legyen is, új köze
gében idegen és gyökértelen marad. Veres Péternek (1897-1970) is hasonló a
sorsa: míg gyalogosan járt a szerkesztőségekbe döbbenetes életanyagr61 tudósító
elbeszéléseivel és okos, a paraszti jövendő esélyeit firtató cikkeível. nyílt szem
mel és erkölcsi felelősségérzettel képviselte a legszegényebb paraszti rétegek
ügyét, megvalósítva irodalmi honfoglalását. Mihelyt a nagyvárosba költözve a
politikában is szerencsét próbált, és hadügyminiszterként szolgálta a Rákosi
rendszert, alkatától és tehetségétől idegen szerepbe kényszerült, s az a széles
társadalmi tabló, amely A Balog család történetéből (1961-ben jelent meg a három
kötetes ciklus, melynek egyes részeit meglehetósen nagy intervaIlumokban írta)
elénk tárul, később öreges dohogássá változott. Még látványosabban zuhant

140



lefelé lIa falu küldötte" Szabó Pál, (1893-1970), pedig Talpalatnyi föld (1946) című
regénybiIógiája sokkal nagyobb tehetséget sejtetett.

A népi irodalom képviselői között, akik vagy a nép legmélyebb rétegeiből

érkeztek az irodalomba, vagy az évszázados törvények szellemében élő ma
gyar falu szülöttei voltak - határokon innen és túl -, eruptív, nagy tehet
ségek is jelentkeztek. Pályájukat nem futhatták végig. Ennek oka részben
szerves műveltségükhiánya, részben pedig az, hogy sokszor jogos indulatuk
sugallatára hallgattak, a harag azonban rendszerint rossz tanácsadó.

Elementáris tehetségű költő volt Sinka István 0897-1969), akinek az volt
a gyerekkori álma, hogy juhászbojtár lehessen, s még negyvenéves korában
is az éhhalál szélén állt, olyan nyomorúságban tengette életét. 1934-ben jelent
meg Himnuszek Kelet kapujában című verseskönyve, csodálatosan szép, idilli
tájakról és szinte romantikusan felfokozott éntudatról árulkodó költemények
egymásutánjával. Elbeszélő önéletrajzi költeménye, a Pásztorének (1935) a fáj
dalom könyve, melyben józanabbul, objektívebben vetett számot csüggesztő
életútjának kijózanító tényeivel. A negyvenes évek elején ért a csúcsra, ami
kor megtaláita legsajátabb témáját: a szegények, a pásztorok világát ábrázolta
balladás erővel és sejtelmekkel átszőve. E világban ősi hiedelmek, kötöttsé
gek élnek, s a kitörés egyetlen esélyét a szabadság reménye adja.

Ugyancsak ösztönös, hatalmas tehetség volt Mécs László (1895-1978), a két
világháború közötti időszak legnépszerűbb lírikusa, premontrei szerzetes, aki
viszont faluról, kisebbségivé lett környezetből indult. Óriási hatást tett a fel
vidéki magyarság életérzését megszólaltató korai verseivel, melyek telve
vannak túlfokozott küldetéstudattal, allegóriákkal és hatalmas természeti lá
tomásokkal. Tehetségére jellemző, hogy olykor egészen megragadó sorokban
fejezte ki elhivatottságát (" Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.")
Kiteljesedésének nem használt, hogy mindig szívesen vállalta a "vándor lan
tos" szerepkörét. Felolvasó estre, matinéról matinéra hívták, s ő gyakran al
kalmi versekkel szerepelt - elképszető sikerrel. Versvilágán érezni, hogy
művei egy részét előadásra, szavalatra szánta. Senki sem volt olyan hatásos
tolmácsa költészetének, mint ő maga, gyönyörű hangjával, szálfa termetével,
a premontreiek hófehér ruhájával. Mint a jó hír vivője járta az országot, Er
délyt, a Bánátot, a nyugati szórványmagyarság otthonait, s hogy mennyire
szokatlan, figyelemfelkeltő "keleti" jelenség volt, azt az is bizonyítja, hogy
verseskönyvének második francia kiadásához Paul Valéry írt előszót.Néhány
rendkívül bátor versben szállt szembe Hitlerrel (Imádság a nagy lunatikusértJ,
ugyanakkor naív és járatlan lévén az irodalmi viszonyok között, műveit

olyan lapoknak is közlésre engedte ~t, amelyek éppen nem a kultúra ügyét
szolgálták, s őt rossz hírbe hozták. Elete végéig regős maradt, de megcsilla
podva, sok szenvedéstől megedzve - 1953 és 1956 között koholt vádakkal
börtönbüntetést is szenvedett, nevét évtizedekig leírni nem lehetett, csak a
nyugati magyarság őrizte emlékezetét - Isten igrice lett, s a kegyelem hét
köznapi működésétmutatta a korai avantgárd hatásokat népiekre váltó ver
seiben.

Ugyancsak kivételes népszerűségű írója volt korának az új és új alakvál
tozatokban jelentkezőKodolányi János (1899-1969), a harmincas években agi
lis szervező, bátor publicista. Finnországi utazásainak tapasztalataival igye
kezett beoltani, nemesíteni a magyar paraszti értelmiség tudatát. A háború
idején szilárdult meg benne az az eszme, hogy az embemek a transzcendens
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életértékektől való elszakadása tragikus ballépés volt, melynek következmé
nyei elborzasztották, arra ösztönözték. hogy még intenzívebben keresse su
gallatát ősi, törtenelem előtti korokban. Rendkívül intenzíven tájékozódott a
magyarság múltjában, s ahol azt a szándékot érezte, hogy a kegyelemmel
átszőtt személyiség áldozatos életpéldájával az értékek nyomozására indult,
vagy megvalősítésukra törekedett, alkalmas anyagot talált hatalmas tör
ténelmi regényeihez. Arn ezekben is az anarchiába hulló világ Iátványának
lehangoló tapasztalatait fejtegette. A Vízözönben (1948).például az anyagias
ság és a helytelen célra orientált magatartás csapdáit, az Uj és új földben
(1949-1958) a szorongásos életállapotból való kitörés kísérleteit. En vagyok
(1972) círnú Jézus-regényében az isteni és emberi világrend feszültségének
feloldására tett kísérletet. A világirodalom modem áramlataihoz csatlakozva
mítoszi világképet teremtett, amely a személyiség számára is új magatartás
mintákat kínál. Heves vitákat keltettek kíméletlenül hiteles, de indulatokat
sem nélkülöző, olykor kegyetlen önéletrajzi regényei, emlékezései. melyek
önkritikusak is ugyan, de átüt soraikon a magányra ítélt személyiség 
hosszú ideig az irodalomból kirekesztve, betegen és magányosan élt Balato
nakarattyán - türelmetlensége, elhirtelenkedett ítéletalkotása.

Számunk szerzői:

Békés Gellért,bencés, teológiai professzor, Róma
cs. Gyimesi Eva irodalomtörténész
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Erdet Péter egyházjogász, egyetemi tanár,Pázmány Péter Hittudományi Akadémia
TomáA Halík, a prágai Károly Egyetem tanára, a Cseh Püspöki Kar titkára
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Mai meditációk

CZESZLAW MILOSZ

A Nyugat agóniájáról

Due to, the lack ofinterest tomorrow iscancelled.
(Erdeklődés hiánya miattelmarad a holnap)

Ceruzával falra írt szöveg
a Berkeley Egyetem menzájának WC-jében

Legfőképpen saját gondolataim vagy mások gondolatainak be nem vallott, vagy
alig tudatosodott premisszái érdekelnek engem. Ezek közé tartozik az általános
fejlódésbe vetett hiten kívül annak az iránynak negatív értékelése, amely felé az
ország, a társadalom, a civilizáció tart. Kissé különös ezt egy olyan országban
leírni, amely minden idők legnagyobb gazdasági hatalmává fejlődött, de a toll,
az ecset és a kamera tennékeiból sugárzó dühös és megvetó fintorokból ítélve,
sehol sem vádaskodik kedvtelve annyi ember, mint itt. Mivel bizonyos rokon
ságot érzék velük, éppen ez késztet arra, hogy némileg bizalmatlanul viseltes
sem önmagammal szemben, mert tevékenységük olyan tükör, amelyben
könnyűszerrelmegfigyelhetem magam.

A Nyugat dekadenciájáról, bomlásáról kialakult meggyőződésúgy látszik,
a felvilágosult és a technikai fejlődéssel együtt járó szömyúségekre érzékeny
emberek fegyvertárának állandó elemévé vált, és ez a meggyőződés éppoly
régi, mint a modem művészet. Elegendő itt utalnom arra, hogy Baudelaire a
metropolist eité infernalnak nevezte. De ha elfogadjuk,. hogy valóban reg
resszióval van dolgunk, akkor felmerül a kérdés, hogy mihez viszonyítva van
regresszió, hol van az egyensúly, az életerő eszményi állapota, amely felé
vágyódva kellene fordítani tekintetünket? A legkülönfélébb válaszok szület
tek erre. Az elégedetlenek első nagy patrónusa nyilvánvalóan Rousseau volt,
amikor fellépett Hobbes eszméi ellen, amelyeket az ész józan hívei is osztot
tak. Hobbes szerint az ember az ősvadság, az ósbarbárság állapotából buk
kant elő, a mindenki ellen folytatott, senki által nem ellenőrzöttküzdelemból.
Rousseau előtt senkinek nem jutott eszébe, hogy szó szerint vegye a legendát
az aranykorröl, és a tudományok, művészeteknélküli ősállapot után áhítoz
zék. Igaz, Rousseau nem azt ajánlotta, hogy térjünk vissza a romlatlan vad
ember állapotához, ezt az állapotot csak mintaként választotta a tudatosan
művelt erényhez, ama erényhez, amelynek nevében nem sokkal később

Czeszlaw Müosz (1911- ), a világhífÚ lengyel író esszéje a Vigilia Kiadó gondozásában
r6videsennapvi1ágot látó kÖIIl!tében olvasható.
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annyi fej hullott le a nyaktiló alatt. Tanítványa, Tolsztoj, nemegyszer túlszár
nyalta mesterét merev ítéleteivel. Talán igaza van Bergyajevnek, amikor
Tolsztojt Oroszország rossz szellemének nevezi, mert a [asznaja Poljana-i
bölcs rászoktatta az orosz értelmiséget, hogy abszolút követeléseket támas
szon, rászoktatta arra, amit az intézményekkel, hierarchiákkal, a fokozatos
javulással és általában a történelemmel, mint jobb-rosszabb összefüggések
bonyolult szövedékével szembeni türelmetlenségnek is nevezhetnénk. De
Rousseau és Tolsztoj még csak egy a sokféle felelet közül. A romantikusok a
középkort kedvelték, és ettől kezdve nemegyszer visszatért a királyoktól a
kisemberekig mindenkit vallásos hevülettel összekapcsoló, organikus, patri
archális civilizáció eszményített képe. Az egyéb romantikusok, az utópista
szocialisták az ősközösséget kiáltották ki minden bajra jó orvosságnak, azt
az állapotot, amikor még nem létezett a magántulajdon fogalma, ezt igyekez
tek feltámasztani falansztereikben. Az ifjú Marx arra a következtetésre jutott,
hogy az ember nemcsak hogy nem úgy él, ahogyan kellene, de a körülmé
nyei, amelyek közé került, elidegenítik őt a lényegétől, emberi mivoltától.
Ebből egy új következtetés adódik (nem egészen logikus, inkább kinyilatkoz
tatásnak mondható), az, hogy valahol lennie kell egy olyan feltételrendszer
nek, amely bizonyítja az egységet a lét és az egzisztencia módja közöte Marx
ezt a feltételrendszert a múltban, az őskornmunizmusban és a jövőben, az
ipari kommunizmusban látta. Viszont a tizenkilencedik század folyamán a
technikai fejlődés nem kedvezett eléggé az álmodozók és forradalmárok ter
veinek, volt benne valami önkényesség, és a dühös értekezéseknél jobban hat
a népi képzeletre a science fiction közkedveltsége, amely Verne Gyula opti
mista regényeiben teljesedett ki maradéktalanul. Amikor a science fictiont kez
dik elszínezni a gondterhelt előérzetek. és anti-utópia jellegűvé teszik, akkor
már a kételkedés rejtett áramlatainak felszínre töréséről beszélhetünk. A tu
dományos-humanista látomásaihoz mindvégig hűséges H.G. Wells hosszú
élete alkonyán megjelentetett egy kétségbeesett könyvecskét: The mind at the
end of its tether (Az ész a csőd szélén) címmel, amelyben bevallja, nem sok
lehetőséget lát arra, hogya saját találmányainak gúzsába kötött emberiség
fennmaradjon. Megfogalmazása: "Az ész a csőd szélén" nem egyéb, mint
amit egy amerikai költő, Ginsberg így jelez: "Moloch, kinek neve Esz".

Lehetséges, hogy az európai dekadencia kezdete 1886-ra nyúlik vissza,
amikor Párizsban megjelent a Le Décadent című folyóirat. A köréje tömörült
szerzők kijelentették, hogy nem alkotni akarnak, hanem rombolni, mert a
Nyugat civilizációja hyper-blasée, végsőkig megcsömörlött, haldoklik és im
már menthetetlen. A dekadencia virága valójában csak akkor kezdett bim
bőzni. Különféle nedvekből táplálkozott, elsősorban talán a vallás válságából.
Nagyjából ugyanebben az időben kezd átszivárogni a bohémvilág szűk kö
reiból szélesebb rétegekbe a művészetimádat; a művészetet a legmagasabb
rendű szakrális tevékenység gyümölcsének tekintették, amely már nem azál
tal vallás, amit közvetít. hanem puszta formája által, az alkotója pedig a
müvészet felkent papja. Ettől kezdve egyre többen fokozták az általános zűr

zavart, akik az istenek nélküli világgal és az ígéretek nélküli civilizációval
szembeállították az önkultuszuk kultuszát, és eltökélten vitatkoztak azon,
hogya gyorsan váltakozó művészí "izmusok" közül melyik a liturgia legal
kalmasabb változata. Hatalmas új terület nyílt meg a dilettánsok és semmit-
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tevők előtt, mert mindenki, aki elvégezte a középískolát, a szíve mélyén mű

vésznek érezte magát, de legalábbis elhivatottnak arra, hogyaművészetről
értekezzen.

Számomra nem kétséges, hogy értelmem a kérkedés minden lehetséges
alkotóelemét abba az európai civilizációba sűrítette, amelyben felnőttem.

Gyermekkoromra esett az első világháború, amely véget vetett egy bizonyos
rendnek, némelyek szerint nagyszerű, mások szerint rothadó rendnek, min
denesetre rendnek. Lezajlott az orosz forradalom, és ezzel megkezdődött az
összehasonlítások korszaka: "ott-itt" . Azt is elmondhatom, hogya tizenkilen
cedik századi szenvedések, elkedvetlenedések, kiábrándulások, komor pró
féciák;-amelyeket annak előtte háttérbe szorított a megállapodott rend, fel
erősödtek, kikristályosodtak, minden oldalról ostromolták formálódó értel
memet. Oswald Spengler (akinek egyébként az orosz Nyikolaj Danyilevszkij
volt az elődje) téziseiben Újjászületett a régi, romantikus vágyódás a raciona
lizmussal történt végzetes fertőzöttség előtti, hieratikus, papi-lovagi társada
lmak után; a tézisek szerint a civilizációk olyan szervezetek, amelyek sorra
átélik a gyermekkort, a felnőttkort és az aggkori hanyatlást. Ennek alapján a
Nyugat nyilvánvalóan abba a fázisba jutott már, ahol fogytán van az életerő.

A legyőzött Németországból epés és becsmérlő jelentések áradtak arról, mi
lyen kiúttalan zsákutcába sodorta a nyugati emberiséget az öntelt ész; a keleti
bölcsekben, a hinduizmusban, a buddhizmusban keresték a reményt. A fiatal
angol írók - T. E. Hulme, T. S. Eliot - programszerűen kötődtek a múlthoz,
mert a jelenben csak terméketlenséget, unalmat láttak, a vallásos hittől, és
ezzel együtt létük céljától és értelmétől megfosztott, "kiürült" emberek sivár
ságát. Ez nem azt jelenti, hogy Spenglert olvastam, vagy tudtam valamit
AngliáróI. Csakhogy Lengyelországtól sosem voltak idegenek az efféle
tendenciák, amelyek a forradalom előtt Oroszország folyóirataiból jutottak el
hozzánk. Azonkívül, mivel úgy-ahogy tudtam franciául, tudomást szerezhet
tem a pesszimizmus inváziójáról a descartes-i világosság fanatikusainak, fő

leg a konzervatívoknak könyveiből.akik, mint például Henri Massis (Défense
de l'Occident), a németeket tartották a métely terjesztőjének. Ugyanakkor az
egész földgolyón elterjedt a forradalmi propaganda a "kapitalizmus rothadá
sáról" és elkerülhetetlen agóniájáról. A hitleri ellenforradalom úgy tűnt, tel
jességgel megerősíti ennek a propagandának jelszavait. A második világhá
ború azután túlszárnyalta a jövendőmondók jóslatait a bukásról, bármiféle
feltételezésekból indultak is ki. Még sosem halt meg annyi milliónyi ember
ilyen rövid időn belül, sosem voltak még ilyen tökéletes technikai eszközök
egész népek hidegen kitervelt kiirtására.

Hogy Nyugat-Európa mi módon funkcionált a háború kitörésétőlmind a
mai napig, amikor ezeket a sorokat rovom, az tökéletes rejtély számomra,
annak ellenére, hogy tíz éven át, 19So-től 1960-ig ott éltem Franciaországban.
Mivel az európai szellem meggyűlölte önmagát, önmaga ellen fordult, és
kigúnyolta a saját maga által létrehozott intézményeket, talán épp ezzel lep
lezve fájó szégyenérzetét. Orgia volt ez, feneketlen káosza a kora ifjú
ságomból ismerős viszolygásoknak, keserűségeknek. görcsöknek, amelyek
mintha csak ekkor nyertek volna teljességgel elismerést, igazolást a la nau
sée-ról (undor, csömör), az abszurdról, az elidegenedésről szóló divatos el
mélkedések segítségével. Ez a szellem elvetett bármiféle "itt és most" meg
oldást, és égig magasztalta az "ott és valamikor"-t, holtbiztosnak látszott,
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hogya Nyugat kiég. Az ,,9tt" többnyire Oroszországot jelentette, olykor egy
másik országot, ahol a kommunisták voltak uralmon, a"valamikor" az em
beriség utazását jelentette a Boldogság szigetére, a magán-termelőeszközök

eltörlését az esszencia és egzisztencia egybeolvadása után. De amíg a lélek
nagy erőfeszítéssel igyekezett menekülni, a test - Amerika kegyéből, amely
hosszabb ideig kénytelen volt"vastüdőben" tartani és mesterségesen táplálni
az európai gazdaságot - zabált, vedelt, hűtőszekrényt és gépkocsit vásárolt.
El kellene, hogy gondolkoztasson ez a kettősség, mert valamelyest megingat
ja azt az Európában meggyökeresedett hiedelmet, hogy egy adott emberi
közösségben a lélek és a test kölcsönhatásban van egymással. Mintha a kivá
lasztottak kis csoportjai művelnék csak azt, amit egy francia szó fejez ki a
legjobban: ricaner. azaz epésen nevetni. Nem, a komor bohóckodással vegyü
lő erőtlen hangulatok a regények, a színház, a film és a sajtó közvetítésével
a filozófiából és a költészetből eljutottak a tömegekhez. Nem nehéz nyomon
követni, hogya szélesebb rétegek számára kevésbé érthető elit műfajokból,

azaz a bonyolult értekezésekből vagy a hermetikus versekből miként vándo
roltak a motívumok és a formák a tömegkommunikációs eszközökig. Az ab
szurd színház a színpadra állította azt, amit a versek olvasói elég régóta jól
ismertek. A regény felhigította és hozzáférhetővé tette a korábban csak a
beavatottak által értékelt kísérleteket. A regény mellett versenytársként állt a
film, amely a képi nyelv segítségével nemegyszer döbbenetes kifejezőerővel

ábrázolta a csömört, és például Fellini vagy Antonioni esetében filozófusoktól
kölcsönvett témákat dolgozott fel, elsősorban a (jó) emberi esszendától elkü
lönülő (rossz) egzisztencia elleni dühödt támadásaikat. Ha egy más bolygóról
származó jövevény annak alapján akarta volna értékelni Nyugat-Európát,
amit ez önmagáról gondolt, akkor be kellett volna látnia, hogy ott forradalom
közeleg. és a Föld e részének lakosai valamelyes enyhülést találnak majd
egymás újabb irtásában. Csakhogy épp fordítva történt, és a látszólagos mér
gezettség a jóléti stabilizáció tényezőjévé vált.

Amerikát csak az Atlanti-óceán választja el Európától, ami nem sok. Mű
szaki fejlettségét az utóbbi évtizedekben többek között az európai eszmék
meghonosításának szolgálatába állította, hiszen ezt a célt segítette elő a fel
sőoktatási rendszer hallatlan méretú kiszélesítése és a paperback könyvek fo
kozott ütemű kiadása, mint ahogyan egy New York-i kiadó mondta egyszer
nekem: vasvillával hányják ezeket a könyveket a raktárba, akár a szenet. Ez
azt jelenti, hogyatizenhatévesek az iskolai színházban megismerkednek Bec
kett és Ionesco műveivel, azután hamarosan felfedezik Nietzschét és Marxot,
Spenglert és Sartre-t, Camus-t is, akárcsak a legkülönfélébb olcsó kiadásban
megjelentetett anti-utópistákat. Bármiképpen vélekedne tehát az amerikai
purifikátorok kis tábora, akik szerint Európából mindig csak a rossz szivár
gott be, a bukás és a bomlás mítosza szükségszerűenragályos. Azt mondtam:
mítosza, mert itt egészen nyilvánvalóan a légkör, a hangvétel összessége hat,
és ez erősebb az igazságnál vagy a hazugságnál. Különben is, nehéz volna
szétválasztani, mennyi ebben Európa része, mennyi Amerikáé. Az összezsu
gorodott tenger mindkét pariján az amerikai származású T. S. Eliot, aki ma
már kötelező iskolai olvasmány, képviselte a komor, gyászos hangnemet, és
nem is számít kivételnek.

Amerika, mint vidám, ifjú titán, gyermekként a bölcsőben a kígyókat meg
fojtó, az egyre fényesebb jövővel kecsegtető Amerika - ez az Amerika-kép

146



is mítíkus, és talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy sosem létezett
az az ország, amelyet Walt Wlúbnan a Fúszd'lakban megalkotott. hogy az csak
képzeletének szüleménye, mint ahogyan a képzelet szüleménye Balzac Pári
zsa is, a város-vadon, valahol a centrumában az anyaméhhel. Ugyanakkor az
előrehaladástól és a tértől valóelragadtatás megfelelt a pionírok és a telepe
sek hangulatának, akiket az anyagi sikerek kárpótoltak a nehézségekért. Mert
Amerikában szinte kezdettől fogva, szinte már az alapoknál megtalálható az
ábránd Arkádiáról, a természettel való harmonikus együttélésről,az ember
önellátásáról, aki akkor boldog és tisztességes, ha puskájával és fejszéjével
csak annyit vesz el a természettől, amennyire szüksége van, és mindig távol
tartja magát a megmételyezett társadalomtól és államtól. Wlúbnan is nem
egyszer dicsőítette ezt az Adámot. Thoreau, aki szerint New England civili
zált lakossága "higgadt kétségbeeséssel" viselte el az emberi sorsot - egy
fajta mintát állított az amerikai értelmiségiek elé, amikor civil en
gedetlenségre szólította föl őket, de azt szorgalmazta, hogy az erdei tó part
ján álló gerendaházakba meneküljenek. En is, aki keserű és fanyar európai
táplálékon nőttem föl, most új Thoreau-kkal vagyok körülvéve, akik abban
különböznek szellemi elődjüktől. hogy polgártársaik millióinak "higgadt
kétségbeesését" az egyre kibernetikusabb civilizáció következményének tart
ják, és míg ellenségesen várják, hogy kiderüljön, helytelen a választott irány,
hol Nietzschére vagy Marxra hivatkoznak, hol pedig a szervezetek szüle
téséről és elhaláséról szóló, a biológiából vett tanokra.

Cservenics Jolán fordítása

Emblemes ou devises chretiennes (Lyon, 1701)
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Milyen egyházat akanmk?

A Vigilia 1992. novemberi számában
Aszalós János cikkének címe teszi fel így
a kérdést. Hívő keresztény számára ez af
féle vitaindító kérdésként föltehető ugyan,
de számunkra mégiscsak az a döntő, hogy
milyen egyházat akar az Isten, sőt végte
len szeretetében és bölcsességében milyen
egyházat adott nekünk. Ha nem ennek tu
datában közeledünk az egyházhoz, akkor
az egész kérdésfölvetés komolytalanná
válnék, amolyan vallási "Ki mit tud?"
színvonalára süllyedne. Hívő keresztény
nem akarhat más egyházat, csak amit Is
ten akar, illetve amit Ó adott. Méghozzá
úgy, ahogyan annak életmozgását elénk
szabja a kinyilatkoztatásban. Akár az
ÓSZövetség papi népére gondolunk ("pa
pi királyságára", a Kiv 19,6-bólkiindulva),
akár Jézus Krisztusnak a történelemben
továbbélő "Testére" - magát az Ajándé
kozót, az egyházat alapító Jézus Krisztust
kell megkérdeznünk.

Isten nem kérdezte meg tőlünk, hogy
milyen egyházat akarunk, hanem szuve
rén módon, végtelen szeretetében ajándé
kozott nekünk egy egyházat. Ennek az
egyháznak pedig ő maga adott minden jó
akaratú ember által felismerhető kritériu
mokat, ism~eket egy, szent, kato
likus és apostoli: ~eket figyelmen kívül
hagyni, és önkényesen más ismertetője

gyeket állítani bizony merő szubjektiviz
mus, saját érzéseinknek és gondolataink
nak Isten érzései és gondolatai fölé helye
zése. Azt megtehetjük, hogy ezt az Istentől

ajándékozott egyetlen hivatalos egyházat
összevetjük az előttünk álló intézménnyel,
és ha valamit nem értünk benne, megkér
dezzük magától az Ajándékozótól. De ha
csak odaállunk Isten és ember elé egy ma
gunk fabrikálta egyházmodellel, tudo
mást sem véve arról, amit Isten kinyilat-

Perspektívák

koztatott, az bizony már vakmerőségnek

tűnik, s alkalmat adhat a hitben gyermek
deden érzékenyek megbotránkozására.

A Milyen egyh4zat akJlrunk? dma írás
sem a Szentírásra, sem a szentatyákra,
sem a zsinati határozatokra, sem a hagyo
mányos teológia eredményeire nincs te
kintettel. így - bármennyire jóakaratú 
alkalmatlannak látszik a kérdés krisztusi
szellemű tisztázására, komoly és jó ered
ményre vezető dialógus elindítására.

Kerekes KJiroly

Lengyel László: Államfogoly

Lengyel László: Allamfogoly című írásával
kapcsolatban szeretném elmondani né
hány észrevételemet (Vigilia 1992/12).

Nincs jogom kétségbe vonni a szerző

féltő, veszélyre felhívó szándékát, de sem
az előző évtizedek, sem a jelenlegi helyzet
értékelésével több ponton nem tudok
egyetérteni. Bizonyára mások a tapasz
talataim, másképpen éltem át az előző

korszakot. Ezért másképpen ítélem meg a
jelent is, és más jövőt remélek.

A szerző azt írja, hogy a Kádár-rend
szer a 60-as években "először jóváhagyta,
hogy legyen személyes, individuális éle
tünk". A kapott magánéleti szabadságot
azzal a képpel szemlélteti, hogy "az állam
nem zavartatta magát, ha valaki otthon
meggyújtotta a gyertyát a karácsonyfán.
Az ő dolga." Ez az engedmény azonban
csak látszat, hiszen nemcsak akkor, hanem
még a 80-as években is elért a pártállam
keze mindenüvé, ellenőrzöttmindenkit és
mindent, beleszólt legszemélyesebb éle
tünkbe is. Változás csak annyi volt, hogy
nem tartotta szükségesnek, hogya régebbi
drasztikus módon lecsapjon minden általa
nem kívánt jelenségre; jobban nyeregben

Ebben a rovatban olvmink leveleit, hozúszólásait, véleményeit közöljük. avval a megfontoláaal,
hO&Y minden fölvetődöttkérdés több szempontból közelitheló meg.
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érezte magát, és "finomultak" a módsze
reí, Mintha valami ördögi cinizmussal a
levágott szárnytollú madárnak azt mond
ta volna: "Röpülj csak!" Még nagyon so
kan emlékezhetnek arra, hogy milyen
gyorsan és váratlanul megrántotta, visz
szafogta a pányvát, hogya túlságosan
messze merészkedőket ráébressze valódi
helyzetükre. Mínderröl a legutolsó percig
"gondoskodott" az állambiztonsági szer
vezete és az egész országra kiterjesztett
besúgó szervezete felhasználásával.

A "szabadság kis körei", "állóháborúja,
partizánharca" nem az államélet (közélet)
és a magánélet között folyt, hanem az ak
kori egyedül üdvözító hivatalos ideológia
képviselői és a másként gondolkodók kö
zött. Köztük is kiemelten a vaHásos meg
győz6désűek ellen folyt talán a legádá
zabb, legaljasabb, legrafináltabb üldözés, a
teljes megsemmisítésre való törekvés. Az
ezek elleni védekezés, esetleg ellentáma
dás, a továbbélés lehetóségének eszközei
ben, módjaiban lehettek helytelen elkép
zelések, téves módszerek, rosszul megvá
lasztott stratégiák. Akadhattak behódolók
is. De a többségre nem ez volt a jellemző

- a szerző példái is ezt igazolják.
Jó lett volna, ha alátámasztja azt a kije

lentését, hogy "az egyházak, a katolikus
egyház nemcsak elfogadta az új állam, az
új kormány kinyújtott kezét, de szinte r0

hant a karjaiba". Milyen "közéleti, részle
ges vagy teljes közintézményi szerepet"
fogadott el az egyház "a magánéleti, a ma
gánintézményi szereppel szemben"? Az
egyházaknak csak "magánéleti" küldetése
van? Hol és milyen módon várja a katoli
kus egyház az államtól, "hogy vezérelje, a
jó útra térítse"? Milyen "állami mankókat
vesznek hónuk alá" a magyar egyházak?
Milyen állami támogatást fogadnak el?
Miért baj az, hogy az egyházak szeretné
nek a sekrestyékból, a titkos találkozókból
a szabad levegőre elójönni? Ha egyes kér
désekben nézetazonosság van a kormány
és az egyházak között, az már behódolás,
azonosulás? Ha az eltelt két évre visszate
kintünk, észre kell vennünk azt is, hogy
mind a törvényhozás, mind az államélet
számos teriiletén milyen sokszor nem

egyezik a hozott törvény, intézkedés az
egyház álláspontjával.

Hamis az a megállapítása, hogy "bi
zony a magyar társadalom jelentős része
szégyenkezik az egyházak türelmetlensé
gén, néha megnyilvánuló mohóságán,
hogy egy szegényedő, nehezen élő társa
dalmon elégtételt vesznek". Először is kik
és mennyi a társadalomnak az a "jelentós
része"? Honnan lehet ezt tudni? Másod
szor: nem tiszta az egyházfogalma. Az
egész írása azt sugallja, hogy nála az egy
ház - a klérus, sok esetben a főpapság.

Szerintünk - leegyszerűsítve - a papság
és a hívók közössége.

"Mohóság" (más szóval: kapzsiság, tel
hetetlenség) illetheti-e azokat az egyháza
kat, amelyek nemhogy többet kémek,
mint amennyit napok alatt elraboltak tő

lük, hanem tíz év alatt a helyi lehetősége

ket felmérve, egyezkedve és csak annyit
szeretnének visszakapni, amennyit eredeti
céljának megfelel6en működtetni is tud
nak.

"A nehezen élő társadalmon elégtételt
vesznek" - írta. Az egyházak (ezért is
fontos a helyes fogalomértelmezés!) nem
a társadalom részei, tagjai? Érzéketlen kí
vülállók a vallásos emberek? Nem össz
társadalmi feladat és érdek az iskolák,
kórházak, kollégiumok, szeretetotthonok
stb. működtetése, és minél jobb működte

tése?
Ha jól belegondolunk, att kell monda

nunk, hogy valójában nem a történelmi
egyházak "lógnak" az államon, hanem az
állam a lekötelezettje, az adósa az egyhá
zaknak anyagilag, erkölcsileg.

Bízunk abban, hogy a megrendezésre
kerülö egyházmegyei és nemzeti zsinatok
hozzásegítenek az elmúlt évtizedek helyes
értékeléséhez, a kellő önvizsgálathoz, ál
lást foglalnak az egyház és az állam kap
csolatának kérdésében és végleges rende
zésében is. Sikeriil megnyugtatni a kétke
dőket, hogy ezer éves történelmünkben
mindig jelenlévó és hatalmas jelentőségű

kereszténység ténye a katolikus egyházat
nem csábítja arra, hogy egy magyar nem
zeti államegyház szerepére - még csak
gondolatban is - vállaIkozzon.

Kalotay K4lmJin
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Szemle

A katolikusok hite

Ezekben a hetekben sokszor olvassuk a ka
tekizmus kifejezést, hiszen nemrégen jelent
mega Katolíkus Egyház Katekizmusa, amelya
legf6bb Tanít6tekintély által is jóváhagyott
fonnában foglalja őssze egyházunk hitét A
n. Vatikáni zsinat nyomán azonban a külön
bözö helyi egyházak már a korábbi években
elkészítették a maguk katekizmusát, a kato
likus ház hitének rövid, tömör összefog
lalásá~vők, érdeklődök vagy akár nem-hí
vők.számára. Ezek közül a legrövidebb,
leginkább népszerűsítőformában írt a bel
ga püspöki kar által kiadott A hit könyve,
a leginkább tudományos igényű a néme
tek katekizmusa. A franciáké 1984-ben ké
szült el, s középhelyen áll a kett6 között:
gyakorlatias bevezetést ad a hitbe és a ke
resztény életbe, ugyanakkor tudományos
szempontból is kitűnő, szabatos és tárgyi
lagos eligazítást nyújt a hit és az erkölcs
legfontosabb kérdéseiben, a legmonder
nebb teológiai szempontok szerint

A II. Vatikáni zsinat óta a teológiában
általánossá vált a történetiség szempontja.
Hitünk a kinyilatkoztatásra épül, amely
konkrét történelmi eseményekben jelent
meg köztünk. és a történelem során bon
takozik ki a Krisztust követők közösségé
ben, az egyházban. A könyv azért először
a történelemben megjelenő s abba bele
ágyazódó hitről ad számot hogyan bon
takozott ki a történelem során, s miként
illeszkedik bele mai világunkba. A keresz
tény hit ma című, legelső fejezet főként a
mai francia egyház helyzetét elemzi, tár
gyilagosan, önkritikusan, mégis reményt
keltően. Az első részhez kapcsolódó többi
fejezetek a kinyilatkoztatásnak majd a hit
nek a történetét mondják el, egészen nap
jainkig, bátor nyl1tsággal, hitelességet
árasztó tárgyilagossággal, a múlt feltárása
után megnyitva az olvasó előtt a keresz
ténység jövő távlatait is. Ezután követke
zik a hit aktusának elemzése, amely már
átvezet a hit-igazságok rendszeréhez, a
könyv második részéhez.

A keresztény kinyilatkoztatás tételes,
rendszeres bemutatása után logikusan kö
vetkezik a harmadik rész, Az Evangélium
szerinti emberiség, a keresztény erkölcs
alapelveinek bemutatása. De mint az el6
ző részekben, itt is fölvetódnek korunk
égető kérdései, a politikai, a társadalmi
igazságtalanságok és a gazdasági egyen
lőtlenségek, az erőszak, a terrorizmus, a
béke és a szolidaritás problémái. így ju
tunk el a negyedik részhez, Az úton 1éoó
egyház-hoz. A hagyományos ekkléziol6
giai tételek mellett itt kerül bemutatásra a
szentségtan, de itt is választ kapunk szá
mos aktuális kérdésre: az egyház és a vi
lág kapcsolatára, az egyházi közösség tag
jainak helyzetére, az egyházat ma ér6 ki
hívásokra.

Régen nem jelent meg magyarul ennyi
re átfogó, teljes, egyszerű és mégis tudo
mányos szempontból is igényes összefog
lalása a katolikus hitnek. Köszönet illeti
mindazokat, akik ezt munkájukkallehet6
vé tették, elsősorban a kiadót és a fordítót.
Hatalmas teljesítmény ez - talán még azt
is megérte volna, hogy még egy átolvasás
ban javítsák ki a fordítás egyenet1enségeit,
érdességeit, a zavaró sajtóhibákat. (Szent
István Társulat 1992)

Lukács László

Schéner Mihály hetven éves

Festő, szobrász, keramikus, fémmegmun
káló, zománcművész, játéktervező, szín
házi jelmez- és díszlet-kíötlö, elmélkedő,

álmodozó, gondolkodó, filozófiát teremtő

garabonciás, fafaragó, virágfaragó, világ
faragó. Ezerarcú reneszánsz egyéniség.
Schéner Mihály Munkacsy-díjas, érdemes
és kiváló művész - hetven éves.

Jó évtizede kezdődött talán nem va
gyok szerénytelen, ha így nevezem barát
ságunk, sőt talán pontosabb néven illetve:
együtt gondolkozásunk. Kalandunk az
»ördögökkel«, a »szívbéli kis huszárral«, a
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»tenyeriinkr61 felívelő gyözelemmel« kez
dődött. S mivel a schéneri gondolkodás
mindig továbbgondolásra ösztönöz: a mű
vész száz rajzbéli Szent István-smegfogal
mazásához«, mely az akkor 950 éve elte
metett király tiszteletére font megemléke
zés..koszorú volt, én gyújtöttem a kézzel
írt vallomás-virágokat magas rangú egy
házi személyek, valamint irók, költők, ze
neszerzők és irodalomtörténészek tollá
ból. Egy nép megújulási készségét és jog
folytonosságát egy új évezred küszöbén,
közvetlen a rendszerváltás előtt szímbo
lizálta ez a könyv, mely egyben arra a kér
désre is választ keresett: milyen az ember,
ha tenni kényszerül. A hatalom embere, a
király, aki egyben szent. Lehetne akár ké
zikönyv, kötelező irodalom is politikusa
inknak. Mert hát a világ olyan, amilyen
nek magunknak berendezzük, tudván azt
a kötelességünket is, hogy utódainknak
egy szebbet, jobbat illene hátrahagyni. Is
merjük meg, lássuk meg a jót, de ehhez
látnunk kell a rosszat is. Tömören ez az,
ami ezt a szerteágazó életművet egybeöleli.

A motiváció? A mester titka? Ami hi
ányzott neki, azt megálmodta, és amit
megálmodik, azt inegvalósítja. Hadd
mondjak el néhányat a számomra elbe
szélt ttSle hallott történetekb61.

Jvtizedekig visszatérő álmom volt,
hogy aranyórát lopok Békéscsabán a Klein
ékszerésznél. Előzménye? Szüleim, akik
igen nagy áldozatok árán taníttattak, nem
tudtak ballagásomra megajándékozni ez
zel, az érettségizők számára a sétapálca
mellett szokásos státusz-szimbólummal.
Mikor már nagyon untam a lidérces ál
mot, s az anyagi helyzetem is megenged
te, sok év múlva, a békéscsabai »óra és
Ékszerbolte-ban vettem egyet magam
nak."

"Az első kiállításomon, melyen vagy
ötven képem egymás mellett volt, döb
bentem rá egy igen nagy tévedésemre. Mí
kor készültek, egyenkint, nem tűnt fel, de
így, mintha kékbe mártottam volna a vilá
got. Ahogy a kezdő háziasszony túlada
golja a kékítőt a fehér ágynemű őblítővi

zébe... Nagyon megijedtem, hiszen ez a
világ sokkal szebb, sokkal színpompé
sabb, hogyan ábrázolhattam ilyen hideg
nek. Fázom benne? S ha igen, mit teszek

ez ellen a tavaszért, a nyárért, az ember
szívek melegéért? Mire vágyoxp én? IG va
gyok én? Mit szeretnék foímába fogal
mazni? S mire választ adtam magamnak,
már szűk volt a sík, terjeszkedtem a térbe:
a harmadik dimenzióba, s kíváncsiskodni
próbálok azóta is tovább, a negyedikbe."

Dohos Marianne

Siklós István művei

A nyugati magyar emigráció egyik legte
vékenyebb egyénisének, a nemrég el
hunyt Siklós Istvánnak Vildg világossága
mögöttem címmel jelentek meg válogatott
művei, Hosszú éveken keresztül állt a lon
doni rádiómagyar osztálya élén, így fon
tos irodalomszervező szerepet is betöltött.
Mindenekelőtt mégis költő volt, méghoz
zá egyéni hangú és eredeti tehetség, aki
ritkán lépett verseivel a nyilvánosság elé,
ám kisterjedelmű életművének is átható
ereje van. Költői tájékozódását az angol
barokk líra, Ezra Pound és Dylan Thomas
költészete, a régi magyar vers, Berzsenyi
és Vórösmarty, továbbá Weöres Sándor
költői világa szabta meg. Gondolkodására
az ősi indiai létértelmezés és a modern an
gol-amerikai költészet ontológiai érdeklő

dése hatott.
Valóság és látomás fonódott egybe ver

seiben, romantikus jellegű távlatos költői

képeket teremtett, erőteljes, tömör nyelven
beszélt. Tragikus hangoltságú történelmi
tudatát a magyar múlt sötét tapasztalatai
szőtték át, s tapasztalatokon okulva szö
lott történelmünk végzetszerűségéről. A
nemzet nyílt sebeiről beszélt: először az
erdélyi magyarság gyötrettetéseiról és tör
ténelmi tragédiáiról, aztán az ötvenhatos
forradalom vereségéről. Fájdalmas sza
vakkal arról a csöndről, amely a forrada
lom emlékére borult. "Jelen Idő, nem múlt
el, hallani / paták csattogását, hódolat gö
zölgö / zagyva szavait koponya kúp /
alatt, bordák ketrecében érő / elégő idő.

Csönd erdeje előtt állok" - ezekkel a ko
mor szavakkal ér véget a forradalomnak
emléket állító nagy költeménye: a Csönd
Erdeje eMU.
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Válogatott írásainak kötete versei mel
lett közli múfordításait (John Donne-töl,
Ezra Poundtöl, Samuel Beckett-től, Dylan
Thomastöl, Ted Hughes-töl), néhány ön
vallomását és a vele készült beszélgetése
ket. A sajtó alá rendezés Czigány Lóránt
igen lelkiismeretes munkáját dícséri, aki
szinte a kritikai kiadások apparátusával
világítja meg a londoni magyar költő fáj
dalmasan csonka életmúvét.(KÉZirat Ki
adó - Szepsi Csombor Kör)

Pomogáts Béla

Katona József: Bánk bán

Nemzeti dramánk, Katona Bánk bánja bi
zonnyal azért is őrzi mindmáig e megtisz
telő címer, mert minden korban érvényes
mondandót találhatunk benne. Ma mű

sorra tűzni egészen mást jelent, mint jelen
tett három-négy esztendővel ezelőtt. A
kül- és belviszályok, a népet és az elitet
szétválasztó szakadék, az eliten belüli el
lentétek, a hazaszeretet gondolatköre 
például tűrjük-e, hogya mienkhez képest
meröben eltérő nézeteket valló is ugyan
azt a hazát szeresse, vagy e jogot megta
gadjuk tőle -, a harcos és békülékeny ál
láspontok összeszikráztatása mínd-mind
olyan kérdés, amelyre egy érvényes Bánk
bán előadásnak - legalábbis érzéki szin
ten, a történet érzelmi sodrával - vála
szolnia kellene. Különösen így van ez, ha
a darabot maga a Nemzeti Színház mutat
ja be, kamarájában, a Várszínházban biz
tosítva helyet az előadásnak. Termé
szetesen nem programdarabot vár az em
ber ebben az esetben sem - a programo
kat egyébként jó lenne áthelyezni a művé

szeten kívüli területekre -, hanem azt,
hogya színpadon imitált tragikus esemé
nyek valóságos indulatokat kiváltva terel
jenek arra az útra, amely a nemzeti fel
emelkedés szempontjából tartogat bizo
nyos lehetőségeket.

A rendezés feladatát magára vállaló Ig
lódi István annyira időszerűnek találta
Katona József nemzeti viszálykodás szí
totta haragját, illetve az ezt megtestesítő

múvet, hogya legutolsó jelenetig nem so
kat fáradozott a további ídöszerűsítésével.

(Vagyha igen, hiába.) Az utolsó jelenetben

viszont minden múvészi erejét összeszed
te. Bánk és a király megbékélésével egy
gyönyörűségeszáróképben nemzeti meg
békélést hirdet. A katarzis tehát nem ma
rad el egészen, mégha néhány egykedvű

órát el is kell tölteni előtte.

Kállai Katalin

Bodor Ádám elbeszélései

Az erdélyi származású Bodor Ádám elbe
szélései most a Vissza a fülesbagolyhoz címú
gazdag válogatásban kerülnek az olvasó
elé. Iröi világát a valóság ábrázolásában
alkalmazott groteszk írói eszközök szab
ják meg. Történetei mindig pontosan
megrajzolt térben játszódnak, szereplőit

néhány vonással is igen plasztikusan mu
tatja be, párbeszédei olyanok, mintha az
utcán, a piacon, a hivatalban leste volna el
őket. A cselekmény mégis nehezen meg
foghatónak bizonyul, Legalábbis a novel
laolvasás hagyományos módszereivel. A
kronológiai rendre, analitikus lélektanra,
drámai kompozícióra épülő klasszikus
novellaformát a cselekmény különös sűrí

tése, a pusztán jelzésekre szorítkozö jel
lemzés váltja fel, a történet végső kifejletét
az olvasó csak sejtheti. Az abszurdba hajló
groteszk történetekhez inkább az atmosz
féra igazít el az író szándéka, mondaniva
lója felől, mintsem cselekménye, kör
nyezetrajza. dialógusai. Bretter György, a
fiatalon meghalt kolozsvári magyar filo
zófus arra figyelmeztet, hogy Bodomál
nem a történetek építésében kifejeződő lo
gika, hanem az író erkölcsi-pszichikai tar
tása teszi lehetövé azt a kommunikatív
kapcsolatot, amely minden súrítettség, jel
zésszerűség ellenére is létrejön az olvasó
és a szövegközött.

Bodor Adám többnyire jelzésszerű.

absztrakt térben helyezi el "hőseit", pon
tosabban esendő embereit, akik szinte so
hasem maguk irányítják sorsukat, mindig
kiszolgáltatottak körülményeiknek, a tör
ténelemnek, a hatalomnak, mások önzésé
nek vagy rosszindulatának. Epikai abszt
rakciója mégis más, mint a nyugat-euro
pai abszurd irodalomé: nem az emberi lét
eredendő képtelenségét kívánja igazolni,
miként az abszurd irodalom mesterei, in-
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kább a társadalomban és történelemben
fellép6 erőszakot, az ésszerűtlenséget és a
kártékony mítoszokat leplezi le. A .kelet
és közép-európai "abszurd" irodalom tu
lajdonsága ez, Orkény István, a lengyel
Slawomir Mrozek, a cseh Bohumil Hrabal,
a román Marin Sorescu műveiből ismerős.

Ezek az írok nem az emberi lét ontológiai
tulajdonságának tekintik a képtelenséget,
hanem az emberi történelem szerencsétlen
kisiklásának. Ennek a kelet-európai ab
szurdnak a képviselője Bodor Adám is,
midőn kiszolgáltatott hőseiről groteszk
képet ad, és szerencsétlen hányattatásai
kat nyomon követi.

Elbeszélései elemi természetességgel
szövík egymásba a valószerű és a képte
len mozzanatokat aki Erdély városaiban,
tájain,ismerős, az ismerősként mozog Bo
dor Adám különös világában is. Minde
nekelőttismerősekszámára a színterek: az
átalakulóban lévő történelmi városok, a
havasok alján megbúvó apró falvak, és is
merősek az emberek, akik köznapi gon
dok szorításában probálják rendbehozni
zilált életüket, aztán, ha kibuggyan belő

lük a szó, különös emberi drámákat me
sélnek el. Ezek a kisebb-nagyobb drámák
alkotják a novellák történetét. Ertelmetlen
nek tetsző köznapi küzdelmek, nem egy
szer groteszk konfliktusok, képtelennek
tetsző emberi helyzetek - ezek alakítják
ki azt a sűrű és sötét atmoszférát, amely
által Bodor egy jellegzetesen kelet-európai
zsarnokság köznapi világát idézi fel. (Je
lenkor Kiad6)

Pomogáts Be1a

Hommage aLajtha László
(A Hungaroton centenáriumi

Lajtha-IemezérőU

1991-ben ünnepelte a zenészvilág száza
dunk egyik legjelentősebb magyar zene
szerzője, népzenekutatója és pedagógusa,
lajtha László születésének 100. évforduló
ját. A megemlékező ünnepi kiadványok,
tanulmánykötetek és kiállítások mellett a
centenárium alkalmából néhány értékes,
nívós hanglemez is megjelent, amelyek se
gítséget nyújthatnak az elmúlt évtizedek-

ben méltatlanul háttérbe szorított és elfe
ledett zeneszerzői életmű megismerésé
ben.

A Hungaroton kiadványa 1939-1958
között komponált művekból válogat. Ez a
húsz év gyötrelmes, tragikus fordulatokat
sem nélkülöző időszak volt lajtha életé
ben. 1939-ben III. vonósnégyesével elnyerte
a Coolidge-díjat, zeneszerzőként Európa
szerte ismertté vált, pályáját azonban ket
tétörte a háború, majd a negyvenes évek
második felének átmeneti fellendülése
után (amikor a Rádió zenei vezetője, a
Néprajzi Múzeum igazgatója, később a
Zenede főigazgatója volt) 1949-ben min
den megbizatása megszűnt, műveitegyál
talán nem játszották, politikai okokból el
szigetelten, a magyar zenei élet perifériá
jára sodródva élt és dolgozott. Mindennek
ellenére a lajtha-oeuvre egészében
kiegyensúlyozottság, nyugalom, sőt egy
fajta derű, és mindenekelőtt a legnehe
zebb életszakaszokon is átsegítő, mélyen
gyökerező istenhit tükröződik.

Legkiemelkedőbbegyházzenei alkotása
kétségkívül a női karra és orgonára írott
Magnificat, amelyről egy levelében így vé
lekedett: "Nem szerettem már régen Bach
és a többi mesterek Magnifica~ainak har
sogó, trombitáló, barokkan-majesztuózus
fortéit... Ez nem zsoltár, amelyben hangos
szóval dícsérjük az Urat, ez egy, a Gene
záréti tó partjan alig-asszony elénekelte
félig leányhangon dalolt himnusz." A
Lajtha által megálmodott csendes, benső
séges harmónia jellemzi a Győri Leánykar
előadását, stílusos és szép Hoffmann
László expresszív orgonajátéka is a mű be
vezetésében. Hasonlóan megható, s egy
ben elgondolkodtató a Három Mária-him
nusz és az 1939-ben keletkezett Négy mad
rigál is, előbbi ugyancsak a Szabó Miklós
vezényelte gyóri együttes, utóbbi pedig a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ka
marakórusának tolmácsolásában. A válo
gatás fénypontja azonban mégis Lajtha sa
ját gyújtésű erdélyi táncdallamok felhasz
nálásával komponált remekműve, a X.
vonósnégyes. Oröm hallgatni a klasszikus
magyar kvartett-iskola talán utolsó repre
zentánsa, a Tátrai-vonósnégyes felszaba
dult, sziporkázóan szellemes játékát.

Retkes Attila
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Egy újabbcetli Nádas Péter
Talált cetli dmú könyvébe

Tórténeteink fébevezet6en zártak.. Vala
kikkel történik valahol valami. S erre
szükségünk is van: néhány személyre,
időre, bemutatott helyszínekre - szöval
kapaszkodókra, hogy legalább ait el
mondhassuk, amit tudunk.. És mindent el
kellene mondani. Míg nem sikerül kieszel
nünk egy olyan történetet, amiben Berlin
tól Kolozsvárig, Vilnától Zágrábig min
denki benne érezheti magát, azaz bárhol
folytatva saját történetévé alakíthatja ezt a
mindenki meséjét, addig - ha többet nem
is - egy történetet mindenkíről föl kelle
ne jegyezni. Sajtcédulákra akár.

Esakkor jönnie kellene valakinek, aki
megtalálná és "békés, derűs estéken"
könyvvé rendezné ezeket a cetliket, le sem
fordítva őket egyik nyelvről a másikra,
mert nem volna rá szükség. Ez a könyv 
ez volna a történetek ajándéka - egyetlen
emberről szölna, Egyetlen emberről, aki
nek míllíö neve van, hol Franznak, hol
~rinának, hol Wojczeknek, hol pedig
Agnesnek hívnák, hol szlovák volna, hol
cigány, hol ukrán, de leginkább mindből

egykicsi, hol egy horvát faluban, hol egy
német nagyvárosban bukkanna elő, hol
megölnék, hol pedig ő ölne meg másokat
- és nem lehetne mondani róla semmit.

Ez a történet bárhogy indázhatna, bár
hányepizóddal szaporítható volna, far
kaskalanddal, tiintetéssel, pályaudvari
restikkel és pénztároslányok mosolyával:
mindig zárt maradna. Ez volna a mi mo
dern mítoszunk.. Befejezetlenés hiábavaló.
Értelmetlenül ismételné azt, ami úgyis
van, megismételné, hogy legalább papíron
megmaradjon, hogy túlélje temetök kidőlt

kőlapjait, s végül - valódi befejezéskép
pen - velünk együtt pusztuljon el. (Jelen
kor 1992)

Schein Gábor

Lev Sesztov:
Dosztojevszkij és Nietzsche

Magyarországon a legutóbbi négy-öt esz
tendőben élénkült meg az érdeklődés a
kijevi orosz-zsidó származású, de fél életét

családi és politikai okokból Svájcban, illet
ve Franciaországban leélt filozófus iránt
(bár egy nevezetes mondatával már két
évtizede is eredményesen lehetett hada
kozni az abszurd rögeszmés ellenz6ivel
szemben - szerinte ugyanis az abszurd
éppenséggel nem a nihilbe buktatja a gon
dolkodást, hanem új, ismeretlen erőteret

nyit az elme számára).
Lev Sesztov (1866-1938) meghökkent6

módon hatvan évesnél is idősebb volt
már, amikor tiszteletreméltó barátja és szi
gorú vitatársa, Husserl határozott óhajára
alaposabban ismerkedni kezdett Kierke
gaard műveivel. A kettejük ideái közötti
lényegi párhuzamokra döbbent rá, önma
gában a XX. század radikálisabb Kierke
gaardját ismerte föl. Ez az élmény vezette
el az összegzéshez. Pascalí nyomokon ha
ladva megőrizte az "Abrahám,Izsák, Já
kob Istenébe" vetett hit elsMlegességét a
teóriák és a dogmatika szerinte közvetí
tett, interpretált (és nem személyesen át
élt) Istenével szemben. Elvetette, hogy a
Teremtót az abszolút jóval, vagy a szere
tettel lehetne azonosítani: az 19-as évektől

egyre határozottabban állította, hogy a jó
felett vagy mögött, egy rejtett, ám gazda
gabb régióban rejtózik az Isten. Ha a filo
zófiát nem a válaszok tudományaként,
hanem a lehetóségek szabad latolgatásá
nak gondolkodási művészeteként fogjuk
föl, akkor a jón túl nem a nem-jót, hanem
a jót és a mást is magában foglaló teljeseb
bet tételezhetjük, s ez a maga összetettsé
gében igencsak alkotó és nemes gondolat,
mely a megváltás ember számára alig be
látható nagy művében nem a leegyszerú
sílót, hanem éppenséggel a monumentáli
san, fölemel6en bonyolultat hangsúlyoz
za.

A DosztojevszJdj és Nietzsche valójában
egyik szellemóriásról sem szól - inkább
általuk alapozza meg preegzisztencialista,
individuum-centrikus eszmerendszerét,
amelyben nem a raciöé, hanem az irrado
nalízmusé a kitiintetett szerepe. Ha Pi
linszky János ismerte volna Sesztovot,
minden bizonnyal döbbent örömmel hal
lotta volna mpg az okfejtésben a maga
egyik metaforájának igazolását: "...ma
gunkra venni a világ képtelenségének sú
lyát, mintegy beöltözve a lét és tulajdon
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ellentmondásaink terhébe - minden,
csak nem meghátrálás" (egészen termé
szetes, hogy ez a vélekedés Dosztojevsz
kijre, illetve - polemizáló értelemben 
Camus-re megy vissza).

A kötet külön értéke Czeslaw Milosz
sebes fordulatokkal tarkított utószava, ez
az elfogadva vitázó, vitázva értékel6, szép
esszé. A f6szöveget Sesztov fáradhatatlan
magyarországi szálláscsinálója, Patkós
Éva tolmácsolta, az utószót M Nagy Mik
lós fordította - mindketten a sesztovi fi
lozófia és érzékletes beszédmód ihletében.
(Eur6ptl)

Tarján Tamás

Gótikus szobrok
a Budai Királyi Palotában

Néhány héttel ezelőtt Végleges helyet ka
pott a 70-es évek elején, a Vár-béli ásatá
sokkor felfedezett gótikus szoborcsoport.
Ezentúl a Budai Vár "A" épületében, a
Budapesti Történeti Múzeumban, méltó
környezetben tekinthet6 meg ez a magyar
vonatkozásban mindenképpen, de sok te
kintetben határainkon túl is páratlan kol
lekció.

Számtalan megválaszolandó és jelen
tós, részben alig vagy egyáltalán nem
megválaszolható problémát vet fel egy
szakmabeli számára már magának a sza
bor-galériának a megléte is: mikor kelet
kezett (Nagy Lajos korában vagy inkább
Zsigmond uralkodása alatt), hová tervez
ték (a palota Anjou-számyába vagy Zsig
mond legpompásabb, ám azóta gyakorla
tilag az azonosíthatatlanságig eltúnt épít
kezésének: a Friss palotának kéthajós 10
vagtermébe; és ezzel kapcsolatban: egy
csoportba tartoznak-e a szobrok avagy
kettőbe), kik készítették, portrék-e; és a
legfurcsább: miért kerültek a szobrok köz
vetlenül a k6faragómúhelyb61 "sírjukba"
feltöltésül a középkori nagy várpiac alá.

A laikus közönséget azonban a fenti
kérdések sokszor nehezen követhetó latol
gatása feltehet6leg kevésbé érdekli, mint a
szobrok szépsége, finom megmunkálása.
A mód, ahogy szinte aprólékosan közve
títik számunkra a középkor egy szakának

udvari divatját. Hosszan tanulmányozha
tók a ruhák, és az egyéb kiegészít6 kellé
kek: a lábbelik, a fejfed6k, a több férfi öl
tözékét is díszit6 virágos övek, sőt a haj
viseletek és az ill6nek tartott mozdulatok
is. Valódi, mégha némiképp megkésett di
vatbemutatóként nézhet6 ez a kiállítás (és
nem kizárt, hogy a szobor-galéria eredeti
céljai között valamilyen formában ez is
szerepelt): félhomály, kék háttér, reflekt0
rok, csoportosan vagy egyénenként bemu
tatott kreációk. ..

Szép, de legalábbis elgondolkodtató,
ahogy múltunk és jelenünk így összeér.

Hortínyi AttíliI

Talamon Alfonz:
Gályák Imbrium tengerén

B.B.,a regény hőse, egy elhagyott, kis vas
útállomás forgalmi irodájában tölti napja
it. A külvilág épp csak érintheti létének el
szigetelt színterét, néhány áthaladó vonat
nak kell nYJ.1t pályát biztosítania, és el kell
viselnie az állomásparancsnok bornírt szí
gorát. Megvalósíthatatlan - f6leg testi 
vágyai sem haladhatják meg a képzel6dés
szintjét, B.B. a forgalmi irodából kilépve
elbizonytalanodik és elügyetlenked.i a le
hetóségeket. így - félelemból talán - a
biztonságot adó, ugyanakkor a valóságnál
szabadabb álomba menekül, ahol azon
ban mind kevésbé tudja elkülöníteni a bel
ső történéseket a küls6ekt6l. Ehhez hozzá
járul az is, hogy a külvilág egy titokzatos,
katonai büntetózászlóaljhoz szölö behívó
val beavatkozik eddigi életébe, ami ezzel
nem csupán fölfüggeszt6dik, hanem értel
mét is veszti. B.B. fokozatosan beletörődik

búnösségébe és büntethet6ségébe, s mí
közben az ismeretlen törvényú katonai hi
vatalokban azt kutatja, hová is rendelték,
a valóság el6tte egyre álomszerúbbé válik,
álmai pedig mind valóságosabbá. Mire
megérkezik abba a városba, ahol megha
tározatlan idejű büntetését majd le kell töl
tenie, létének két lehetősége eggyé válik
benne, s egy velencei gálya fedélzetén,
karneváli külsőségek között, útnak indul
Imbrium tengere felé.
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Talamon Alfonznak nyelvileg követke
zetesen sikerül végigvinnie ezt a gondo
latmenetet, fenntartva valamiféle bizony
talanságot az ébrenlét és az álom határvi
dékén. Regénye mégsem tekinthetó meg
oldottnak. Nemcsak azért, mert a történet
fóbb vonásaiban Kafkára kell ismernünk,
és a névadás is fölöslegesen hivatkozik
Ottlikra, hanem azért is, mert a narráció
kérdése ebben a regényben alig megvita
tott. Ha ugyanis B.B. - a gondolatmenet
szerint - egyre inkább elmerül saját va
lóságában, s elúszik valamely ~lyán, ké
telyek nélkül hogyan tudhat róTa mindent
az elbeszél6, álmaitól egészen addig, hogy
még a ritka és sikertelen dialógusokat is 6
"mondja el". Eza folyamatos ellentmon
dás, mely a re~y belső és tartalmi szer
kezete között feszül, kioltja a mú erejét, s
így legföljellb azt mondhatjuk róla: érde
kes. (l<Illligram 1992)

Schein Gábor

Mi a (poszt) magyar most?

Múalkotásaik üzenete az "üresség", a je
lentéskioltás helyén maradó üres tér, a
"hely a még-meg-nem-valósult számára".
Állítják: felbomlóban a közmegegyezés
arról, hogy mi mit jelent, atomizálódott a
jeleket használók közössége, vagyis a
kommunikáció, a szavak szubjektív jelen
téshasználata miatt, lassan lehetetlenné
válik.Minden igaz és mindennek az ellen
kez6je is, következésképp minden hamis.
Maradtak az álszavakkal jelölt áltörténé
sek, a válság, melyben minden felfordult
és átláthatatlanná lett. Az alkotók tehát
már meg sem kísérelhetik az egész leírá
sát, múveikkel apró, formális részletekbe
kapaszkodva próbálnak beszélni a ki
mondhatatlanról. Alapérzésük a pusztu
lástudat, melyet gyakran naivitással, bő
beszédúséggellepleznek, és tárnak a világ
elé. Kulcsszavuk a hiány, a betölt(het)etlen
tér. Szimbolikus jelentésú szövegeik az 01
vasótól is aktív részvételt kívánnak, alko
tás és befogadás határai egybemosódtak,
a szerz6, mú és befogadó már nem elha
tárolható fogalmak.

Mi a posztmagyar? - tette fel a kérdést
a pompeji ómú folyóirat idei második szá-

ma. A meghatározással próbálkozók, poszt
magyar stílusban. szövögetve mondatai
kat, nem jutottak végs6 következtetésre. E
mesterkélt, groteszk fogalom jelölheti az
új költészetet, jelölheti az üres teret, a fe
hér papírt, a hallgatást, jelölhet egy helyét
kereső stílust, az avantgarde utóéletét,
esetleg egy új kommunikációs rendszert.
Talán mindezeket együtt. Az irányzat - ,
most maradjunk ennél a leegyszen1sített
fogalomnál-, melyet Garaczi László, Ku
korelly Endre és Németh Gábor neve fém
jelez, melyben a szöveg felszámolta önma
gát, a jelek, túlterheltségük miatt használ
hatatlanok, mely szerint "az irodalom el
múlt", Kovács Sándor Mi az,hogy posztmJt
gyarl ómú elemzése szerint eljut a nyelv
rol való lemondásig, majd a szubjektum
térből való kitörléséig.

1985-ben Kalocsán a párizsi Magyar
Munely címú folyóirat által szervezett kon
ferencián hangzott el Sebők Zoltán újvidé
ki kritikus egyszavas el6adása Van-e jövc1je
az avantgarde művészetnek? ,,Nin(S" - érke
zett a radikális válasz. Az elmúlt hét év és
az alkotók rácáfolni látszanak az el6adóra.
Ma, amikor az alternatív és avantgarde mű
vészeti csoportok már nem földalatti moz
galmak, amikor a hivatalos kultúra is igyek
szik tolerálni másságukat, ismertté és nép
szerűvé váltak a fiatal értelmiség kötében.

Mucs4nyi Marúznna

Galagonya magyarok

Azt, hogy ez a szöveggyűjtemény a ré
gi magyar nyelvú filozófiából mióta ese
dékes, meg lehet tudni a szemelvények
ból. - Amióta magyar nyelven filozófia
van, mert az még csak hagyján, hogy a
kötetben szereplő nevek nagy része telje
sen ismeretlenül cseng fülünkben, de már
e nevek felsorolásából is kiderül, voltak fi
lozófusaink Ha filozófiánk nem is! De
nem lehet-e, hogy éppen az ilyen átfogó
munkák hiányoztak mindig a magyar
szellemi életből, ahhoz, hogy filozófusa
ink rendszerei, fáradozásai filozófiává ér
jenek össze. Aki olvasott már régi magyar
nyelven filozófiát vagy foglalkozott egy
némely filozófussal, az tapasztalhatta a
meglepó mértéktelenség zavarát. Ez a
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mértéktelenség inkább aránytalanságnak
látszik. Egyes szarzök mtivei újra és újra
kiadva/ feldolgozva, míg mások - nem
kevésbé jelentós gondolkodók - munkái
nemhogy el vannak feledve, hanem fel
táratlanul hevernek levéltáraink vagy az
egyházi könyvtárak mélyén. Felesleges te
hát megkérdezni, miért hiánypótló mti ez
a kötet, amely csak rövid szövegeket vá
logathat az Apáczaitól Böhmig terjedő

időszakból, mintegy 33 szerzővel.

A szemelvénygytíjtemény kézbevétele
kor elég belelapozgatni, elcsodálkozni a
mtífaji sokszíntiségen, hogy (ha szellemi)
az ember ne tudja - anyagi okokra hivat
kozva - "letudni" a könyvet. Az a laikus
tévedés, miszerint a filozófia idegen sza
vaktól túlzsúfolt, elvont témákról szóló ta
nulmányok végtelen halmaza, termé
szetesen nevetséges. Akkor mi a filozófia?
Nem tudom. A könyvet elolvasva annyi
válaszlehet6séget kaptam, hogy nem szí
vesen imám ide a számomra éppen aktu
ális választ. Mindenki maga... Mindene
setre, ha .a philoszophÜl görög szó nem a
bölcsesség birtokosát, birtoklását jelöli ha
nem a bölcsesség (szophosz) kedvelőjét

Cphilein), akkor megnyugodhatunk. E
kötetben a bölcsesség keresői a levélt61 a
filozófusi együttbeszélgetésig, az erkölcsi
sz6tártól az enciklopéddiai sz6cikkig, a fi
lozófiai esszét61 a kritikai tanulmányig 
nünden mtífajt kedvelnek. A könyvet ele
jét6l végéig átböngészve kiderül, hogy ki
apadhatatlan forrásra bukkantunk. Aki to
vábbmenne, vagy leragadna egy-egy szer
ző mellett, megtalálhatja a filologiai tám
pontokat a szövegek mellett és az iroda
lomjegy7ékben, továbbá a forrásjegyzékben.

A szemelvénygytíjteményt a szerkesz
tő, Várhegyi Miklós (és Kőszegi Lajos)
négy részre tagolta. Három egységre és a
Filggeltfcre. A bevezetó tanulmány Kiss Ist
ván MAgyar Phylospnya dmti mtivéb61 va
ló, melyet rodostói számtizetésében írt. A
Kiss István mtiveib61 vett részletek el6re
vetítik az elkövetkező 380 oldal szellemi
témáit. A szemelvények első harmadának
filozófiai kísérletei főként az öskorí-kö
zépkori filozófia nyomvonalán haladnak.
Ezek az első magyar nyelven íródott
esszék, lJ tudom4ny lcezdetér6l, lJ semmir61, IJZ

ész helyéró'l, II zseniróZ, II lélek hIllJuztlltlilnsá-

gár6l stb. A második harmad filozófusai
zömében a kanti tanokat transzformálják
magyarra vagy igyekszenek kritika alá
vetni. Az 1800-as években Kant, Fichte és
Hegel fellépésével, műveík megjelentgeté
sével egyidőben nálunk már tanítják filo
zófiai rendszerüket, (olyan tanárok, akik
maguk is megjárták Nyugat-Europa egye
temeit). Az utolsó harmad a 19. század
másoldik felét fogja átl. IJZ Ember és ViLigIl
témára koncentrálva. Osszefoglalva II mJl
gyllr, mini bölcseleti nyelv ügyében tett fára
dozásokat. Továbbá II lélt'1ctan és II filoz6fia
egymásra épülése, SchopenJuluer elóilei és
IJZ időmetIlphysiktija tartoznak e témakörbe.
A Függelék elengedhetetlen. Nemcsak a
válogatott irodlaom vagy a szemelvények
forrásának pontos megadása, hanem a két
utótanulmány - Bartók György és Be
őthy Ottó megvilágftó erejti írásai - mi
att. Bartók elmondja, mik a teendőink a
magyar filozófia történelmének ügyében
(könyvben elfoglalt helyével még nyoma
tékosabbá teszi - illetve feltárja - egy
ilyen kötet elkészülésének sürgető igé
nyét), Be6thy adalékokat ad a hegeli tilnok
mJlgyllrországi történetéhez (1818-1844),
amelyből bepillantást nyerhetünk a sze
melvények hátterébe.

A 18. századi kiváló filozófus-teológus
Márton István szavaival:"... nekem is kén
telen kelletlen közletnem kellett a' vágást,
s'nem Jehetett azon Kerékvágásba men
nem, a'mellyen más Nemzetek menvén az
egekig emelkedtek már felettünk, 's mint
meg annyi tzédrusok nagy unalommal te
kingetnek onnan alá mi reánk tsak Gala
gony Magyarokra, s'kik a'midőnOriginá
lok nem akarunk lenni, tsak arra is alkal
matlanok vagyunk, hogy az előttünk tánt
zolókat htíségesen majmoljuk." (Pllnnon
Panteon 1992)

lisz Attiltl

Shakespeare: Téli rege

Már a vége felé, Sratford on Avonban szü
letik a talányos címti mű, Téli rege. Téli,
mert 'hideg szenvedélyr61, hűvös érzel
mekről regél, téli, mert áradnak belőle a
mulandóság jeges fuvallatai, téli, mert a
virágfakasztó szeretet mindjárt az elején
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borzongató íírré foszlik. A Téli regét 
egyszeríí olvMÓként, néz6ként - nem
könnytí szeretni. Benne van az az üresség,
amely a London forgatagából hazatelepült
avoni hattyút mardoshatta legbelül. Az a
fojtott szenved.élyíí, szigorú arányosság
jellemzi, amely az élett61 a halál felé for
duló Shakespeare-t a fokozatosság elve
alapján az izgága f6városból hazavezérli.

A Téli rege a Madách Színházban a té
libbnél is télibb. Takarékos szürke környe
zet, fáradt színek, hamuszín arcok jelzik,
hogy itt aztán a hó nélküli, örömtelen tél
minden fájdalma a nyakunkba zúdul. Az
ifjú Leontes. Szícílía királya, egy hétköz
napi rogeszmétőlvezérelve ellöki, romlás
ba dö!'ti, halálba taszítja mindazokat, akik
a legkedvesebbek neki. Viselős feleségét és
gyermekkori barátját egy ágyba fantáziálva
- mintha a valót leplezné is - mindany
nyiukat tönkreteszi. Egyszem fiacskáját a
halálbasorvasztja, megszületett leánykáját a
tengeren túlra íízi.A miértre nemigen érde
mes keresni a választ - hétköznapian pa
tologikus eset. Nem keresi az előadás sem.
Azt kutatja inkább, hogy a bűn okozta sebek
hogyan fekélyesednek. terebélyesednek t0
vább az id6ben, s hogy maga az Idő, ha
gondol egyet és mindent jóra fordít, eltün
tetheti-e ezeknek a sebeknek .a nyomait
Hogy a hideg(!) Sziciliaés a meleg Bohémia
királya, a két hajdani édesj6 barát, megbé
kélvén eltörö1heti-ea régi btínt, hogy a ha
lott szoborból élővé szellemült királyné
megbocsáthatja-e azt, amit aligha lehet
megbocsátani.

A hosszúra nyúló, fáradt és enervált elő
adás végén erre is szürke téli fény vetül. A
tizenhat esztendő alatt hoszonévesből száz
esztmd6sre vénült rokkant öregek, gyer
mekeik által, megbékillnek. Hunyorgó sze
meik csak azt nem veszik észre,.hogy az
egymásra talált tizenévesek roskadozva cipe
lik tovább az eltÖJö1heletlen szülői búnöket.

Kállai Katalin

Buda Ferenc: Hatalmam: nyugalom

Buda Ferenc egyi~e legmegfontoltabb sza
vá költőinknek. Uj könyve összegyííjrott
verseit és válogatott míífordításait tartal
mazza, s a versek száz oldalnál alig több

helyet foglalnak el. Nem kevés ennyi vers,
hanem éppen a szükséges mértéktí, hiszen
töltelékanyagot nem tartalmaz. Még az ifjú
kori zsengék sem ilyenek: csak nemrég ke
rülhettek nyilvánosságra a húsz évesen írt
56-0s forradalmi, majd börtönversek, ame
lyek a költői személyiség formálódása
szempontjából kulcsfontosságú élmény- és
eszmekört tárnak fel. Már bennük f0rmáló
dik az a felelősségtudat, amely az ön- és a
közösségépítést egyszerre megvalósítandó
nak tartja, s amely azt vallja, hogy semmi
lyen veszélyhelyzet sem indokolhatja, hogy
az ember feladja etikai tartását.

A költő számára a sors 56-0n túl is bő

ven adta az élményeket. Sokszorosan
megtapasztalhatta a mindenkori szegény
sori létet: gyermekként, jogfosztottként,
Tanya-hazám tanítójaként s városi értelmi
ségiként is. Fél tucat gyereket nevelt fel, s
a nagy család felelőssége és a házastársi
szövetség szépsége csodálatos versekbe
áramlott át (Nerejttfzz el, Lennék kisgyermek,
Roham, Arcunk). S e megtart6 közösségek
példája sugárzik át a haza és az emberiség
ügyeire is: végzetes romlást és pusztulást
hárít el az ének. A nyolcvanas évek mind
rezignáltabb szemlélete az emberi tudat és
a természet fokozódó elzüllését, a nemzeti
lét veszélyeztetettségét állítja a közép
pontba, az évtized egyik leghitelesebb köl
tói szintézisét alkotva meg azzal is, hogy
zárásul mégis felhangzik a remény szava:
Március többszörös jelképisége.

Buda Ferenc az ötvenes-hatvanas évek
szemléleti-poétikai költói forradalmainak
eredményeire építve alakította ki a maga
verstípusait és eszközeit. Tárgyiasságot és
látomásosságot formál együvé, dalok és
hosszúversek követik egymást, a tömör
ség és körülötte a csönd minden képét és
gondolatát nyomatékossá varázsolja. Ez
az erő hatja át míífordításait is, amelyek
majdnem mínd népköltészeti alkotások
"közeli és távoli rokonoktöl".

Harag György színháza

A közelmúlt magyar színházmíívésze..
tének és színjátszásunk egész történetének
is kiemelkedő rendez6egyénisége volt az
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a művész, aki a koncentrációs táborok
pokIából, a rosszultápláltság okozta halá
los betegség küszöbérőlvisszatérve a min
dig-újrakezdést, a dinamikus és derűs szí
vósságot, a kísérletez6kedvet avatta alka
tának és tevékenységének legjellemz6bb
vonásává. Az elsősorban romániai ma
gyar színházakban múköd6 Harag
György színészb61 rendem lett, aztán si
keres és megállapodott rendez6b61 bátor
újító, a lélektani indíttatású modern realiz
mus mestere. Szinte a premier napján is
képes volt újrakezdeni azt a pr6bafolya
matot, melynek éppa végére ért. Így diktál
ta ezt például a budapesti, vígszínházi Uri
muri esetében is Harag alkotói erkölcse: a
főszerep gyors, kényszerű átvétele nem a
szokásos beugrással, hanem számos jelenet
újratervezésével, újragondolásával történt.
Kár, hogy Nánay István értékes dokurnen
tumkötete CHarag György szinháza) éppen er
ről a bemutatőról nem emlékezik meg, pe
dig ez igazán rávallott a rendezőre. Ezen kí
vül csak egy-két súlyos nyomdahibát, dá
tumvétést kérhetünk számon, s azt illik ide
írnunk, hogy a függeléket összeállító Váli
nonát (a feleségét) inkább Harag nonaként
ismerika színházi világban

Csupán nyolc esztendeje lesz, hogy Ha
rag Györgyöt hatvan éves korában elra
gadta a halál - mégis leletmentést kellett
végeznie Nánay Istvánnak, hogy ne men
jen feledésbe, ne vesszen el mindaz, ami a
színházi munkában oly illékony. A rende
z6i jegyzetek, az interjúk, kritikák, emlé
kezések szinte hiánytalan képet adnak a
"nagybetűs", a "legeslegmélyebben tisz
telt" Rendezőről (ahogy Bodnár Erika le
velei szólí~ák 6t, mellesleg az általa ren
dezett, igen sikeres ÖZőrroíz elóH Nemzeti
Színház-i hányattatásair61 beszámolva),
Szellemes a mozaikos pályakép, gazdag a
romániai magyar színpadokon kívüli Ha
rag-munkásság feldolgozása. Színházszere
tó ember számára ez a portrékötet a félmúlt
romániai és magyarországi (valamint jugo
szláviai) teátrumi állapotair61 is sok lénye
geset elmond. Az aprölékosságíg teljes jegy
zetanyag, és a szokásosan rossz minőségű,

ám hangulatkeltó fotográfiák elevenné va
rázsolják az oly korán eltávozott Harag
György oeuvre-jét. (Pesti Sulon Kiad6)

Tarján Tamás

Pet6fi S.János - Benkes Zsuzsa:
Elkallódni megkerülni

A költészet föltehetően egyid6s az emberi
léttel.·Egzisztenciális jellegénél fogva .ezért
aligha tudunk bármi bizonyosat tulajdo~
képpeni lényegér61, s bár sokféle megko
zelítés ismeretes, arról is csak dadogha
tunk, hogy mit61 vers egy meghatározott
szöveg. Holott minden költészettel foglal
kozó elméleti vagy gyakorlati munkának
el6ször ezzel a kérdéssel kell szembenéz
nie. Hisz minden más állításnak csak ak
kor van értelme, ha éppen a megoldhatat
lan problémákon elmélkedünk a legkitar
tóbban, megoldasuk reménye nélkül vára
kozva.

Régi kérdéseinket tehát mindig újra
kell fogalmaznunk, mert a nemtudásnak
is vannak fokozatai. Petőfi S. János és Ben
ke Zsuzsa könyve erre tesz kísérletet, Ne
mes Nagy Ágnesnek a vers mértanáról
szóló esszéjét alapul véve, a költészet
nyelvi és nem nyelvi vonatkozásait ~gya
zon elmélet keretében vizsgálva. Am e
munka igazi célja, hogy a szemiotikai tex
tológia versről való ismeretei és minde
nekelőtt sajátos megközelítési módja iránt
azokban ébresszen bizalmat, akiknek hi
vatásuk, hogy a legfiatalabbakban föl~lt
sék az irodalmi érdek16dést. Mert az IrO

dalommal való foglalkozás iskoláinkban
ma sokszor vagy a művek által inspirált,
de azoktól nyomban el is szakadó érzel
mek és gondolatok áramlását jelenti, vagy
a társadalomismeretnek egy olyan lehet6
ségét, amit más diszciplínák nem n~jt

hatnak. Holott a költészetnek ezek csak Já
rulékos vonatkozásai. Ám az iskolai okta
tás sajnos csak kevéssé nevel a művekkel

való beszélgetésre, a kreatív értelmezésre
és újraalkotásra. Ennek legf6bb oka talán
az, hogya tanárok kezében nincsen olyan
gyakorlati módszer, amelynek segítségé
vel a gyerekek a vers minden jelszintjét, a
fizikai megjelenést6l a formai és sz~n
tikai felépítésen át a versben megjelenő

"világfragmenturnok" kifejezéséig, egyet
len egységes rendszerben és feladatsorban
vizsgálhatnák. Holott az összefüggések
csupán így ismerhet6k föl.

Persze e módszerek szövegenként vál
toznak. A szerzők éppen ezért nyolc kü-
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lönbözö jellegű, kortárs magyar versen
mutatják be a kreatív megközelítésű, szö
vegtani értelmezés lehetőségeit, feladat
som alakítva. Ezt az összegzést termé
szetesen hosszabb iskolai kísérletek előz

ték meg, ahol a nyolc közül négy vers ese
tében a játékos újraírással is megprobél
kozhattak a gyerekek.

Nyilván nem ez az első ilyen törekvés,
ám ennyire kimunkált, tudományosan és
pedagógiailag is megalapozott javaslattal
eddig aligha találkoztunk. Éppen ezért
kétkedve bár, mégis remélem, hogy e
szemléletnek lesz alkalma hozzájárulni
egy a mainál jobb irodalmi közízlés kiala
kításához. Ehhez azonban e könyvnek el
kellene jutnia a címzettekhez. (1992)

Schein Gábor

Láma Anágárika Govinda: A korai
buddhista filozófia lélektani attitűdje

Láma Anágárika Govinda (1898-1985) a
buddhizmus északi és déli iskolái által
egyaránt elismert - s e tekintetben egye
dülálló 19. századi mester, Tomo Gesé
Rimpocse személyes tanítványa, aki a te
vékeny, gyakorlati buddhizmus képvise
lőjeként vált ismertté szerte a világon. Éle
te során mindvégig különös jelentőséget

tulajdonított annak, hogy minél hatéko
nyabb - a nyugati ember pszichikai
adottságaival is számolni tudó - segítsé
get nyújtson a Tan iránt érdeklődő euró
paiaknak. Most megjelent könyve a budd
hizmus vallási, filozófiai, ismeretelméleti
és pszichológiai alapjait tartalmazó Ab-

hidhamma-hagyomány egyik legmé
lyebb, leghitelesebb - magyarul is olvas
ható - interpretációja.

A buddhista tanítás - s talán éppen
ennek köszönhető minden történelmi erő

szaktól mentes tisztasága - sohasem "aZ'
igazságról, hanem mindig csak a megva
lósításhoz vezető útról beszél. A fogalmi
tudás elsődlegessége helyett a szellemi
cselekvés fontosságát hangsúlyozza; a ta
nultság elérésére való törekvés mellett
sokkal inkább a tanulás képességének
megőrzésére épít; s a valójában megvála
szolhatatlan kérdések fölötti, többé-kevés
bé meddő filozófiai spekulációkkal szem
ben a meditációs gyakorlatokon és egye
temes részvéten alapuló, igaz és mindenki
számára hasznos életgyakorlatot részesíti
előnyben - egy olyan életformát, mely
ben nem a bírvágy és a gyűlölet, hanem
az adás és a felebaráti szeretet a meghatá
rozó erő. S bár a buddhizmus - végső

soron - semmilyen szempontból nem
hozható közös nevezőre a keresz
ténységgel, nincs okunk elzárkózni előle.

Hiszen amint lia kert fái is ugyanabból a
talajból nőnek, ugyanazon levegőt léleg
zik be és ugyanazon Nap felé nyújtják le
veleiket, éppúgy az összes vallás is a belső

valóság ugyanazon talajából sarjad" (23
24. o.). Ha tehát nyitott lélekkel és tiszta
szívvel közelítünk felé, azt tapasztaljuk
majd, hogy a másság befogadására való
képességünk gyarapodása mellett keresz
tény hitünk is tartalmasabbá, igazabbá
mélyül. (Orient Pres Kft, 1992.)

Rochlitz Kyra
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