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LuKÁCS LÁSZLÓ "Itt a kellő idő"
Isten zarándoknépe, az egyház, kétezer éve járja a történelem ván
dorútját, s távlatai az örökkévalóságba nyílnak. Jézus mégis arra
figyelmeztette tanítványait, hogy olvassanak az idők jeleiből, mert
azok is Isten üzenetét hordozzák számukra. Századunk legnagyobb
egyházi eseménye, a II. Vatikáni zsinat egyszerre figyelt Isten ki
nyilatkoztatott szavára s az idők jelein át küldött tanítására.

Az értelmiségi lét lényege a reflexió: az eszmékhez és eszmé
nyekhez mérni az események futó sorát. A keresztény embemek
e reflexióhoz biztos támpontot ad a világnak Isten alkotta rendje,
meghívottságunk Isten szeretetközösségébe, a feltámadt Krisztus
jelenléte egyházában. Az egyháznak a Lélekre nyitottan kell élnie,
s a Lélek világosságában kell szemlélnie a körülötte (és benne!)
lévő világot, akkor járhat biztosan, az eltévelyedés veszélyétőlmen
tesen Isten népének vándorútján.

Négy évvel ezelőtt korszakos változás történt a magyarság tör
ténelmében, új szakasz kezdődött helyi egyházunk életében is. A
demokrácia játékszabályai szerint most ismét csak új fordulóhoz
érkezett a magyar társadalom. Módosítja-e ez az egyház életét, s
ha igen, milyen irányban? Érinti-e cselekvési körét, megkívánja-e
a feladatok, fontossági sorrendek módosítását? E kérdésekre a kö
vetkező hónapok-évek adhatják meg a választ, de magukat a kér
déseket már ma föl kell tennünk s aztán folyamatosan kell keres
nünk rájuk a választ.

Négy év történelmi léptékben rövid idő, ahhoz mégis elegendő,

hogy egyházunk is számot vessen az eltelt idővel. Jól mértük-e
föl helyzetünket, helyünket, súlyunkat a társadalomban? Reálisan
számoltunk-e adottságainkkal, lehetőségeinkkel,hiányainkkal? He
lyesen rangsoroltuk-e feladatainkat? Eledező-szerveződő egyhá
zunkban hol mutatkoznak a bontakozás ígéretes jelei, hol látszanak
elmaradások, hiányok? Az élő krisztusi hagyományt követve ala
kul-e egyháztudatunk, csakugyan elkötelezetten és felelősség

teljesen vállal-e részt az egyház építéséből annak minden tagja?
Milyen támogatást, irányítást kap ehhez az egyház vezetésétől?

Helyesen választottuk-e meg a nemzet evangelizálásának útját,
missziós küldetésünk tennivalóit? Az Evangélium hirdetése mellett
mennyire volt gondunk a szegényekre, a családokra, mennyire
vált az egyház az igazságosság, a szolidaritás, az egymásért való
felelősségvállalás élő jeIévé a mai magyar valóságban?

A keresztény ember Isten előtt tart lelkiismeretvizsgálatot, az
Ö kegyelméből kap alkalmat az újrakezdésre, a megtérésre. "Itt
a kellő idő, itt az üdvösség napja" - hazai kereszténységünknek
is, 1994 forró nyarán.
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ÖRSY LÁSZLÓ

Született 1921-ben
Székesfehérvárott. A

Pázmány Péter
Tudományegyetem Jogi

Karán doktorált. 1943-ban
a Jézus Társaság tagja

lett. További jogi és
egyházjogi tanulmányait
Oxfordban és Rómában

végezte. Nyugalmazott
egyetemi tanár. írását

legutóbb 1994. 7.
számunkban közöltük.

1Előre utalok itt egy
gondolatra, melyre e
fejezet során később

visszatérek majd: a
gondolkodás

felemelkedése a csupán
parafrázisszerO

törvénymagyarázattól a
végső okokra való

rákérdezésig egyben
egy magasabb
horizontra való

felemelkedés is, ahol az
elme minden tárgyat

másképpen lát; a
gyakorlati józan ész

szintjéről az absztrakció
szintjére való emelkedés.

,/

Uj horizont felé
Előző cikkemben azt igyekeztem kifejteni, hogya kánonjogászoktól
elvárt új szellemi beállítottság a kutatás, a rákérdezés szellemi
ségének kifejlesztésében áll. A zsinati dokumentumok csakugyan
egy ilyen szellemiségből születtek, olyan lelkületből, mely nem ma
rad meg az elsajátított tudás puszta birtoklásánál, hanem tovább
kutat, hogy akadálytalanul haladhasson az igazság teljessége felé.
Az új szemléletmód tehát azt jelenti - állítottam -, hogy maga
sabb nézőpontból, új szemmel tekintünk törvényeinkre, majd új
kérdéseket fogalmazunk meg.

Ez a kijelentés súlyosabb, mint első pillanatra látszik; azt jelenti
ugyanis, hogy nincs olyan tudományos alapú megközelítése a ká
nonjognak, amely végül ne kérdezne rá minden egyes jogszabály
miértjére. Ezt mindenképpen érdemes megtenni. Ha az egyháznak
mindig szüksége van arra, hogy reformok menjenek végbe benne
(ecclesia semper reformanda), akkor törvényei nem jelenthetnek kivé
telt ezen általános szabályszerűség alól: azoknak is folyamatos át
alakítás alatt kell állniuk (leges ecclesiae semper reformandae). Semmi
sem biztosítja jobban ezt a folyamatos reformot, mint ha minél több
jogi szakember hozzászokik a rákérdezés módszeréhez. Ha ez meg
történik, sokkal mélyrehatóbb és lényeglátóbb kommentárok szű

letnek majd.'
Ezt a gondolatmenetet továbbra is fenntartom, de a novus habitus

mentis jelentésének további elemzésével szeretném tágabb össze
függésbe helyezni. Azt kívánom kifejteni és megmutatni, hogy egy
új szemléletmód elsajátítása új látókörhöz, azaz új horizonthoz ve
zet el. (Mivel VI. Pál a nouus habitus meniis-te hivatkozott, teljesen
magától értetődő és természetes volt, hogya horizont-elmélethez
forduljak, ami éppen a gondolkodás természetének jól megalapo
zott és igazolható elmélete. Nem kétséges, hogy ha alkalmazást
nyer a kánonjog területén, vagyis a törvényalkotásnak, illetve a jog
szabályok értelmezésének és alkalmazásának teljes folyamatában,
bőséges hasznát látjuk majd.)

A horizont-elmélet

Alapvető jelentőségű

elmélet

2A horizont-elmélet
részletes kifejtése

megtalálható David
Tracy The Achievement

A horizontról szóló tanítást mint kifejtett filozófiai elméletet sem az
ókori görög filozófusok, sem a középkori skolasztikus gondolko
dók nem ismerték. Nagyrészt századunkban teljesedett ki. Mégis,
ahogy számos alapvető filozófiai felfedezés esetében történik, ha
már megértettük (és életünk részévé vált), nyilvánvalónak és egy
szerűnek találjuk - legalábbis egyszerűbbnek, mint Arisztotelész
tanítása a kategóriákról.2
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of Bernard Lonergan
című könyvében, New

York, Herder & Herder,
1970; lásd még: B.

Lonerngan: Method in
theology, New York

Herder & Herder, 1972;
ő a megtérés több
típusát különbözteti
meg: intellektuális,

morális és vallásos
megtérésről beszél,
melyek mindegyike
belépés egy-egy új

horizontba. Gadamer
számára a

szövegértelmezés
különböző horizontok

közti feszültség
feloldódása, melyből az
új jelentés fakad; lásd:

Truth and Method, New
York, Seabury, 1975;
magyarul: Igazság és

módszer, Budapest,
Gondolat, 1984.)

A horizont-elmélet nagyban hozzájárul nemcsak ahhoz, hogy
áttekintést kapjunk a megismerés folyamatáról a kezdettől a végső

fázis ig, hanem fontos kulcsot szolgáltat a kommunikáció feltéte
leinekjobb megértéséhez is. Nem elegendő ugyanis gondolatokat
cserélni; egyik horizontból a másikba kell átlépni. A szavak talán
ugyanúgy hangzanak a két horizontban. de a jelentésük egészen
különböző is lehet - megtévesztő ez a szituáció. Hogy megte
remtsük a kommunikációt, először a horizontokat kell összeegyez
tetni, aztán következhet a gondolatok cseréje. (Ez a szabály döntő

fontosságú az ökumenikus párbeszédek sikerességét illetően. Leg
először el kell ismernünk, hogy az elszakítottság századai külön
bőző horizontokat hoztak létre a különbözö felekezetekben. s ez
megtette hatását a közös hitletéteményre is. Hogy az újraegyesülés
célját megvalósítsuk, közös horizontot kellene alkotni, a létezők

bármelyikénél szélesebbet. Ha a horizontok kiterjedtek és össze
hangolódtak, néhány fogalmi és hittani probléma vélhetőleg egy
szeruen megszűnik,mások pedig valószínűlegkönnyebben kezel
hetőbbé válnak.)

Ez az elmélet azt tanítja, hogy az ember gondolati műveleteit

és azok eredményeit elsősorban a látóköre határozza meg, és kor
látait is ez jelöli ki. Más szóval, mindannak a jelentése, ami szub
jektíve történik és objektíve kifejeződik az ember gondolatvilágá
ban, csak úgy ragadható meg teljességében, ha a szóban forgó
személy látókörének tágasságát is figyelembe vesszük.

Sem Arisztotelész, sem Aquinói Szent Tamás nem figyelt fel
erre a tényre. Számukra minden fogalom teljes volt önmagában;
ha a dolog lényegét sikerült megragadni, a környezet már nem
sokat számított. A megismerésben való előrelépést tehát szigorú
logikai műveletekkel,deduktív vagy induktív érveléssel vitték vég
hez, nem pedig szélesebb horizontra történő váltással. (Emiatt az
iskolákban elterjedt és sokak által elsajátított filozófia miatt az
egyháznak egészen a legújabb időkig hatalmas nehézségei támad
tak abban, hogy bármilyen tanbeli fejlődést elfogadjon, ami nem
már ismert premisszákból történő logikai levezetés eredménye.
Ma már bizonyos meggyőződésselmondhatjuk, hogy a keresztény
tanítás megértésében akkor történik előrelépés, amikor a hívők

horizontja kitágul, vagy azáltal, hogya gondolati műveletek ma
gasabb szintjére emelkednek, vagy látókörük kiszélesedésén ke
resztül, esetleg egyszerre mindkettő közreműködésével.)Nem is
merték fel, hogy amikor egy ilyen váltás megtörténik, a régi ho
rizont minden eleme új jelentésárnyalatot kap, mivel minden új
összefüggésbe kerül. (Szent Tamás maga is új horizontba lépett,
amikor a keresztény misztériumokat arisztotelészi összefüggésben
kezdte szemlélni. A hittitkok általa alkotott magyarázatát áthatják
az arisztotelészi világképből eredő új jelentésárnyalatok; például,
hogy a Szentháromság misztériumát megvédhesse az ellentmon
dásosság vádjától, bevezette a szubsztancia és a reláció fogalmát;
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a szentségeket pedig az anyag és a forma kategóriáinak segítsé
gével határozta meg stb. Úgy tűnik azonban, hogy kutató szelleme
soha nem fordult a maga által is megtett mozdulat: a szélesebb
horizontba lépés felé.)

Az elmélet igazolása

Az elmélet tettenérése
másokban

Ki ne találkozott volna olyan emberekkel, akik egy jól meghatáro
zott (és körülhatárolt!) összefüggésrendszeren belül kifinomult in
telligenciáról tettek bizonyságot, de semmilyen emberi erőfeszítés

(vagy éppen érvelés) nem tudta rábírni őket arra, hogy a tényeket
és a különböző nézeteket ezen kívül is szemügyre vegyék? Az adott
horizonton belüli intelligens tevékenységre való képességet soha
nem szabad összetéveszteni a másik horizontba lépés képességével.
Újra meg újra fülünkbe cseng a kérdés: "De hogy lehet ez és ez az
ember, aki olyan intelligens, ennyire szűk látókörű?"A horizont-el
mélet azonban magyarázatul szelgal számunkra az ilyen személyi
ségekkel kapcsolatban. Megtörténhet, hogy valaki egy adott össze
függésrendszeren belül a legnagyobb intelligenciával kezeli a kér-.
déseket, nem tudja azonban magát rávenni arra, hogy a jól ismert
látómezőnkívüli kérdésekkel szembenézzen. Ehhez a teljes szemé
lyiség újra-tájékozódására volna szükség, a bizonytalanság elfoga
dásával együtt, amivel ez együtt jár. Tehát lehet valaki kivételesen
intelligens és hozzáértő, ugyanakkor képtelen egy ilyen váltásra.
Majdnem minden új horizontba lépő nagy horderejű felfedezést
intelligens emberek udvarias vagy erőszakos ellenállása kísér. Egy
új gondolkodásmódra történő váltás nem következik szükségsze
rűen a fogalmilag helyes információk felhalmozásából. Termé
szetesen a teológia sem kivétel mindezek alól. A második világhá
borút követőenszámos katolikus teológus haladt új horizontok felé
- megteremtve ezzel az ún. "új teológia" mozgalmát -, de erős

ellenállásba ütköztek azok részéről, akik a hagyományos horizon
tokon belül éltek és gondolkoztak. Hasonló küzdelem alakult ki a
II. Vatikáni zsinat után is. Megtaláljuk az egy horizontba zártság

. jelenségét a teológusok között is: ha magukévá tették a predestiná
ció szabatos rendszerét, semmilyen érv nem késztetheti őket, hogy
valami jelentőséget tulajdonítsanak a szabad akaratnak. Hogy gya
korlatibb példákat is említsek, hivatásuknak élő orvosokkal is ta
lálkozunk, akik a régi, bevált gyógymódok hűséges híveinek
mondják magukat, és nem ismerik el, hogy nem tudták alkalmazni
az új, hathatósabb szereket. Hallunk parasztokról is, akik elégedet
tek az elavult termelési módszerekkel és nem tudják az újakat el-
fogadtatni. .

Mi a közös mindannyiukban? Bezárkóztak pontosan körülírt lá
tókörük keretei közé, és nem hajlandók kitekinteni ebből a keretből.

Tudásukat így semmi sem ingatja meg: mindaz, amiről tudomásuk
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Az elmélet tettenérése
magunkban

van, értelmes helyet tölt be gondolatrendszerükben. Semmi nem
készteti őket arra, hogy elhagyják világukat, mely annyira otthonos
számukra. Természetesen végsősoron vesztesek ők: gondolkodásuk
mentes marad az új információktól, szellemük nem ismeri a felfe
dezés örömét. Nem ismerik a Heuréka! kiáltást.

Mindannyian hasonló módon viselkednek: idegenkednek a látó
körükön túlmutató kérdésektől. Ha szembekerülnek velük, mint
időszerűtlenvagy jelentéktelen problémát, udvariasan (vagy más
képp) elutasítják. A velünk született emberi tudásszomj hiányzik
belőlük. (A horizont-elmélet még számos más területen tetten érhe
tő, ahol kimutatható, hogy az emberek látóköre mennyire megha
tározza tudásanyaguk felépülését. Hogy negatív példát is említ
sünk, minden elnyomó rendszer különös erőfeszítésekettesz annak
érdekében, hogy polgárainak látókörét szűkebbre szorítsa, hogy ne
fogadhassanak be semmit, ami a kormányzatra nézve kritikus gon
dolatmeneteket ébresztene. Az ilyen rezsim rendszerint első lépés
ben kiradírozza a történelmet: a polgároknak csak a vetélytárs nél
küli jelent szabad érzékelniük. Amint megszűntaz összehasonlítás
lehetősége, a legrosszabb a legjobbnak kiáltható ki. A felszabadítás
egy új horizont érzékelésével jöhet létre; a francia forradalom kitö
résének oka az volt, hogy az emberek látóköre rányílt egy olyan
politikai rendszerre, amelyben szabadság, egyenlőség, testvériség
létezik, még ha aztán a rendszer gyakorlati megvalósulása nem is
felelt meg az eszmének. Megszámlálhatatlan példát idézhetnénk
még az elmúlt idők és napjaink történelméből.)

Nem nehéz tehát a horizont-elmélet működését társadalmunk
ban igazolni.

Ez az elmélet végtére is a megismerés folyamatát írja le, iga
zolására tehát még alkalmasabb alapnak kell léteznie saját belső

világunkban. Önmagába tekintve nyomára akadhat az elmélet mű
ködésének mindenki, aki kicsit is figyelmes, lényeglátó és racio
nalista módon kutat.

Majdnem bizonyos, hogy mindannyian tapasztalatból ismerjük
már belső világunk kibővülését. Ez nem túl mély szinten, talán
egy külföldi utazás hatásaként játszódott le: a más kultúrákkal
való találkozást követően számos, korábban alkotott fogalmunk
és véleményünk megváltozott. Nem arról van szó, hogy teljesen
érvényüket vesztették, inkább új jelentést kaptak. Ami korábban
abszolútnak tűnt, az ismereteink új keretei között szükségszerűen

átértékelődött.

Hasonlóképpen bizonyára mindanyian átéltük már látókörünk
beszűkülését is. Olyankor történhetett meg ez, amikor túlságosan
elmerültünk egyetlen foglalatosságban, vagy kizárólag egy szűk

kutatási területre koncentráltunk, és így végül a más témák iránti
érdeklődésünk megcsappant, látómezőnk pedig beszűkült.

Ezt a magunkba tekintést kritikus önvizsgálattá fejleszthetjük.
Fel kell tennünk a kérdést magunknak: voltak-e olyan helyzetek,
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melyek során e1utasítottuk a késztetést, hogy tágabb horizontba
lépjünk. Az ilyen késztetések valószínűleg új problémák formájá
ban jelentkeztek, melyekre nem találtunk megnyugtató megoldást
saját látómezőnkön belül. Bár a kérdéseket talán éppen eléggé
zavarba ejtő tények sugallták, érvényességüket elismerni annyit
jelentett volna, mint a biztonságérzetet a bizonytalanság kedvéért
feladni. Meghátráltunk az ismeretlenbe való behatolás elől. Amikor
nemet mondtunk a válaszadás igényére, nem mutattuk ki ésszerű

érvekkel, hogy a kérdések megalapozatlanok, hanem udvariasan
elfordultunk tőlük.

Az átlépés tapasztalata Valószínűleg az egyik horizontból a másikba történő átlépés
sem ismeretlen számunkra. A kiindulási pont mindig a saját vi
lágunk, amin belül teljes biztonsággal mozgunk. Itt tulajdonképpen
minden problémát kétszeresen ismerünk: világosan megértünk
minden kérdést, és mindegyikre megtaláljuk a választ.

Azonban a számunkra ismert dolgok ezen horizontján túl létezik
egy másik is, melynek tartaimát elég pontosan érzékeljük ahhoz,
hogy a helyénvaló kérdéseket felfedezzük, de ahhoz kevéssé, hogy
ezekre kielégítő válaszokat fogalmazzunk meg; az ismeretlen egy
elemével szembesülünk. Az ilyen helyzetekre egész emberségünk
reagál. Az új horizontba való átlépés nem dedukció vagy indukció,
vagy bármilyen más logikai művelet kérdése. Elszántság és cél
tudatosság szükséges ahhoz, hogy elfogadjuk a bizonytalanságot,
amit a megváltozott összefüggés jelent. Egy más látómezővelszem
besülni, mely részben ismert, részben ismeretlen, mindig a teljes
emberi személy tette: az érzelmek, az érzékelés, az értelem, az
erkölcsi értékítélet mind szerepet játszik benne. Csak kockázatvál
lalással juthatunk előbbre.

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy valahol, látókö
rünkön teljesen kívül létezik egy átfoghatatlan világ, amely a maga
egészében ismeretlen előttünk. Még azokat az ismerettöredékeket
sem mondhatjuk a magunkénak, amelyek a problémák megfogal
mazásához lennének szükségesek. Kétszeresen ismeretlen ez a bi
rodalom: a kérdéseiben, amelyeket magában rejt, és válaszaiban, me
lyek elérhetetlenek számunkra. Nem meglepő hát, hogy vonakodást
ébreszt bennünk, hogy valaha is behatoljunk rejtelmeibe.

Horizontváltások a kánonjog történetében

A horizontváltások
története a hiteles
történetírás része

A kánonjog pontos és kritikailag korrekt története nem írható meg
a horizontváltások története nélkül. Ennek oka az, hogy mind a
törvényalkotók, mind a végrehajtók egy-egy adott horizont kerete
in belül gondolkodtak és tevékenykedtek; történetük tehát nem le
het teljes anélkül/ hogy ne tartalmazná azt az összefüggést, amely
ben működtek, és amely meghatározta minden gondolatukat és tet
tüket.
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A kezdetektől

Gratianusig

Gratianustól a trienti
zsinatig

A trientitől a
II. Vatikáni zsinatig

A"tökéletes
társadalom"

elméletének befolyása:
szekuláris horizont

A kánonjog története során jelentős horizontváltásokon ment
keresztül.

Nem kritikai és nem tudományos szemlélet: a keresztény bölcsesség
horizontja. A kánonjog fejlődése az ezredfordulóig és még valamivel
tovább a közösség gyakorlati életbölcsességének fokozatos kikris
tályosodásában állt. Ez a zsinatok törvényhozó tekintélyén, a dek
retáliák rendelkezésein s a helyi és általános szokásjog-változato
kon keresztül érvényesült. Ezeket nemritkán gyűjteményekbefog
lalták, de számottevő kritikai értékelés nélkül, és anélkül, hogy
tudományos alapon absztrakt alapelvek által összefogott egységes
rendszerbe dolgozták volna. Törvényei megalkotásában az egy
házat leginkább pasztorális szempontok, a szó nemes értelmében
vett pasztorális célszerűség vezette.

Kritikai és tudományos alapú szemlélet: a tudományos absztrakció
horizontja. Gratianus utat nyitott a kritikai gondolkodás és a tu
dományos rendszerezés új horizontja felé. A sic-et-non módszer
alkalmazásával a különbözö kánonokat ütköztette egymással, és
így feltárult összhangjuk vagy disszonanciájuk. Valahányszor ki
rívó ellentétre bukkant közöttük, kritikai érvek segítségével igye
kezett feloldani azt, vagyis megállapította minden kánon relatív
jelentőségét és tekintélyét. Egy kritikai és tudományos eljárás kez
dete volt mindez, a szó valódi értelmében. Nemcsak a korabeli
egyetemeken kifejlesztett sic-et-non módszer dialektikája volt Gra
tianus és tanítványai segítségére ebben, hanem az is, hogy idő

közben a Nyugat újra felfedezte az ókori római jogrendszert, mely
klasszikus korszakában az absztrakció egészen kifinomult fokát
érte el.

A kritikai szellem elvesztése: a szó szerinti egzegézis horizontja. A
16. század óta eltelt időben a kánonjog egésze áthelyeződött (a
"visszahelyeződött" kifejezés pontosabb volna) a trienti zsinat és
az ellenreformácó horizontjába: nem annyira a növekedés, mint
a külső és belső ellenségekkel szembeni védekezés eszköze lett.
Horizontszűkülések mentek végbe. Az egyes törvények miértjét
nem kutatták többé, és nemigen vizsgálták már a jogszabályok
mögött rejlő értéktartalmakat sem. Akárhány kommentár nem
nyújtott többet a szövegek szoros értelemben vett szó szerinti ér
telmezésénél. Kevés figyelmet fordítottak a kánonjog teológiai gyö
kereire. Még a jogrendszer alapjainak filozófiai kifejtése is elmoz
dult az értelemtó1 a törvényhozó szándéka irányába; a törvényt többé
nem ordinatio rationis-nak, hanem ordinatio voluntatis-nak tekintet
ték.

Ezalatt lezajlott egy másik fejlődési folyamat, horizontváltás is
- de nem a megfelelő irányban. Az új távlatokat a "tökéletes
társadalom"-ról szóló elmélet nyitotta meg, amely egyébként is
elvárásként élt mind az egyházzal, mind az állammal szemben.
Bár az elmélet a középkori skolasztikusoktól ered, a kánonjogra
leginkább a trienti zsinat utáni korszakban gyakorolt erőteljes ha-
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tást. Nem is annyira az elmélet okozott problémát, mint az a tény,
hogy szekuláris változatát minden kritika nélkül alkalmazták az
egyházra.

Amint ismeretes, a skolasztikusok a "tökéletes társadalmat"
olyan társadalomként határozták meg, melynek minden eszköz
rendelkezésére áll, hogy saját rendeltetését betöltse. Nem utaltak
arra, hogy egy ilyen társadalom morálisan is tökéletes volna, vagy
hogy valóban élne is minden eszközzel, hogy végcélját hűségesen
megvalósítsa. Egy társadalom az ő gondolatrendszerükben tehát
lehetett elméletben tökéletes és ugyanakkor a gyakorlatban itt-ott
hibás. TISztában voltak azzal, hogy a kettő között különbséget
kell tenni. - Még ha el is fogadnánk az elmélet érvényességét,
ami vitatható, világos, hogy a "tökéletes társadalom" kifejezést
csak analogikus módon vonatkoztathaljuk egyszerre az államra
és az egyházra; nem lehet mindkettő tökéletes társadalom ugyan
abban az értelemben, hiszen céljaik radikálisan különböznek. A
végzetes hiba akkor következett be az okfejtésben és a gyakorlat
ban, amikor ezt az arialógiát szem elől tévesztették, és a tökéletes
társadalom eszméjét az államra alkalmazott formájában használták
modellként az egyház számára. Más szóval a tökéletes társadalom
eszméje a szekuláris gondolkodásmódnak, intézményeknek és el
járásmódoknak lett közvetitője egy vallási közösség felé. E folyamat
klasszikus példája az első kánonjogi kódex: több szempontból is a
polgári törvénykönyvek mintája alapján készült és fogalmazódott. A
teológusok egy ideje sokat beszélnek a demitologizálásról; és valóban,
néhány hamis mítoszt lelepleztünk és az igazság annál inkább ér
zékelhető lett. Fel kellene tenni magunknak a kérdést, vajon törvény
einknem szorulnak-e bizonyos de-szekularizációra annak érdekében,
hogy az egyház igazságát és szépségét még inkább láthatóvá tehessék
a hívők és nem hívők számára egyaránt.

Mert a "tökéletes társadalom"-ról szóló elméletet az egyházra
is vonatkoztatták, az egyháznak ugyanolyan értelemben kellett "tö
kéletes társadalomnak" lennie, mint az államnak, és az államszer
vezet s a világi jogtudomány elemei egyre inkább beépültek a
hívők közösségének életébe, akár a felszínen, bizonyos címek és
hivatalok formájában, akár lényegibb területeken, mint például az
egyházvezetés növekvő centralizációjában.

Karunk: a teológiai horizont keresése. A II. Vatikáni zsinat olyan
jelentőségű és mértékű horizontváltást vitt végbe az egész egy
házban, amilyenre nemigen volt még példa a történelemben.Í

A katolikus egyház látókörét kiterjesztették a teljes krisztusi egy
házra (melynek határai túlmutatnak a katolikus egyházon); sőt,

az egész emberiség családjára is. Átértékelték mindazokat a ka
tegóriákat és ítéleteket, amelyek a középkorból és a trienti zsinat
utáni századokból eredtek. Ennek megfelelően át kellett dolgozni
a kánonjogot is. Ekkor azonban már nem a püspököknek kellett
új látókörbe átlépniük (ahogya zsinaton), hanem a működő in-
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tézményeket kellett átszervezni. Nem csoda, hogy a munka sokáig
elhúzódott, és még az új kódexszel sem vált befejezetté.

E történet során a különféle horizontok változásainak két típusa
figyelhető meg. Az egyik a kánonjogászok gondolati tevékenységére
vonatkozik: Gratianus irányításával az absztrakció magasabb szint
jére és így szélesebb áttekintéshez jutottak. Másrészt új elemek épül
tek be látóterükbe: ma a kánonjogot a teológiába ágyazva vizsgáljuk.
Az elsőt mint a horizont szubjektív pólusának tágulását vizsgálhat
juk (a megismerő alanyban megy végbe), a másodikat pedig az
objektív pólus kiszélesedésének nevezhetjük (az ismeretszerzés tár
gyában zajlik.)

Ahogy e fejezetben korábban is említettem, minden horizont egy
szubjektív és egy objektív pólusból épül fel. A szubjektív pólus a
gondolati műveletek módja [mikéntje, szintje]; arra ad választ,
hogy a szóban forgó személy [a szubjektum] hogyan fejti ki szel
lemi tevékenységét. Az objektív pólus pedig a látómező tartalmi
részét jelenti; azt mutatja meg, hogy az adott pillanatban milyen
elemek [objektumok] építik fel az említett személy látókörét.

A szubjektív pólusról: A horizont alkalomadtán a hétköznapi jó
zan ész szintjén való működésre korlátozódhat: amikor az egyén
pusztán a tapasztalatokból gyűjti ismereteit, anélkül, hogy érzékel
né az absztrakt elvek és törvényszerűségek világát, a mindennapi
bölcsesség horizontján mozog. Egyszerre azonban olyan meglátása
támadhat, amely a sokféle esetet egyetlen rendezőelv hatókörébe
vonja; majd ennek megfelelőenújraértékelheti és helyesbítheti min
den eddigi ítéletét és döntését. Számára ez nem kevesebbet jelente
ne, mint a tapasztalatelvű gondolatvilágból a kritikai ítéletalkotás
és az absztrakt törvényszerűségekrealapozó döntéshozatal világá
ba jutni, vagyis új horizontba lépni. Az ilyen váltás megköveteli
mindannak újraértékelését, amit előzőleg gondolt vagy tett, és új
működési módot vezet be. Ezt jelenti a gondolati műveletekmaga
sabb szintjére való felemelkedés által új horizontba lépni. Az ember
többet fog fel, és amit felfog, mélyebben megérti.

Az objektív pólusról: A horizont egy adott tudományterületre is
korlátozódhat; mint például egy ókori zsinati határozat szövegének
elemzése. A kutató fontos következtetéseket vonhat le magából a
szövegből. Amennyiben azonban a szöveg nem más, mint egy szel
lemi mozgalomra adott válasz, tartaimát teljességében soha nem
értheti meg, ha látóköre nem terjed ki azokra az eszmékre is, me
lyek ezt a mozgalmat létrehívták. Hogy helytálló történeti magya
rázatot adhasson, a szövegkritika horizontjától [ami a kiindulópont
kétségtelenül] át kell lépnie a korabeli eszmék horizontjába, me
lyekről a szöveg valószínűleg nem is tesz említést. Ezt jelenti a
látókör tágulása által többet felfogni és mélyebben megérteni.

Jó kiindulási pontként szolgál mindez ahhoz, hogy meghatá
rozzuk, hogyan kell tágulnia ma a kánonjogász horizontjának.
Más szóval közelebb jutottunk ahhoz, hogy gyakorlati javaslatokat
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tegyünk arra vonatkozóan, hogyan építhető fel és őrizhető meg
az új szemléletmód.

Az új horizontba lépés módjai

Előfeltétel. Egy újabb horizontba lépés előfeltétele az Istentől

kapott természetes belső késztetés az emberben, ami mindig több
tudás megszerzésére sarkallja. E vágy nélkül megszűnik az élet
működés - legalábbis szellemi értelemben. Az ember akkor gon
dolkozik helyesen, ha kész jól megalapozott kérdéseket feltenni.
Ezáltal feltárul az út egy új horizont felé.

Magasabb szintre emelkedés. A kánonjogász úgy tud új horizontba
lépni, ha az értékelvű nézőpontra emelkedik. Ez kihat majd mű

ködésére függetlenül attól, hogy a törvények előkészítése, végre
hajtása vagy értelmezése a feladata.

A törvényt mindig az általa képviselt érték szempontjából kell
értelmeznie és magyaráznia.

Elméletben mindez magától értetődőnek látszik. A törvények
tetteinket szabályozzák. Az a tett pedig, amely nem valamilyen
érték megvalósítására törekszik, céljatévesztett erőfeszítés: nem
mondható ordinatio rationis-nak, ésszerű igyekezetnek. Ordinatio
sine ratione vagy contra rationem - ráció nélküli vagy irracionális
igyekezet lehetne a neve.

A gyakorlatban azonban még mindig a trienti zsinatot követő

korszak megszokása érvényesül: az értékekre vonatkozó kritikai
megjegyzések elenyészően ritkák, az ilyen problémafelvetés szük
ségessége pedig semmi esetre sem mondható általánosan elfoga
dottnak. A legtöbb kommentár megmarad a törvények szövegénél,
anélkül, hogy utalna azokra a tartalmakra. melyeket a törvény
védelmezni kíván. Pedig a törvényalkotásban és avégrehajtásban
életerős, egészséges és jól kiegyensúlyozott fejlődés nem mehet
végbe anélkül, hogy kánonjogászaink fokozatosan a jogszabályok
értékorientált szemléletének horizontjába ne lépnének.

A törvények előkészítésén dolgozóktól ez folyamatos kritikai
tevékenységet kíván; mielőtt bármilyen jogszabály érvénybe lépne,
kapcsolatát az általa elősegítendő értékkel jól meg kell alapozni.
Egy ilyen egészséges megközelítésmód csak új szemléletből fa
kadhat. Nem új is meretekről, inkább újszerű gondolkodásmódról
van szó.

(Hasonló folyamat játszódott le a század elején a bibliai egze
gézis történetében. Az új megközelítésmód gyakorlatilag véget ve
tett a literális értelmezés érvényének. és bevezette a modem her
meneutikát, ami végül a Biblia sokkal mélyebb megértéséhez se
gített.

A "kritikai" kifejezést azonban helyesen kell érteni. Nem öncélú
vagy ellenszenvet tápláló kriticizmust takar, egyszerűen [mint min-
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Új látókörök feltárulása

A megváltást közvetítő

egyház

Krisztus egyháza a
maga teljességében

den tudományágban] annyit jelent, hogy rá kell kérdezni minden
egyes információ miértjére. A kánonjogban ennek a kérdésfelte
vésnek ki kell terjednie a jogszabályok összességére. Az értelmezés
tehát nem állhat csupán a törvények parafrázisszerű átfogalma
zásából és képzelet szülte esetek konstruálásából, melyek segítsé
gével a szöveg érthetőbbé válik, hanem minden egyes rendelkezés
létrejöttének megindoklására kell törekednie: miért van használat
ban? Ez szükségképpen elvezet a dolog lényegéhez: azon értékek
tisztázásához, melyeknek meglétét a törvény biztosítani igyekszik.

Mindez pedig megszüli a törvényalkotó horizontjára vonatkozó
kérdésfeltevést. Emlékeztetem az olvasót, hogy az értelmezést Ga
damer különböző horizontok konfliktusaként határozta meg; talán
leírhatnánk a horizontok összehangolódásaként is.)

Alapvető szabály, hogy a szükséges horizontváltásnak mindig
a kánonjog és a többi egyházi tudományág szerves összekapcso
lódásához igazodva kell végbemennie. A példák közül csak né
hányat említünk.

A legelső horizontbővülésnek az ekléziológia irányában kell
megtörténnie: az egyház természetének mély megértése kell hogy
irányt szabjon törvényei értelmezésének. Mivel az egyház analo
gikus értelemben a megtestesülés kiterjesztése időben és térben,
azt mondhatjuk, hogy létcélja az emberek megváltása. A kánon
jogot megváltásunk eszközeként értelmezni annyit tesz, mint éle
sen megkülönböztetni a polgári jogtól, és spirituális összefüggésbe
helyezni, ami soha nem valósulhat meg tisztán jogelvű alapokon.

Amennyiben egy kánonjogi törvényalkotó vagy végrehajtó ho
rizontjából hiányzik ez a távlat, törvénykezése hiányos lesz, füg
getlenül attól, hogy milyen tökéletes tisztán technikai szempontól
- azaz a polgári joggyakorlat szemszögéből. Ha az egyház meg
váltást közvetítő jellege bekerül a kánonjog horizontjába, akkor
ez módosítja minden egyes fogalom jelentését.

Döntően fontos az ökumenikus dimenzió vállalása és megőr

zése. A római katolikus egyházat története során nemegyszer érte
a túlzott legalizmus vádja; az ökumenikus véleménycserék alkal
mával, bár szelídebb hangnemben, de nem kevésbé határozottan
még napjainban is elhangzik ez a bírálat. Ha különvált testvéreink
úgy látnak minket, mint akik a legalizmus súlyos terhe és a cent
ralizáció igája alatt gömyedezünk, és teljesen lefoglal az egyház
hitéletére vonatkozó törvények csűrése-csavarása, egzisztenciális
értelemben nem lehetünk túl vonzóak számukra - függetlenül a
hittani kérdésekkel foglalkozó ökumenikus párbeszédek eredmé
nyeitől. A vallási közösségek egysége soha nem fog pusztán a
tantételek egyeztetése által megszületni; valamilyen módon min
denkinek be kell lépnie a többiek horizontjába. A firenzei zsinaton
tanbeli egyetértés született Kelet és Nyugat között, a kívánt egység
mégsem valósulhatott meg, mivel a két egyház soha nem talál
kozott egy közös látókörön belül.
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Az istenkép

4 Igaznak mondható ez
a rendkívüli szigorúság

ellenére is, mely
bizonyos kérdésekben,

például a penitencia
dolgában

tagadhatatlanul
érvényesült. Tudnunk
kell azonban, hogya

közösségek tagjai
elenyésző arányban és

csak a főbenjáró és
nyilvános botrányt

okozó vétségek
esetében részesültek
ilyen büntetésben. Az

átlagos keresztény hívő

bőségesen élhetett az
irgalom és a

megbocsátás jeleivel a
különféle liturgikus

alkalmak során.

A szolgálat horizontja

Talán különleges követelménynek hangzik: a kánonjog hori
zontjának teológiailag jól megalapozott istenképet kell tartalmaz
nia. Törvényeink végső soron Isten tetszésére kívánnak lenni, és a
róla alkotott képünk alapján határozzuk meg, hogy ez miben áll.

(Amennyiben ez túlzásnak tűnik, a négy evangélium átolvasása
ugyanerről az igazságról győzhet meg minket. Jézus idejének nagy
részét az írástudók és törvényismerők istenképének kiigazításával
töltötte. Arról igyekezett meggyőzni őket, hogy Izrael Istene nem
az az isten, akit jobban foglalkoztatnak a tisztasági előírások, mint
a szív tisztasága. Nem az az isten, aki kedvét leli a hosszadalmas
lamentációkban; ellenkezőleg, a bűnbánó szív keresetlen szavai
vannak tetszésére; stb. Nem szabad azt gondolnunk, hogy mind
azok, akik a történelem különböző szakaszaiban súlyos terheket
róttak a közösségre, és láthatólag kegyetlen és értelmetlen tör
vényeket alkalmaztak, szükségképpen rossz szándékú vagy kor
rupt emberek voltak. Sokuk abban a meggyőződésben cselekedett,
hogy Istent szolgálja mindezzel; olyannak képzelték Istent, aki
úgy gondolkodik, mint ők.)

A jogi kézikönyvekben keveset olvashatunk erről, ennek ellenére
kétségtelen, hogy a kánonjog minden korban nagymértékben tük
rözte Isten személyiségének akkori felfogását. A mindenkori is
tenkép alakította a törvényt. Hadd utaljak két egymással ellentétes
szemléletmódra.

Az első századokban ezt a felfogást áthatotta a feltámadt Krisz
tus még eleven emlékképe; vagyis kevésbé feledkeztek bele az
adminisztratív részletekbe, és tág teret kaphatott a nagylelkűség

és a megbocsátás." Nem is illett volna semmi más a Feltámadott
hoz.

A trienti zsinat utáni korszak a részletek és büntetőintézkedések

millióival a jogrendszer nagyarányú megnövekedését hozta. Emö
gött kétségtelenül az akkurátus hivatalnokként és aggályos bíró
ként elképzelt Isten fogalma húzódott meg.

Ha ma a törvényalkotás és -értelmezés számára lehetséges ins
piráció forrásaként kutatjuk az istenfogalmat, akkor eleven kap
csolatba kell kerülni a teológiai gondolkodás legjavával, s föl kell
tenni a legégetőbb és legcélszerűbb kérdést, amit ez a tudomány
valaha is feltehet: ki a mi Istenünk? (A II. Vatikáni zsinat sokat
tett azért, hogy istenképünket kiigazítsa és ennek megfelelően jog
rendszerünk is átalakult. Példák: a zsinat kifejezte többek között
azt, hogy Isten olyan személy, aki mindenkit meghív a szentségre,
a törvények pedig több feladatot kezdtek átengedni a világiaknak;
valamint azt is, hogy a nem katolikus keresztények között is mun
kálkodik Isten kegyelme, a vegyes házasságokat érintő jogszabá
lyok tehát módosításra kerültek.)
Az egyházszervezet struktúráját vizsgálva sürgető igényt tapasz

talunk a szolgálatra, mint a hatalom szempontjával szemben meg
határozott horizontra. Az új kódex hangsúlyozza a "szent hatalom"
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A modern
tennészettudományok

horizontja

gondolatát (a potestas regiminis formájában), ahhoz azonban, hogy
egy ilyen jellegű hatalom az egyház mindennapi életében betölt
hesse rendeltetését és kielégítően funkcionáljon, szüksége van arra,
hogy a szolgálat kötelezettsége folyamatosan egyensúlyban tartsa.

Hadd világítsam meg ezt egy nagyon gyakorlati példával. Az
új kódex 1095. kánonja érvényes házasság megkötésére alkalmat
lannak mondja azokat, akik értelmileg fogyatékosak, vagy ítélő

képességük komolyan sérült, vagy pszichológiai okok miatt nem
képesek a házasság kötelezettségeinek eleget tenni. Hogyan kell
megítélni az ilyen zavarokat? A pszichológia vagy a kánoni ren
delkezések horizontjából? Ha az első eshetőséget választjuk. a ká
nonjog orvosi szakértelmen alapuló véleményt építhet magába;
egyébként önmagában nagyon keveset tud tenni, attól eltekintve,
hogy egy valóban hiteles és csorbítatlan keresztény antropológi
ának igyekszik érvényt szerezni. Ha a második lehetőség mellett
döntünk, a kánonjog saját illetékességi körén túli orvosi kérdésben
kényszerül ítéletalkotásra; ezt az alternatívát minden valószínűség

szerint bírósági esetek véget nem érő elemzése jellemezné.
Számos példát hozhatnánk még a horizontokra, melyeket a ká

nonjog magába építhetne, illetve esetenként magába kellene épí
tenie.

Gyakorlati alkalmazhatóság

A feladat a zsinat után Sokszor elhangzott már, hogy az új kódexet kell a II. Vatikáni zsinat
fényében értelmezni és nem fordítva. Még pontosabban úgy fogal
mazhatnánk, hogy az új kódexnek nincs korrekt és hű értelmezése,
ha nem azokban az újonnan feltáruló horizontokban születik meg,
melyeket maga a zsinat nyitott meg.

Az oktatás. Felmerül a teljesen jogos kérdés, hogy az új szem
léletmód igénye milyen követelményeket támaszt a kánonjogászok
oktatásában. A Sapientia Christiana és az ezt követő Ordinationes
kezdem dokumentumok főképp a kurzusok anyagát tárgyalják.
Az oktatás legfontosabb szempontja azonban az új horizontok
megnyitása a hallgatók előtt. Eljátszhatnánk az e-ducere szó eti
mológiájával: oktatni annyit tesz, mint kivezetni a hallgatókat meg
szokott világukból és újabbakba bevezetni - in-ducere - őket. Az
új információk ugyanabban a látómezőben való puszta felhalmo
zása szűk látókörű specialistákat terem, akik roppant mennyiségű
szakmai mozzanatot ismernek, de képtelenek a törvényt /laz egy
ház szavaként/l kezelni.

A kommentárokat az új szemlélet szerint kell összeállítani. Ezt
negatív és pozitív módon is megfogalmazhatjuk. Negatív szóval
azt kell mondanunk, hogy a tisztán jogszerű kommentárok, ami
lyeneket a zsinat előtt olvashattunk, már nem megfelelőek.Pozitív
értelemben ez azt jelenti, hogyakommentároknak fel kell mu-
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5 Vagy megpróbálni
megérteni egy

kommunista állam
törvénykezését a

politikai elmélet nélkül,
mely inspiráita azt. Ez a

jogrendszer a
.szocialista" értékek

szolgálatára, nem más
célokért született.

Amikor néhány
országban az ezen
értékekben való hit

összeomlott, a
törvényeket tartó alapok
inogtak meg - s ezzel

a jogrend maga is
összeroskadt.

tatniuk a törvények által szolgálni kívánt értéktartalmakat is, majd
ezek szempontjából kell megítélniük a törvényeket. Sőt a szakmai
folyóiratok recenzióiban elsősorban a szerzők látókörét kellene ele
mezni. Így a horizontelmélet az értékelés biztos eszközévé válhat.
Egy ilyen módszer nagyban hozzájárulhatna a kánonjog tudo
mányának újabb felvirágzásához. (Könnyen elképzelhető,hogy az
új kódexről régi szemlélettel írott kommentárok szülessenek; azaz
lehetséges az 1983-as törvényeket abban a horizontban vizsgálni,
melyben az 1917-es kódex készült. Az igazság az, hogy csakugyan
léteznek már ilyen kommentárok és közülük nem egy kétségtelenül
elfogadható. A szerzők rendszerint leszögezik, hogy "a jogi kere
teken belül" mozognak - olyan horizontot értve ezen, mely a
jogi megfontolásokon kívül semmi mást nem tartalmaz. Még a
polgári jog oktatói is többre törekszenek ennél manapság, akik
kezdenek tudatára ébredni annak, hogy jogrendszerük nem érthető

meg teljességében történelmi, gazdasági és társadalmi hátterének
bemutatása nélkül.)

Egy ellenvetés: az elképzelés túl idealisztikus. Mindez két ponton
tűnhet túlságosan idealisztikusnak. Egyrészt nem várhatjuk el a
kánonjogászoktól, hogy a teológia, a filozófia és más tárgyak spe
cialistái legyenek; még ha kívánatos volna is, az átlagos képességű

ember számára ez egyszerűen nem megvalósítható. Másrészt a
kánonjogot nagyon sok polgári jogi szakember tanulmányozza és
műveli, akiknek semmilyen teológiai előképzettségük nincsen; ezt
a jogrendszert számos európai egyetemen a polgári jogi iskolákban
tanítják, és kizárólag a polgári jogtudomány horizontján belül ke
zelik.

Az első problémára válaszolva azt mondhatjuk, hogy az elkép
zelés nem lehetne realisztikusabb: a tudományok valódi szerves
kapcsolódására épít. A kánonjog a keresztény hittartalmakból és
az azokat vizsgáló teológiai reflexiókból születik. A teológia kire
kesztésével tanulmányozni tehát olyan volna, mint egy folyót a
forrása nélkül szemlélni. Vagy mint az iszlám hitre való utalás
nélkül törekedni törvényeik megértésére.5 Ha ezt beláttuk, elis
merhetjük, hogy a feladat ijesztőnek tűnik, és nagy igényeket tá
maszt. Azonban nincs más, értelmileg elfogadható és korrekt al
ternatívánk; mutaiis muiandis, a Szentírásból vett mondást kell al
kalmaznunk: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!"
Ha egyszer Isten egyházat akar, akkor egységet akar annak hite
és cselekvési normái között is.

A másik problémával kapcsolatban el kell fogadnunk, hogy a
jövőben valószínűleg a kánonjog két eltérő megközelítésmódja lé
tezik majd egymás mellett. Az egyik a teológia segítségével tö
rekszik majd megértésére, a másik pedig a polgári jogtudomány
rendszerén belül fogja kezelni. Ez az elkülönülés nem lesz újkeletű;

bizonyos mértékben már eddig is létezett. A kánonjoghoz való
közelítés módjában mindig is volt némi különbség az európai
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Befejezés

polgári jogi tanintézetek és az egyházi egyetemek között. Anélkül,
hogy tagadnánk a polgári jog horizontjának jelentőségét,az egyház
belső használata számára nélkülözhetetlen a teológiai horizont.
VI. Pál 1972 december 17-i beszédében kijelentette: "Azért tehát
világosan feltárul mind a Kinyilatkoztatásból, mind az apostolok
körében megfigyelhetőjoggyakorlatból, hogyakánonjog megszen
telt jogrend, teljesen különböző a polgári törvénykezéstől.Külön
leges formájú - hierarchikus - törvény, ne felejtsük el, mégpedig
Krisztus akaratából az. A maga teljességében beleszövődik az egy
háznak a megváltás művét folytató tevékenységébe. Mivel ez így
van, a polgári társadalom jogi intézményei nem ültethetők át az
egyházba veszélytelenül.

Amikor akadozik a párbeszéd. Ha két személy (vagy akár csoport)
ugyanazon a horizonton belül a tudatosság eltérő szintjén mozog,
vagy ha más-más horizontokban gondolkodnak, a kölcsönös meg
értés nem jöhet létre az információcsere vagy az eltérő álláspontok
kifejtése révén, mivel az egyikből a másikba való átmenet a teljes
személyiségben végbemenő átalakulás segítségével történhetne
meg. Egy ilyen átalakulás sokkal többet feltételez egy szillogizmus
meggyőző erejénél. Ez az, ami miatt a reformációt követő hitviták
"tökéletes érvei" oly gyakran sikertelenek maradtak, és nem ve
zettek áttérésekhez. Ez az, amiért a katolikus fundamentalisták
képtelenek elfogadni a II. Vatikáni zsinat reformjait. Valójában kép
telenek kilépni szűk horizontjuk határai közül. Számukra ez olyan
lenne, mintha az ódon ház melegéből, melyben felnőttek, átlép
nének valami modem konstrukció ismeretlen zugaiba; nem tudják
elviselni a váltás terhét.

Megtévesztően egyszerű elmélet. Gondolatmenetünk végéhez érve és
az eredmények összefoglalására törekedve vessünk még egy utolsó
és mélyreható pillantást a horizontelméletre! A dolog kétoldalú.
Egyrészt mint elmélet egyszerűnektűnik; filozófiai képzettség nél
kül is megérthető, hogy minden ember vagy akár minden emberi
közösség rendelkezik egy bizonyos látókörrel, ami jellemzi és meg
határozza minden egyes gondolatát és tettét. Másrészt a gyakorlat
ban egy-egy horizontváltás majdnem teljességgel befolyásolhatat
lan lehet: mind az egyetemes történelem, mind saját tapasztalatunk
arról a tényről tanúskodik, hogy az egyik horizontból a másikba
lépni katarzist jelenthet akár a személy, akár a közösség számára.
(Egy friss példa: Lefevbre érsek nem tudta magát a II. Vatikáni
zsinat horizontjába való lépésre bírni. A [minden bizonnyal sokak
által kifejetett] fogalmi magyarázatok semmilyen mennyiségben
nem tudták meggyőzni; csak egy radikális átalakulás tudta volna
arra késztetni, hogy elfogadja a zsinatot. Ez érdekes kérdést vet fel:
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hogyan viszonyuljunk azokhoz, akiket eltérő horizontok választa
nak el tőlünk? Mit tehetünk még az egységért azonkívül, hogy fo
galmi és nézetbeli párbeszédbe bocsátkozunk? Ismereteim szerint
még nem született kifejezetten e kérdésnek szentelt tanulmány.)

Az elmélet megtévesztő.hiszen ha feltárul előttünk és megértjük
jelentését, harmonikusan beleillik saját tapasztalataink világába;
nincs semmi különös vagy megdöbbentő benne. Mégis számos
ókori és modem filozófus figyelmét elkerülte, hogy látókörünk
tágassága milyen nagy befolyással van minden fogalm unkra és
véleményünkre, ezért nem adhattak teljes képet a megismerés fo
lyamatáról. Azt sem láthatták világosan, mi az oka annak, hogy
oly sok intellektuális vita és konfliktus nem vezetett megnyugtató
eredményhez. Úgy vélték, a fogalmak és vélemények még bővebb

kifejtésére volna szükség; nem ismerték fel, hogy a horizontok
konfliktusával állnak szemben.

Eltérő horizontokat összhangba hozni, vagy már meglévőt tá
gabbá tenni valójában komplex folyamat; komplex, mivel az át
alakulás az egész személyiséget vagy adott esetben a közösséget
a maga teljességében igénybe veszi. A küszöbön álló változás köny
nyen mutatkozhat veszélyesnek, hiszen elszakít a gyökerektől, mi
előtt az új környezetben való meggyökerezést lehetövé tenné. Az
átlépés folyamatában túl sok mindent át kell értékelni abból, amit
az egyén féltve őríz identitásának alapelemeként.

Az egyház törvénykezésének hiteles fejlődése mindezek alapján
nem csupán újabb fogalmak elsajátításának és más módon való
rendszerezésének függvénye; olyan személyek kellenek hozzá, akik
képesek szellemi tevékenységüket magasabb szintre emelni, és tá
gabb látómezőbe lépni. Az egyház jogi életének jövője tehát sokkal
inkább e személyek képességein múlik, mint az ismereírnennyi
ségen, amit felhalmozhatnak. Azokon múlik majd, akik új szem
léletmód - novus habitus mentis - szerint élnek és dolgoznak.

Lukács László fordítása
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BARNAGÁBDR Egy életút példája
Bálint Sándor születésének 90. évfordulóján

Kilencvenéves évfordulóról általában nem szoktak megemlékezni,
hiszen nem illeszkedik a negyedszázados jubileumi fordulókhoz.
Most mégis úgy érezzük, hogy Bálint Sándor esetében kivételt kell
tennünk. S nemcsak hatalmas tudósi teljesítménye, eredményes
munkássága és példamutató keresztény élete miatt. Bármelyik ve
tületét kiemelni a 20. századot átfogó hosszú életének elégséges oka
lenne a kivételezésnek. Ám most csupán egy szűkebb szempontot
választok a rá emlékező, vallási néprajzi munkásságának folytatá
sát ígérő írások bevezetőjeként - egy óhatatlanul kínálkozó ösz
szevetést életének törekvései, példája és napjaink eseményei, lehe
tőségei között.

Bálint Sándor 1904. augusztus l-jén, Vasas Szent Péter napján
született Szegeden. Gondokkal küszködő, paraszti környezetből

emelkedett ki, lett a kibocsátó közösséget mindig vállaló tanult
ember. Ez a - szülővárosának múltját, kultúráját és népéletét
kutató - tevékenysége az "apai öröksége". Tanulmányok és köny
vek sora született ebből az örökségképpen vállalt munkálkodásból.
Így jó évtizede elmondhatjuk. hogy alföldi városaink közül Szeged
hagyományos (paraszti, mezővárosi) kultúráját ismerjük a legjob
ban. De tágabb értelemben példát is adott ezzel mindannyiunknak
- tenni, dolgozni a bennünket felnevelő. kibocsátó közösségért.
A második világháborút követő néhány szabadabb évben egész
népét, az országot kívánta szolgálni parlamenti képviselőként. E
tevékenységéről később sokan lekicsinylőlegnyilatkoztak naivitá
sára utalva, holott - ma már egyre jobban tudjuk, hogy - a
ránk szakadó és elaljasodó rendszer és világ nem kedvezett az
őszinte, nyílt és emberséges politizálásnak.

A tudományt művelte, és a rábízottakat szolgálta és nevelte
tanárként .is. Kenyérkereső állása a szegedi katolikus tanítókép
zőben volt (1931-1945), ahol - saját szavaival - "honismereti"
szemlélettel magyart, földrajzot és történelmet tanított. 1934-ben
Solymossy Sándor a szellemi néprajzból magántanárrá habilitálta
a szegedi egyetemen. Ettől kezdve élete a néprajzi tanszék átmeneti
megszüntetése és a későbbi személyes megpróbáltatások ellenére
szorosan összefonódott a szegedi egyetemével. Amikor 1964-ben
koholt vád alapján felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték s nyug
díjazták, éppen tanszékfejlesztési terveit fojtották el csírájában.
Majdnem harminc éve t kellett várni ahhoz, hogy a körülmények
lehetövé tegyék a szegedi néprajzi tanszék fejlesztését és a néprajzi
oktatás beindítását.
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"Anyai öröksége" a népi hitélet kutatása volt. Publikációit te
kintve e téren életének két termékeny korszaka volt: a harmincas
és a negyvenes évek fordulója, valamint az 1970-es évek. A köz
beeső évtizedek e témakör vizsgálatának nem kedveztek. Ezért
nagyon sok területen szinte behozhatatlan hátránnyal kűzd a szak
oktatás, hiszen a személyi és szakmai háttérbe szorítottság nem
kedvezett a kutatói utánpótlás nevelésének sem. E Vigilia-szám
írásai részben a fiatalabb pályatársak, részben pedig a vallási nép
rajz legfiatalabb művelőinek tollából születtek, jelezve, hogy va
lamiféle folyamatosság - búvópatak módjára - mégis volt, van.
Csupán az elmúlt években formálódnak az intézményi, a publi
kációs és a tudományos szervezeti keretei a magyarországi vallási
néprajznak. Mindinkább helyet kap az egyetemi oktatásban, jelen
van a szaktudományi kutatásokban, s remélhetőleg hamarosan
önálló publikációs fórummal is rendelkezik majd, ahol helyet kap
Bálint Sándor hagyatéka is.

Az utóbbi években megváltozott nemcsak a szegedi világ, ha
nem az ország helyzete is. A szeged-alsóvárosi kolostort, amelynek
templomába járt Bálint Sándor évtizedeken keresztül, visszakapta
a ferences rend, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett provincia.
A .Jegszögedibb szögedi" (Trogmayer Ottó elnevezése), a .szögedi
nemzet" nagy fia emlékét a szülővárosban szobor, utca és intéz
mények nevei őrzik. Megkésett elismerés, de jelzés értékű gesztus.
Még akkor is, ha a tápéi iskola éppen "leteszi" Bálint Sándor
nevét, s a szobrát máris száműzte az iskolakertből - a szegedi
Dóm-tér pantheonjába (1993). A világ s benne a szűkebb szegedi
is, talán mégis inkább a Bálint Sándor elképzelte állapot felé halad,
ahol önfeláldozó szeretet, tisztesség, becsületes munka, hűség, tu
dományos teljesítmény ismét követendő értékek lesznek. Hogy
így legyen, abban Bálint Sándor példaadó - és közbenjáró is 
lehet.
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Boldogasszony
VíZKELElY ANDRÁS anyánk...

Mária-tematika a magyar irodalomban a 19. századig

1931-ben született, az
MTA Kódextöredékek Ku
tatócsoport vezetője, a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem német szakának
professzora.

Szerzőnkkel 1993. 8.
számunkban folytattunk

beszélgetést.

A tanulmány alapjául
szolgáló cikket Holl Béla

közreműködésével

Rónay László és
Vizkelety András írta a

Marienlexikon számára.

Az irodalomtudomány egyik legizgalmasabb kérdése, milyen mér
tékben érvényesül az irodalmi művekben a valóság tükrözése és a
művészi fikció, valamint az emögött álló írói szándék, ami ismét
nemcsak az alkotó szabad akaratából, hanem azokból a szövevé
nyes, többnyire kibogozhatatlan kapcsolatokból ered, amelyek az
írót az őt körülvevő társadalomhoz fűzik. Legyen ez a kapcsolat 
különösen a régi irodalomban kell számolnunk ezzel - mecénási
megbízás vagy egy társadalmi osztály, testület, csoport, rend ősi ha
gyományok és aktuális áramlatok által befolyásolt tudata. A hazai
Mária-tisztelet sajátos megjelenése a magyar irodalomban is ilyen rej
tély, melynek megoldására vázlatunk még csak kísérletet sem tehet.

Szent István különleges Mária-tiszteletéhez aligha férhet kétség.
A székesfehérvári királyi bazilika bizonnyal az ő szándéka szerint
kapta a Nagyboldogasszony napi (Mária mennybevitele) patrocíni
umot. Halála a nagyjából egykorú Altaichi Évkönyvnek száraz
adatközlése szerint e napon történt. Györffy György hívta fel a fi
gyelmet arra az ikonográfiai párhuzamra, ami Szent István kopor
sójának domborműve és az egykorú Mária mennybevitelének áb
rázolásai között fennáll. A halál adatának első szerény irodalmiasí
tása az István kisebb legendájával körülbelül egykorú Chronica
Hungarorumban olvasható: "A boldogságos és mindenkor Szűz Má
ria mennybevitelének napján kiragadtatott e hitvány világból, és a
szent angyalok társaságához csatlakozott." A Hartvik-legenda sze
rint István már imádkozott azért, hogy Nagyboldogasszony napján
haljon meg. AKislegendában (1083 után) először szereplő országfel
ajánlást ismét az 1100 körül készült Hartvik-legenda színezi ki: "...
kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője,

e világ dicséretes újjászervezője, végső könyörgéseimben a szent
egyházat a püspökökkel és a papsággal, az országot a néppel és az
urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva
lelkemet a te kezedbe ajánlom.«" E szavak elsődleges irodalmi min
tájául bizonyára Krisztus utolsó vacsorai búcsúbeszéde és a ke
resztfán mondott szavai szolgáltak, de Mária beépítése a szövegbe
és a használt terminusok ("királynő" és "világ újjászervezője" az
országszervező király szájába adva) valószínűleg hazai hagyo
mányra mennek vissza, és a Patrona Hungariae-gondolat in statu
nascendi való megjelenéséről tanúskodnak.

579



További adataink az európai Mária-kultusz szövegeinek korai
átvételéről tanúskodnak. Legkorábbi magyarországi liturgikus kéz
irataink (a 12. század első felétől kezdve) 5 Mária-himnuszt és 7
szekvenciát vettek át a nyugati fundusból. A középkor végére
(1500 körülre) ezek a számok 22-re és SS-ra növekedtek. A korai
hazai agendákban a szakramentáriumokban szereplő liturgikus já
tékok (Tractus stellae, Quem quaeritis) is tartalmaznak Mária-szere
peket. Ez a hagyomány szintén továbbvezethető az előbb latin,
majd magyar nyelvű betlehemes és passiójátékokban. Az önálló
magyarországi Mária-költészet első latin nyelvű szövegemlékét, a
Mira mater extitisti kezdetű szekvenciát az első összefüggő nyelv
emlékünket, a Halotti beszédet is megőrző Pray-kódexben (1210
előtt) találjuk. A magyar nyelvtörténeti kutatások szerint alig né
hány évtizeddel későbbre datálhatjuk az Ómagyar Mária-siralmat,
első lírai nyelvemlékünket, amely a Löveni kódexben mintegy fél
évszázaddal későbbi másolatban maradt ránk. Legfőbb irodalmi
mintája a Planctus ante nescia kezdetű szekvencia volt, de felhasz
nált számos más, a latin mariológiai irodalomból és feltehetőleg

a magyar nyelvű szóbeli költészetből származó fordulatot is. Ér
demes rá felfigyelnünk, hogy az első magyarországi "nemzetiségi"
nyelvű költői emlék, az Erdélyben a 15. században lejegyzett német
Heltaui ének is Máriát magasztaló vers. A prózai és verses magyar
nyelvű Mária-siralmak a későbbi századokban is hozzátartoztak
kéziratos ájtatossági kódexeink repertoárjához, de a 15. századból
már más Mária-himnuszok (Ave rosa sine spinis, Te Mariam...) ma
gyar átdolgozása is ismeretes. A késői 15. és a korai 16. században
azután a mariológiai ájtatossági irodalom valamennyi szövegtípusa
(prózai és verses imádságok, kanciók, antifónák, legendák, példá
zatok, Mária kis-offíciuma) megjelenik magyar fordításokban is.
Némelyiket már szerzőhöz is tudjuk kötni. Csanádi Albert a szá
zadfordulón két magyar himnuszt szerzett az angyali üdvözletről.

A magyarországi prédikációirodalomban is korán jelentkeznek
a Mária-sermók. Az első, hazai használtra, dominikánus környe
zetben készült latin prédikációgyűjtemény, az ún. Pécsi egyetemi
beszédek a 13. század közepéről tizennyolc, Máriáról szóló prédi
kációt tartalmaznak. A ferences Temesvári Pelbárt mariológiai ser
mó-összeállítása, a Stellarium Beatae Virginis európai könyvsiker
volt: első nyomtatott kiadása Strassburgban, 1496-ban jelent meg.
A "néma barát" (Karthauzi Névtelen) 1524-1527 között írta az
első magyar nyelvű szentbeszéd-gyűjteményt,amely nyolc Mária
ünnepre készült beszédet közöl. Ugyancsak a 16. század elejére
datálhatjuk első magyar nyelvű egyházi népénekeinket. A ferences 
Vásárhelyi András éneke 150S-ból való (Angyaloknak nagyságos
asszonya...), vele egykorú az O gloriosa, o speciosa himnusz magyar
változata, a máig is közkedvelt Ó dicsőséges, ó ékességes énekünk.
Egyidejűleg megerősödik a magyar nyelvű reformációs irodalom.
A katolikus egyház írói tevékenysége a 16. század második felében
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A szerző köszönetet
mond Lukácsy

Sándomak, hogy a
magyar prédikációs

irodalom költői képei ről
írt tanulmányát

kéziratban használhatta
(megjelenés alatt az

Irodalomtörténeti
Közleményekben).

bontakozik ki újból. Az ellenreformáció nyitányát talán a trienti
zsinaton elfogadott Canisius-féle katekizmus magyarra való átül
tetése jelzi (1562), amit ugyanaz a Telegdi Miklós készített el, akitől

egy Salve Regina-magyarázat is származik. Tanítványa, Monoszlói
András külön írásban védelmezte a protestantizmustól támadott
Mária- és szent-kultuszt (A szenteknek hozzánkvaló segítségiró1, 1589).
Pázmány önálló mariológiai munkát nem írt, de imakönyve (1606)
és prédikációi (1636) mély Mária-tiszteletérőltanúskodnak. A ba
rokk kori prédikációs irodalom továbbfejlesztette a már Temesvári
Pelbártnál jelentkező Mária-metaforák használatát. A pálos rendi
Csúry Zsigmond (meghalt 1729-ben) prédikátoroknak készült se
gédkönyvében nem kevesebb, mint 1600 Mária-metaforáról tud.
Nyéki-Vörös Mátyás (1575-1654) egész sor Mária-éneket szerzett,
melyeket Pázmány imakönyvébe is átvett. Beniczky Péter (1603
1664) és a gáláns barokk poéta, Gyöngyösi István ((1629-1704)
is írt Mária-verseket. Gyöngyösi Rózsakoszorú című versciklusában
(1690) a rózsafüzér titkait választotta témául. A 17. századból egész
sor kéziratos és nyomtatott egyházi énekgyűjteménymaradt ránk.
A Cantus Catholici 1651-es kiadásában 25 Mária-éneket találunk,
míg az 1674-es átdolgozásban más 42-t, amelyek közül húszat
innen ismerünk első megfogalmazásban. Kájoni János Cantionale
Catholicum-ja 96 Mária-éneket gyűjtött össze.

A Patrona Hungariae-motívum egyre gyakrabban szerepel a
török elleni felszabadító háborúk során mind a Mária-énekekben,
mind az elméleti írásokban. Így Eszterházy Pál nádor (1635-1712)
két mariológiai magyar nyelvű művet is írt: a Mária-ábrázolásokról
(1690) és a Mária-tiszteletről (1698). Mint zeneszerző is jelentőset

alkotott. Harmonia coelestis című zenei kiadványa (1711) számos
Mária-művettartalmaz. Magyarország Nagyasszonyához írt imád
ságát a magyar egyház a breviárium szövegébe is átvette. Leg
népszerűbb Mária-énekünk, a Boldogasszony anyánkelső ismert kéz
irata is ebből a korból (1714) származik, A század végén (1797)
Bozóky Mihály és Szentmihályi Mihály is összeállított egy-egy
énekeskönyvet. Itt találjuk meg először A keresztfához megyek és a
Máriát dicsérni énekek szövegét. Telek József ferences szerzetes
(1716-1773) kétkötetes művet írt XII csillagú korona címmel (1769),
és prédikációiban többször hangsúlyozta, hogy Magyarország csak
Mária segítségével nyerheti vissza függetlenségét. A korona-me
taforát a jezsuita Csete István (1648-1718) is vezérmotívumának
választotta Panegyrici cantorum patronum Regni Hungariae című mű

vében, amelyet Gyalogi János fordított le magyarrra 1754-ben. Cse
rei Farkas 1790-ben összeállította a magyarországi Mária-kegyhe
lyek kézikönyvét (Ceographia Mariana Regni Hungariae).
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HETÉNYJÁNOS Nagyasszony napja
Távlatok Szűz Mária magyar népi ünneplésében

Született 1930-ban, 1948
tól 1951-es eltávolításáig
a budapesti bölcsészkar
néprajz szakos hallgatója
volt. 1950-56 között a
budapesti Hittudományi
Akadémián tanult. 1955
ben szentelték pappá.
Előbb a győri püspöki hi
vatalban szolgált, majd
soproni plébános. Lelki
pásztori munkája mellett
a vallási néprajual foglal
kozik.

Történelmi távlatok

1 De vita Sti Stephanic.12.

2 Nyelvemléktár VII.

3 Bartalits Imre ny. Bp.1B89.

4 L. X. p.5.a. I.c. 3.

Az első írásos
elbeszélés Szűz Mária

haláláról és
mennybevételéről

5 Migue Patrológia
Graeca. 5, 1231-1240.

A népi kultúra

Hartvignak, a német ajkú győri püspöknek is feltűnt 1100 körül,
hogyamagyarok "saját neve hozzátétele nélkül Nagyasszony nap
jának nevezik nyelvükön" augusztus 15-ét. I Akárcsak Kálmáncsehi
László papnak is, a később Lányi-kódex néven számon tartott ko
lostori irodalomban 1518 körül: "...Bodo~ azzon napyanak, kyt Na
gazzon napyanak hywnak parasthwI..." Méltán figyelmeztet tehát
Bálint Sándor 1958. március 24-én kelt levelében: "Igen gazdag,
nagy távlatokat villant meg a Nagyboldogasszony elemzése, ahol
a kutatás még bizonyára dús bizonyságokat hozhat."

Egy parasztember elment a vásárba és megvette ott ponyván pél
dául Gitzy György kapuvári mesterember füzetkéjét, s abban ezt
olvashatta: "Legszebb új énekek a szentséges Szűz Máriának mikép
jelentette meg Gábriel arkangyal boldog kimúlását s mennybeme
netelét.v' A füzetke 8. oldalán megvallja, hogy "a Makula nélkül
való tükör könyvből"vette és foglalta versbe. Ennek szerzője pedig
egy bizonyos Ujfalusy Judit, a Szent Klára szerzetéből való apáca,
akinek már 1790-ben 4 kiadásban jelent meg könyve és 1913-ban
még mindig közkedvelt olvasmánya volt népünknek. Ö maga is
megírja, hogy "a legrégebbi kéziratok alapján" állította össze köny
vét. Gondolhatott itt a magyar kolostori irodalomra vagy még in
kább ezeknek is a forrására, Temesvári Pelbártra, nevezetesen Stel
larium corone benedicte Virginis Marie című Hagenauban 1498-ban
nyomtatásban megjelent művére.4 De a híres magyar ferences maga
utasít bennünket még korábbra: .Plura alia circa hane materiam
reperiuntur in historiis descripta." - Mire célozhatott ezzel?

Tudvalevő, hogy a Szentírás mit sem szól Mária életének be
fejezéséről. Annál inkább azonban a korai hagyomány, amely két
ségtelenül őrizhet ősi emlékeket. Magán viseli azonban a népies
legendaképződésjegyeit. Színesek, részletezők, az emberi kíváncsiság
igényét szolgálják és mindezt dramatikus mozgalmasságban. Ezeket
sohasem tekintették sugalmazott szentiratoknak, de a népies költé
szetben és a művészetekben mindig is szívesen fordultak hozzájuk.

A Transitus Mariae néven idézett, 4-5. századi iratról van szó,
melyet (Pseudo) Melito sardes-i püspöknek tulajdonítanak, és tu
dós kutatója C. Tischendorf volt az Apocalypses apocryphae című,

Lipcsében 1866-ban kiadott művében.
5

Tehát Gitzy György már idézett "legszebb új énekeivel", az 55
versszakos elbeszéléssel egyszerre a másfél ezer év előtti hagyo
mányvilághoz kapcsolódik, mert verses elbeszélése csaknem tel-
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A mennybevitel a
népénekekben

6 Vö.: Damaszkuszi Szent
János homRiája a Szent
Szűz elszenderedéséről:

MG. 96, 747 skk.
Megemlli a mi

Teleki-kódexünk; Nyilasi
Rajmund: Kódexeink

Mária-Iegendái Bp. 1902,
112-114. Magyar népi

vonatkozásairól Bálint
Sándor: Népünk ünnepei

Bp., 1938,85. ésSacra
Hungaria, 1944, 112.

Mária halála és
temetése a

Karancshegyen

7 J. H. Schütz: Summa
Mariana Paderborn,

1903-1921. II.
395-400.

jességgel azonosítható a Transitus szövegével. A szöveg azzal kez
dődik, hogy az árvaságán búsuló Máriának Gábor angyal jelenti,
hogy Szent Fia harmadnapra magához veszi őt. Mária erre három
kívánságot terjeszt elő: Fia maga jöjjön érte, a szétszéledt apostolok
gyűljenek köréje és halandó teste ment maradhasson a gonoszság
támadásától.

Az angyal biztosítja őt ezekről, és átad neki egy megvédő ágacs
kát. Erre Mária felkészül a halálára és bágyadtan lefekszik. Sorban
megérkeznek a csodálkozó apostolok és három napig imádkoznak
Mária ágyánál. Megérkezik Jézus angyali kísérettel és magához
veszi édesanyja lelkét, az apostoloknak pedig meghagyja, hogy a
holttestet a Jozsafát völgyébe temessék és három napig virrasz
szanak fölötte. A temetési menetet megtámadják ugyan a rossz
indulatú zsidók, de az ágacska erejével és a megtérés hitvallásával
meggyógyul a merénylő. Ezután megtörténik a temetés és a há
romnapos virrasztás. Ennek végén újra megjelenik Jézus díszes
kíséretével és Mária egyesített testét-lelkét bevezeti a mennyor
szágba. E hosszabb elbeszélő történet mellett ismeretes egy rövi
debb, nyolc versszakos is, amely mellőzi az epizódokat, viszont
közli a temetésről lekésett Tamás apostol esetét. Ez az epizód a
Legenda Aurea ismeretére utal.

Számos népéneket ismerünk, amelynek ihletője Mária diadalmas
mennybevitele és megkoronázása. Ilyen a közismert és már a Can
tus Catholiciben (1651) szereplő Fölvétetett magas mennyországba...
vagy az Örülj, vigadj, tisztaságban megvirágzott anyaság... és a híres
jászladányi szentember, Orosz István egyik füzetkéjében olvasható
Örvend a mennyország, muzsikák zengenek... ének. A dicsőséges ró
zsafüzér titkai közt is énekeltek asszumpciós énekeket, nemegyszer
temetőben, mivel Mária megdicsőülését halottainknak is kívánjuk.

Ez mutatkozik meg a temetőlátogatásokban (egy üres sír kö
rülállásában), a körmenetekben és a virrasztásokban, melyek jel
lemzőek Nagyasszony napjának vigíliáján. Ezekben mi is úgy vi
selkedünk, mint a diadalmas temetésen az apostolok és a Mária
üres sírján örvendező jeruzsálemiek. Innen származtatható a nagy
boldogasszonyi virágszentelés szokása: az apostolok három nap
múlva Mária sírjában már csak virágot találtak.6

A Transitus Maria? néven ismert ókeresztény apokrif elbeszélés
különösen alkalmas a beleélésre és megjelenítésre. Nem is hiány
zott a középkori misztériumjátékok közül? 1951-52-ben a Nógrád
megyei Karancshegyen és közvetlen környékén végzett gyűjtéssel

megtaláltam ennek hazai élő párhuzamát. A hegyi kápolnában
felállítanak egy ravatalt, gyermek méretű koporsóval, és beléhe-
lyezik Mária e célra készített halotti szobrát. Kellőképpen feldí
szítik, és az érkező búcsúsok nagy érzelernnyilvánítások közepette
köszöntik. Este 7 óra körül kezdődik a közös ájtatosság. Először

keresztutat járnak, mert a legendás elbeszélésből tudják, hogy az
idős Mária is nagy áhítattai szokta végiglátogatni Szent Fia stációit.
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Ajó halál óhajtása

8 VÖ.: Bálint Sándor:
Népünk haláléiménye.

ln: Sacra Hungaria
182-192.

9 Orosz István
álom/átása. In: Bálint
Sándor: Egy magyar

szentember Bp. 1941,
117-119.

Visszatérve a Lorettói Litánia és más alkalmi imádságok után kerül
sor a ponyvafüzetecskéből A szentséges Szüz Máriának boldog ki
múlásáról és mennybemeneteléról szóló történet fennhangú recitálá
sára. Ezt a búcsúvezető adja elő, és a búcsúsok úgy kuporognak
a gyertyafényes ravatal körül, amint ezt a legenda szerint az apos
tolokról tudják. Amikor este 10 óra felé befejezik az 55. versszakot
is (diadalmenet a mennyországba), mindenki gyertyát gyújt. Négy
fehérbe öltözött kislány vállára emeli Szűz Mária koporsóját és a
körmeneti kereszttel, zászlókkal megindul a gyertyás körmenet az
éjszakában, a hegyen körbevágott úton. Már a mennybevitel éne
keit hallani: Örülj, vigadj..., A mennyei szent városnak gyöngykapui
ma felnyilnak... stb. A kápolnába visszatérve pedig a Boldogasszony
anyánkat éneklik. Széfbontják a ravatalt és megkezdődik a hajnalig
tartó hosszú, örvendező imádság, éneklés, különféle olvasók so
rozatával. Nem marad ki a halottak olvasója sem, hiszen Mária
megdicsőülésébensaját sorsukat is szeretnék látni. Nagyboldogasz
szony ünnepét a Szentháromság-olvasóval szokták köszönteni, hi
szen a Szent Szüzet is a teljes Szentháromság fogadta ezen a napon!
Ezután ünnepi szentmise következett, utóbb azonban már nem jött
fel a környék egyik lelkipásztora sem, és ezért a búcsúsok kora
reggel igyekeztek hazajutni saját falujuk ünnepi miséjére.

Máriás jámborságunk régi megnyilatkozása amennybevett
Szűzanyátóla jó halál kegyelmének kieszközlését kémi. Ez sugallta
már Szent István királynak is azt a beteljesedett kérését, hogy
halála Nagyboldogasszony napján következzék be. Évszázadok óta
az egész egyház könyörög .most és halálunk óráján" megdicsőült

Anyánk közbenjárásáért.
Igy van jelen népi kultúránkban is8

, ahol úgy ábrázolják, ahogy
egy magyar parasztasszony készül a halálra: előkészíti halotti ru
háit, elhívalja rokonait, virággal ékesíti szobáját, kívánja övéi kö
rében az imádságos felkészülést és feltételezi amazok virrasztását
felette. A szép halállal elhunyt és megdicsőített Máriához fordul
és vele zárul legtöbb nagyasszonynapi énekünk. A népi vallásosság
meg van győződve arról, hogy Nagyboldogasszony napján sok
lélek szabadul a tisztítóhelyről. és hogy azok e nap éjfélén "halottak
miséjére" gyűlnek össze eFkori templomukban és együtt dicsérik
a mennybevitt Szűzanyát.

úgy gondolom, hogy az a sajátos ragaszkodás, amelyet már a német
ajkú Hartvig püspök is észlelt, és azok a "nagy távlatok", amelyekre
Bálint Sándor a Nagyasszony napjának kultuszában figyelmeztetett,
örök sorsunk megnyilatkozásai a népi kultúrában. Máriában földi
vándorlásunk sorstársát látjuk, és az ő megdicsőülésébe vetett hitünk
élteti kiapadhatatlanul Nagyasszony napjának kultuszát.
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BARNA GÁBOR

195ü-ben született Kun
szentmártonban. A Kos
suth Lajos Tudomány
egyetemen végzett 1973
ban történelem--néprájz
latin szakon. 1974-1986
között akadémiai kutató a
debreceni Néprajzi Ianszé
ken, majd azMTA Néprajzi
Kutatóintézetében (Buda
pest). 1993-tól a szegedi
egyetem Néprajzi Tanszé
kének docense. Kultúrtörté
neti szempontú vallási nép
rajz müvelője.

Az állandósult szókapcso
latokban a magyaros for
mát, helységnévként az
olaszos Loreto alakot hasz
náljuk e tanulmányban.

Aloretói Szűz Mária
tisztelete, Győr, 1935.
Loretto éshazánk. In:

Sacra Hungaria, Kassa,
1943, 28-35.

Bethlen Gábor
koronája
Ismeretlen magyar emlék a 700 éves Loretóban

A Lorettói Boldogasszony tisztelete évszázadok óta nagyon erős

Magyarországon. Ennek gyökereit, előzményeit és okait kellőkép

pen feltárta a kutatás, elsősorbanMohl Adolf, valamint Bálint Sán
dor.

Az erős magyar tisztelet egyik oka, hogy a Loreto-kultusz na
gyon gazdagon rétegezett. Benne Mária tisztelete mellett ott talál
juk a gyermek Jézus, Szent József és a Szent Család tiszteletét is.
Sok szállal kötődik tehát a népi vallásossághoz. A másik ok azon
ban történeti vonatkozású. A legenda szerint ugyanis, amikor az
angyalok a názáreti Szent Házat a Szentföldről 1291-ben el
menekítették, először az akkor a Magyar Királysághoz tartozó dal
mát Adriai-tengerparton, Tersatto városa mellett helyezték eL A ká
polnát a magyar történelemből is jól ismert családok: a Frangepá
nok és a Zrínyiek gazdag adományokkal látták eL Innen 1294 de
cemberében, azaz épp hétszáz évvel ezelőtt vitték tovább mai he
lyére, az itáliai Loretóba. Később, az eredetileg is a "pogányok" elől

menekített Lorettói Boldogasszony törökellenes szerepe felerősö

dött, amikor az 1571-es tengeri csatában (Lepanto) a keresztény
seregek győzelmüketaz ő közbenjárásának tulajdonították. A török
iga alatt szenvedő Magyarország nyugati felén ezért épült fel a
Lorettó-kápolnák egész sora, mintegy misztikus védővonalatalkot
va az iszlámmal szemben. E kápolnák közül több, például Loret
tom (v. Sopron m.) és Máriabesnyő jelentős búcsújáró hellyé is vál
tak a 17-18. században.

Ám nemcsak a hazai kultuszhelyek épültek ki és váltak nép
szerűvé, hanem Itáliában járó zarándokaink, utazóink is gyakran
felkeresték Szűz Mária loretói kegyhelyét, és sokan folyamodtak
közbenjárásáért szorongattatásaikban. A Loretót járt számos ma
gyar zarándok közül természetesen csak az előkelő származásúak
neveit ismerjük. Közöttük meg lehet említeni Corvin Jánost, Bakócz
Tamást, Pázmány Pétert, Zrínyi Miklóst, Nádasdy Ferencet és Rá
kóczi Ferencet.

Sokan imádságuk meghallgatásáért, Szűz Mária közbenjárásáért
hálából értékes ajándékokat juttattak a loretói kegyhelynek. Né
hány esetben nemcsak az ajándékozás tényét, hanem az aján
dékozott tárgyat is ismerjük. Báthory István erdélyi vajda például
egy ezüst Mária-szobrot küldött Loretóba, mert a Boldogasszony
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közbenjárására megmenekült az állandó török veszélytől. 1667 kö
rül Zrínyi Ilona négy, drágakövekből álló olvasót ajándékozott a
Loretói Boldogasszonynak.

Zarándokemlékek A loretói kegyhely kinestárát magyar szempontból még senki
sem dolgozta fel. Ezért valószínűleg nem ismerjük több donátor
nevét és adományát. Egy ilyen vizsgálat pedig sok tanulsággal
járna. Olykor azonban a véletlen siet segítségünkre.

1992-ben kölni és aacheni közgyűjteményekbenés levéltárakban
kutattam az aacheni magyar zarándokok emlékeit. Kűlön is
igyekeztem utánajárni a 15-16. századi forrásokban említett magyar
ereklyéknek, Szent István, Szent Imre és Szent László test-erek
lyéinek, amelyeket a feljegyzések szerint a kölni Makkabeus-temp
lom Szent Katalin-kápolnájában őriztek. E templom leltárai alS.
századtól megmaradtak a kölni városi levéltárban, de magyar erek
lyére nem találtam utalást bennük. A 17. századból ismerjük azon
ban a kölni templomok leírását. Fontos forrás e tekintetben Ae
gidius Gelenius De admiranda, sacra et civili magnitudine Coloniae
.oo 1645-ben Kölnben kiadott könyve, amely a Makkabeus-templom
ereklyéinek sorában azonban csak egy bizonyos, a pogányláza
dásnak áldozatul esett Szent Pastolasius egri püspök fej-ereklyéjét
említi. (Az egri püspökök között ilyen nevűt nem tart számon a
történeti irodalom - St. Pastolasius episcopus Agriensis -, hacsak
nem keveri össze Agria nevét Agram =Zágráb nevével. Tisztázásra
váró kérdés.) Tovább nyomozva a Makkabeus-templom korabeli
leírásai után, a jeles néhai német művészettörténész,Paul Clemen
nyomán bukkantam a brüsszeli Királyi Albert Könyvtár kézirat
tárában D. Papebroich római zarándokútjának leírására 1660-ból.

Sajnos Papebroich is csupán Pastolasius fej-ereklyéjét emlegeti,
s nem ír más magyar ereklyéről. Kíváncsiságból végigböngészve
kéziratát, Loreto kapcsán érdekes magyar vonatkozású feljegyzésre
bukkantam. A kegyhely kincstárának gazdagságára általában utal
va a legértékesebb kincseket Papebroich külön is felsorolja. S mind
járt a harmadik pontban ezt írja: ,,30 Corona elegantissima ex
auro, gemmisque, quam Bethleemi Gaboris principis Transsyl
vaniae uxor, cum primum ad fidem conversa est, Deiparae con
secravit." Azaz: nagyon szép, aranyból való, ékkövekkel ékes ko
rona, amelyet Bethlen Gábor erdélyi fejedelem felesége, amikor
először a (katolikus) hitre tért, az Istenszülőnek felajánlott.

Ezzel az adattal a Bethlen Gáborral foglalkozó irodalomban
nem találkoztam. Tudjuk, hogy Brandenburgi Katalin, a fejedelem
második felesége, majd rövid időre követője az uralkodásban, re
formátus volt, bár - Szekfű Gyula szavaival - mindig is a
"katholicizmushoz hajlott", de férje halálos ágyán a református
egyházba és hitre visszatért. Papebroich szűkszavú utalásából nem
derül fény az ajándékozás körülményeire. A kincsek felsorolása
azonban arra utal, hogy a nagy konvertiták közül mások is for-
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SILLING ISTVÁN

1950-ben született a vaj
dasági Kupuszinán
(Bácskertes). Az Újvidéki
Egyetem bölcsészkarán
magyar nyelv és irodalom
szakon végzett. Ugyanott
védte meg magiszteri ér
tekezését Kupuszinai táj
szótár címmel. 1986-tól a
zombori Történelmi Levél
tár munkatársa. Néprajzi
köteteiben szülőfaluja bal
ladáit és archaikus imád
ságait publikálta.

Elmondta Guzsványné
Molnár Verona, 73 éves
kupuszinai lakos. Gyűjtöt

te Silling István 1980. júli
us 13-án Kupuszinán.
.Kísz. Hát, ereganyámnak
a tétájátú, Huszonétbe

halt meg a éreqanyárn,
de a babónk, az, akití ta
nútam az... öreg volt, hát
én még oan kislány vó
tam, í má nem birt se jár
ni, se rnénni."

dultak a Lorettói Boldogasszony segítségéhez. Például Krisztina
svéd királynő, aki ide ajándékozta koronáját és királynői jogarát.

Az erdélyi fejedelmi koronák közül ismerjük Bocskai István
koronáját, amelyet a bécsi Burg kincstárában őriznek. S csak re
mélhetjük, hogy évszázadok múltán megvan még Erdély legna
gyobb fejedelmének, Bethlen Gábornak a koronája Mária ősi kegy
helyén.

Ez a rövid írás s ez az egyetlen adat nemcsak további kutatások
ra ösztönözhet, hanem legyen megemlékezés is a fennállásának
700. évfordulóját ünneplő Loretóról.

Archaikus imádságok
a Bácskából
Vasárnap hajnalba harmat szál a fildre,
Azon meni két lélek,
Harmadik a bines.
Igenyessen mentek fel a menyországba.
Kopogtak az ajtón.
Jaj, senki sem szól.
Meghallotta Uram Teremtém,
Mondá Péternek:
- Menj el, Péter,
Nézd meg,
Ki kopog az ajtón!
- Jaj, Uram Teremtém!
Itt vagyon két lélek,
Harmadik a bines.
- Menj el, Péter, meni el,
Utasítsd a binest pokolnak tizére,
Meg van annak ágya vetve
Éles borotvákbol, meringekbel.
Meghallotta boldogságos Szíz Mária,
Mondá:
- Jaj, fijam, szent fijam,
Szerelmes szent fijam,
Ne enged a binési pokolba,
Inkáb menyországba,
Mert az a lélek sokat tet,
Három szombatot bételt,
Három szem buzán,
Három csep vízen.
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Elmondta Apróné Horváth
Mária, 78 éves oromhe
gyesi lakos. Gyűjtötte Sil
ling István 1992. szep
tember 7-én Doroszlón a
kisasszonynapi búcsú
ban.
.Eztet.. a negyvennégyes
háború alatt... Szegeden
a nővérké!ü tanútam."

Elmondta Burány Béláné
Bodor Julianna, 82 éves
zentai lakos. Gyűjtötte

Burány Béla 1991 febru
árjában Zentán.
"Édesanyjától, Bodor Pé
terné Kalmár Teréztől ta
nulta, aki 1881-ben szüle
tett."

Egyik szombatot bételte a te keserves kínszenvedésedért,
A másik szombatot bételte a hét epedésedért,
A harmadik szombatot bételte a sebed meggyógyulásáért.
- Jaj, anyám, szent anyám,
Szerelmes, szent anyám!
Ha ojan kedves neked az a lélek,
Ereszd menyországba,
Erek boldogságba,
Ot fujják a citerát, trombitát,
Szegény binés lelket várják.

***
Ó, anyám, Máriám,
Hol vagy, hol szomorkodsz?
Áll a tenger közepén a boldogságos Szűz Mária.
Arra ment a Szent Péter,
Kérdi iűle:

- Ó, anyám, Máriám,
Mér sírsz, mér szomorkodsz?
- A Megváltó Krisztusomat három nap óta nem láttam.
Ó, te, Szent Péter, meni el a széles nagy világba,
Mondd meg az öregeknek, az ifjaknak,
Aki ezt az imádságot este lefektébe, reggel fölkeltébe elmondja,
Beviszem Atljámnak országába,
A Paradicsom kertjébe.
Jézus, Mária, Szent József, legyetek énvelem,
Kiváltképpen halálom utolsó óráján! Amen.

Kerűjj, köröszt, házamba,
Isten álljon ajtómba,
Mária ablakomba!
Én kimegyek én házamból,
Föltekintek magos mennybe,
Ott meglátom mennyországot,
Mennyországba kis kertet,
Kis kertbe pálmafát,
Pálma születte virágját,
Virágja születte Szent Annát,
Szent Anna születte Máriját,
Márija születte szent fiját,
A világ Megváltóját.
Aki ezt az imádságot este-reggel elmondja,
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Elmondta Lobodáné Sza
bó Julianna, 64 éves
gombosi lakos. Gyűjtötte

Mezei Melinda 1992 janu
árjában Gomboson.

Elmondta Rencsényiné
Albert Teréz, 85éves sza
badkai lakos. Gyűjtötte

Gyivánovily Róbert 1991
decemberében Szabad
kán.

Vélem lészen Paradicsom kertjébe,
Jézus szent nevébe,
Örökkévaló örömbe,
Dicsőségbe elnyerhessük,
Úgy engedje a Jóisten!

Fehér rózsa, Mária,
Engem Jézus talála,
Szent lelkével szeretett,
Szent halálával megváltott.
Ajtómban Uram Jézus,
Ablakomban Boldogasszony,
Házam szögletében négy szép őrző angyalom.
Kerüljetek keresztet,
Őrizzetek angyalok,
Haggy nyugodjak Szűz Mária ölében!
Szűz Mária született,
Szent székébe ültetett.
Föltekintek magas mennybe,
Ott látok hét oltárt,
Hetediken Szent Péter és Szent Pál misét szolgált,
Szűz Mária szent térdin térdepel,
Könyökén könyököl.
Kakasok szólnak,
Az angyalok ébredének,
Keljfel, Mária,
Mert megfogták Világváltót,
Csapdos ták,
Szent fejét tövisekkel koronázták,
Epével, ecettel itatták.
Akkor mondja boldog anya:
- 6, fiam, fényes Jézus,
Halnék a te halálodban,
A te keserves kínszenvedésedben! Amen.

E/zol jön a Jézus,
Lelkem látó Jézus,
Örök dicsőséget mondé Jézus.
Békesség száliásostul,
Bizony, vendég,
Akitól beteg a test,
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A közölt archaikus népi
imádságok a Bácska öt
településéről, a Duna
menti Kupuszináról és
Gombosról, a Tisza menti
Zentáról és Oromhegyes
ről, valamint avidék észa
ki nagyvárosából, Sza
badkáról valók. Szolgálja
nak bizonyítékául annak,
hogya Bácska sem sze
gényebb vidéke a magyar
nyelvterületnek népkölté
szeti alkotások tekinteté
ben! És tisztelegjenek Bá
lint Sándor professzor úr
emléke előtt, aki elsőként

kezdte kutatni a bácskai
magyarok népi vallásos
ságát!

Kész a lélek véled elmenni.
6, én elmúlt áráim,
Rövid, számos napjaim,
Ha még egyszer gyont ember lehetnék,
Urat akarnák hozzám venni!
Jöjj el hozzám Jézus Krisztusnak szent teste és vére,
Lakozzál énbennem, mini Jézus Krisztus Názáretben!
Bízok Istenben.
Áldott légtjen az az óra,
Amelyikben felkeltem (vagy lefeküdtem).
Én lefekszek én ágyamba,
Mint Úr Jézus koporsóba,
Mellém teszem két kezemet,
Két misemondó gyertyámat.
Paradicsomba csendiienek,
Az angyalok lövének,
Názáretbe [ehnnnének,
Názáretból Betlehembe,
Bízok Atya Jóistenbe.
Az égen megy egy madár,
Szárnyas angyal szent oltárban,
Boldogasszony kitekintett,
Ott látott egy aranyos házat,
Kívül irgalmas,
Belül van Krisztus Urunk,
Térdig vérbe, könyékünkbe,
Előtte áll két próféta.
- Menjetek el, két próféták,
Fekete föld szinére,
Számboi származott szent igéket hirdessétek:
Ki kell a világboi mulni,
Krisztus Urunk elébe állni!
Krisztus Urunk azt mondotia,
Aki ezt az imádságot este lefekiében, reggel felkeltében elmondja,
Hét halálos bűnétöl megmenekül.
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HATÁR GYŐZŐ Sírósarok
ide barlangoz a kámzsa setétség

ide vonszolódik velem a lábam
sírósaroknak jó lesz ez itt a

kápolnakoszorú legsarkában

ide nem követ senki kíváncsi
nincs aki firtassa honnan ez nékem

ez az együltó1zelyben-egyfolytában
életelsirató sirhatnékem

hogy elbaromiasit vagy felokosít
magával ránt vagt) magához emel?

megkönnyebbülés? kisírhatatlan
keserűség? még nem döntöttem el

nem keresek rá magyarázatot és
nincs is tán - hogy méri dó1 beló1em

anyámasszony-sírhatnékom honnan méri
csordul-gördül oly könnyen a könnyem

vesztemet érzem? hogy amit hoz: a
holnaptalanság - sehol a holnap?

de ki könnyem törülni ajánlkoznék
ajtót mutatok a vigasztalónak

kis nyolcvan esztendő ide penderített
nyolcvanat sírtam de ennyit még én

soha - mini a karom kápolnakoszorú
siróhelynek mondoit feketeségén

az én síróhelyem: én választottam
napi ügyeletes sírósaroknak

itt senki se jár nem imádkozik nincs
háborgató itt ontom: omolhat

ömölhet bőven - ez már annak árja
hangtalan-rázó zokoghatnékja annak

aki sívár jutalomjátéknak csinálja
és magában sír ríddogál a falaknak
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1944-ben, Bécsben szü
letett osztrák írónő. Ifjúsá
gát Burgenlandban töltöt
te, majd zenei és pszichi
átriai tanulmányokat foly
tatott. Az ORF Klub 2 cí
mű műsorának műsorve

zetője, az Österreichische
Gesellschaft tür Literatur
vezetője. Főbb művei:

Protokolle der Angst
(1983), Díe glasernde Ku
gel(1984), Zwíschenstatí
on (1986), Wíndstílle
(1991). Itt közölt elbeszé
lése a Der Tod des Re
genpfeíffers (1991) című

kötetében jelent meg.

A lile halála
(II. rész)

Déltájban a szél elcsendesedett és meghúzta magát a füvön. A mező

felől érett csipkebogyó illata terjengett, s szétáradt a szobában. Egy
elhaladó traktor hangja hallatszott. A rétre tartott, a "hedschára" 
ahogyan az itt lakók nevezték -, amelynek erős és magas füve
párját ritkította. Csak két parasztnak volt ott földje: Haszlemek és
Webernek. Weber vesztegette meg és beszélte rá a parasztokat,
hogy Haszlerre szavazzanak. Hat évvel ezelőtt, télen, éjszakánként
mezítláb osont el a kertek alatt, belopakodott a házakba - nehogy
észrevegyék a szomszédok -, és ostoba történeteket mesélt a többi
jelöltről. Eleinte persze senki sem hitt neki, de a sok beszédnek
megvolt az eredménye. Igaz, először mindannyian felháborodtak,
amikor másnap reggel a frissen hullott hóban felismerték Weber
nyomait - melyek a kertek felől, házának hátsó bejáratához vezet
tek -, ígéretükhöz híven mégis Haszlerre szavaztak. A választás
és teljes győzelme után Haszler nagyvonalúan megvendégelte őket.

- Weber új traktort vett? - kérdezte Theresa.
- Te ezt honnan tudod?
- Más szaga van.
Unger sepemi kezdett. Erőteljes, széles mozdulatokkal dolgozott:

először a tűzhely, majd az asztal körül. Theresa felemelte a lábát, s
hallotta, amint Unger felsöpör az ágy alatt és végül felrázza apámát.

- Azt hagyd - mondta. Nem akarom, hogy megcsináld.
- Hiszen fel kell rázni.
- Egyáltalán nem kell.
Unger Theresára pillantott, aki az ajkát harapdálta. - De igenis

meg kell csinálni - mondta. Elhúzta a függönyt, hogy az ajtón
belépők ne lássák az ágyat.

- Azért tudni szeretném, mit csináltál az ággyal.
- Olyan szörnyen néz ki?
- Igen - mondta Unger. Eszébe jutott, hogy még a tetőt is

ki kell javítania az ősz beállta és az esőzések előtt, és meg kell
foltoznia a kerítést, különben szétszélednek a juhok. A kutya nem
őrizheti egyszerre Theresát és a juhokat is.

- Holnap elküldöm hozzád Anját, hogy húzzon fel friss ágy
neműt. Az ágyad meglehetősen elhanya90lt.

Theresa elhúzta a száját. - Valóban. En is teljesen elhanyagolt
vagyok. A bensőm egészen "ápolatlan".

Unger hirtelen mozdulattal a konyhaszekrényhez állította a sep
rűt. - Mi baj van, Reska? - kérdezte.
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- Semmi. Reggel felkelek, vizet hozok, megmosakszom, sőt

még ezt az átkozott ágyat is megcsinálom -legalábbis legtöbbször.
Most azonban nem csináltam meg, mert valami mást is jelentett.
Engem nem érdekel, hogy készen van-e vagy sem, ez számomra
teljesen közömbös, Tudom, ez a legkomiszabb hanyagság.

- Ez nem igaz. - Unger hagymát, paprikát és paradicsomot
vett elő és csíkokra vágta. - Tudom, büszke vagy arra, hogy
mindezt el tudod még végezni. Jogos a büszkeséged. - Egy ser
penyőben zsírt forrósított, megpirította a hagymát és a paprikát,
hozzáadta a paradicsomot, majd néhány tojást ütött rá.

- Nem akarok enni.
- De igen - mondta Unger.
- Nem értettél meg az imént, - válaszolta Theresa.
- De megértettelek - erősködött Unger. - Még meg sem

kell köszönnöd. - Theresa előtt állt, egyenesen, mint egy fa, és
Theresa érezte, hogy őt nézi. - Nem kellene nemet mondanod,
ebből már elég volt egy életre. - A serpenyőt az asztalra állította,
kenyeret, tányérokat és evőeszközt vett elő.

Tehát így van ez - gondolta Theresa -, a végére gyerekes
dac marad. Mindegy, hogy akar még valamit az ember, vagy már
semmire sem vágyik, marad a gyermeki konokság, amely már
nem jelent semmit.

- A te átkozott optimizmusod - mondta. - Nem hagyod az
embert egyszerűen meghalni?

Unger Theresa elé tolta az egyik tányért, és a kutyára nézett,
mert az felült és a fülét hegyezve őt figyelte. Theresának igaza
volt, de a férfi nem akarta, hogy így gondolkozzon. Elhatározta,
hogy ameddig csak tud, eljár Theresához, és nem akarta, hogy
Theresa sürgesse a halált.

- Nem - válaszolta - nem hagylak meghalni. Nem óhajtok
még egyszer egyedül maradni. Egyél.

Theresa figyelte a férfi hangját. Jó lett volna látni az arcát, vagy
valami igazán fontosat tudni róla: hogyan viselte a szükséget, a
magányt, a hiányt - különösen azokban a napokban, amikor
még messze volt az elmúlás és az öregség. Amikor képtelen volt
.1 megváltó halált kívánni, mégis tétlenül szemlelte. hogy minden
máshol gyülemlik fel, nem itt, ahol ő élt, ahol ő volt fiatal, hanem
ott, ahova mindig csak a többiek jutottak el; közben ő lemaradt.
Itt maradt - ahol mindig is volt - egyedülállóként. Amint meg
születünk, kezdünk lemaradni és fokozatosan kirekesztenek ben
nünket. Minden egyes megtanult szó egyre idegenebbé formál.
Vajon ezt nem tudta Unger? Ha nem tudta, akkor hogyan jutott
eszébe ez a megállapítás, a nyomorúságnak ezen szavai? Nyilván
"ejtette, hogyan vélekedik erről Theresa, és u.,gyanúgy ismerhette
,C) rettegést, mindazt az iszonyatot, amely az elmúlt védtelen gyer
mckkor után vár az emberre. Minden bizonnyal szenvedett, és
lheresa tartozott neki valamivel: nem hálával, valami mással. De
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mit adhat az az ember a másiknak, aki már minden életkedvét
elvesztette, s nem vár semmit az élettől?

- Tegnap este itt járt Haszler - mondta Theresa -, nála volt
a szerződés.

Unger felhördült: - Tehát ez az oka. És aláírtad?
- Nem, ráuszítottam a kutyát.
- Micsoda?! Ezt a kutyát? Ráuszítottad ezt a kutyát? - Unger

megkönnyebbülve nevetett. - Ez jó. - Egyszerre ismét jól érezte
magát. Így már volt magyarázata, volt oka a feldúlt szobának,
ágynak és ennek a szétbeszélt hallgatásnak.

- Nem tudom - mondta Theresa. - Valószínűleg nem volt
túl okos dolog. Haszler nagyon dühös volt.

- Erre rászolgált.
- Majd a nyakunkra jönnek egy kisajátítási eljárással. Ez egy

hitvány banda, soha nem adják fel, ha pénzről van szó. Meg
fosztanak a földtől, a kerttől és a háztól is.

- Ej, nem megy az olyan könnyen. Ráadásul aljasság lenne.
- Éppen ezért teszik meg. Teljesen alávaló emberek.
Unger lesöpörte kezével a morzsákat az asztalról. - Te mindig

is másképp láttad az embereket, mint én. Nyilván megvan az
okod rá, hogy ennyire megvesd őket. Csakhogy nem mindig ga
ládságról van szó, olykor egyszerűen csak butaságról.

Butaság és mindaz, amit a butaság von maga után. Haszler 
aki mindenáron meg akarja szerezni ezt a földet - és a körülötte
élő sikeres kis bűzös patkányok idejőnnek. vásárolnak, építenek
és tönkreteszik a vidéket. Akik, miközben folyvást valami újat
akarnak csinálni, elpusztítják a régit. Az embereknek nem volt
szükségük különösebb indokra ahhoz, hogy megvessék őket. Elég
volt rájuk nézni: látszott a szernűkőn, az arcukra volt írva. Theresa
férfiarcok ezrein látta a lesben álló rombolási kényszert, a gyűlö

letet minden iránt, ami más, s a vágyat, hogy fájdalmat okozzanak,
még mielőtt megadásra emelkednének a kezek.

Theresa szinte görcsösen idézte maga elé ezeket az arcokat.
Csak vissza kellett mennie az időben, s újra látta azokat, akik
elfordultak vajúdó feleségüktől, mert hirtelen megértették, mi ta
szítja őket, mitől undorodnak: az életüktől. amely valóban és ta
gadhatatlanul undort keltő volt. Iszonyú volt, mert már nem ren
delkezhettek feleségük teste felett. Voltak, akik elfordultak, mert
egy másik testre gondoltak, és voltak, akik dermedten bámulták
a másik nemet, nem értették, amikor megjelent egy gyermekfej,
sosem értették és soha nem is akarták megérteni. S most már nem
is birtokolták. Mások már az ajtóban megfordultak, elmentek ba
rátaikkal. és várakozás közben leitták magukat. Mikor hazamentek
- alighogy beléptek az ajtón -, lehúzták nadrágjukat, hogy fe
leségüket is éppúgy tönkretegyék, mint a földeket.

- A butaság a legnagyobb galádság - mondta Theresa -, a
legeslegnagyobb.
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Unger egy ideig némán figyelte. Kérvényt nyújtunk be - szólalt
meg kis idő múlva.

- Nem akarok semmiféle kérelmet.
- Én megfogalmazom, neked csak alá kell írnod.
- Nem írok alá semmit.
- Reska, ez makacsság.
Lehet, hogy makacsság volt, de még valami más is. - Értsd

már meg végre: nem akarok sem kérni, sem tiltakozni, sem aláírni.
Nem akarom, hogy ebben az ügyben is kockavetéssel döntsék el,
kinek van igaza. Nyugalomban akarok élni ezen a vidéken, amely
azzá tett, ami vagyok: csökönyös öregasszonnyá.

A déli órák után enyhülni kezdett "az általános fáradtság" és
a lustaság, amely mindig árnyékos bokrok hűvösét juttatta az em
ber eszébe, még akkor is, ha egy házban tartózkodott és volt egy
ágya, amire ledőlhetett. A szél feléledt, az erdő északkeleti ma
gaslata felől ismét illatokat hordott szerteszét.

- Valójában miért nem tettük meg? - kérdezte Unger.
- Mit?
- Mária halála után, az azt követő évben.
- Nem tudom, mire gondolsz - mondta Theresa.
- Össze kellett volna házasodnunk.
- Istenem, hiszen te egy bolond vénember vagy, ha még most

is ez jár a fejedben.
- Rendben, bolond vénember vagyok - mondta. Unger. -

Miért nem házasodtunk össze?
- Mert ellenezték a gyerekeid.
- A mi életünkről volt szó.
- A gyerekek miatt sohasem volt igazán a miénk.
- Most pedig már egyik sincs itt. Öt gyerek és mindegyik

elment - mondta Unger. - Az ember igyekszik - az ördög
tudja, mi mindent meg nem tesz -, s mire egy napon felemeli
a fejét, már senkit sem lát maga körül. Néha eljönnek meglátogatni.
Emlékképeink alapján elképzeljük őket, aztán idegenekkel találjuk
szemben magunkat. Élik az életüket, mi is éljük a miénket, s
egyiknek sincs köze a másikhoz.

- Így van ez rendjén.
- Elképzelhető. Lehet, hogy ez semmit sem jelent, egyszerűen

így van. Azzal, hogy világra hoztuk őket, talán feloldozást nyerünk
bűneink alól.

Unger végighúzta az ujját az asztal szélén, és Theresa érezte a
fa rezgését. Tán jön még egy nyugodt délután, egy csendes este,
egy néma éjszaka, aztán még egy reggel és egy forró nappal,
amikor az árnyékok - mint olvasztott fémek - gőzölögnek és
az ég vakító fényt áraszt. Odakünn az ember egy izzó
olvasztókemencét érzett a feje felett. és semmit sem tudott csinálni,
még hazudni is képtelen volt. Még néhány ilyen nap - s néhány
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másfajta; egyfajta nyugodt - általános - fáradtság; a vidék illatai
és neszei; a végén pedig a vak üresség: .ez vár reá. .

- Felolvassak?
- Mondd el, mit látsz.
- Forróságot - mondta Unger. - Egy lilét az itatónál és

száraz füvet.
- Inkább olvass - szólt Theresa.
Unger elővett egy könyvet a konyhaszekrényből. és felolvasott

egy történetet: egy idős férfi - minthogy csaknem megőrült a
városban - hosszan tartó betegeskedése után visszatért a házába.
Azt azonban teljesen kifosztva találta, semmi sem maradt hátra,
még nyomok, jelek sem. Mindennek vége, minden eltűnt: az egész
háztartás, még a régi ruhák is. A faluban már senki sem akart
szóba állni vele. Végigkutatta a birtokát, majd felgyújtotta a házat,
a szénát és az istállót - s közben énekelt.

- Ebbe tényleg bele lehet őrűlni - mondta Unger.
- Igen - válaszolta Theresa. - A sorscsapások különös fényt

teremtenek az ember elméjében. Ha meghalok és te még élsz,
akkor gyújtsd fel ezt a házat.

- Szerzek egy másik könyvet.
- Ígérd meg.
- Ezt nem gondolod komolyan - mondta Unger. - Örültség.
- Hosszú idő óta ez az első értelmes gondolatom.
Unger nem válaszolt. Becsukta a könyvet és visszatette a fiókba.

- Miért akarod ezt? - kérdezte később.

- Semmit sem szeretnék hátrahagyni - válaszolva Theresa.
- Nem akarom, hogy valami is maradjon utánam.

Unger újra leült. Mindketten valami másra gondoltak. There
sának az járt a fejében, amit meg akart semmisíteni: mindenekelőtt
a nyarat és a hasonlóságokat, ezt az augusztust, amely arra em
lékeztet, amikor Ive bejelentette, hogy egy másik lányt vesz fe
leségül. Már mindent előre megbeszéltek, kiterveltek. A másik nem
volt különösebben csinos, de gazdag volt és már útban volt a
gyerek, aki aztán halva született, mert Ive - nem is egyszer 
megverte az előrehaladott állapotban lévő feleségét. Többször meg
ütötte, sőt: valószínűlegnéha meg is rugdosta a várandós asszonyt.
Theresa édesanyja csak ennyit mondott: "Örülj, hogy nem téged
vett el feleségül."

Augusztusban történt az is, hogy eltemették Unger feleségét, s
a férfi annyira összeroppant, hogy nem is tudta igazán megsiratni.
Nagyon szerette. Amikor hónapokkal később látogatni kezdte The
resát - hogy megjavítsa a kerítést, vagy valami mást csináljon
-, Theresa tudta, hogy azért jön, mert nem tudja elviselni az
üres ágyat maga mellett, a hosszú magányos esti órákat és a csen
det, amelyben csak saját magát hallhatta. Túl fiatal volt még ahhoz,
hogy állandóan egyedül legyen. Kétségbeesésből szerette Theresát.
Ezt felismerve, s nem a gyerekek miatt, utasította vissza a férfi
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házassági ajánlatát. Unger nála töltötte az éjszakákat, míg lassan
ként meg nem nyugodott. Később már valóban azért jött, hogy
itt legyen, és elkezdtek beszélgetni. Mikor már túl voltak az ágyon,
akkor kezdtek beszélgetni.

Aztán ott volt még az a bizonyos augusztus, amikor a Gestapo
kérdezősködni kezdett a sovány, sápadt Kólocsoi után. Ungeren
kívül senki, még Kólocsoi sem sejtette, hogy mit jelent ez. Mikor
a szomszéd faluból elhurcolták a zsidó foltozóvargát, mindenki
teljesen meglepődött. Unger még azon az éjszakán átvitte Kólocsoit
a magyar határon, nehogy ő is úgy járjon, mint az a szigeti férfi.
Emiatt persze bevitte a Gestapo, de ő valahogy kimagyarázta magát.
Szabadon engedték, soha nem mondta el, miért. A francia hadjárat
után francia hadifoglyokat bíztak rá, felügyelt rájuk és beosztotta a
munkájukat. Később ők bújtatták el az oroszok elől, és megígértették
a parancsnokkal, hogy nem esik bántódása, ha kihozzák a neki ásott
földbunkerből. Ketten közülük - néhány évre rá - meg is látogatták
őt, és mindenkinek elmesélték a faluban, hogy Unger - a nácikat
az orruknál fogva vezetve - sokuknak mentette meg az életét;
ő azonban soha nem beszélt erről.

- Tényleg, mi lett Kólocsoival?
- Hiszen tudod.
- Honnan tudnám?
- A háború után, amikor visszajött, te láttad el gyógyszerekkel.

Nagyon beteg volt.
- Úgy értem, azután - mondta Theresa.
- Ki akart vándorolni Ausztráliába.
- És kijutott?
- Nem tudom.
- Tényleg oda akart menni?
- Azt mesélte egyszer, hogy látott néhány képet Ausztráliáról.

Talán annyira más az a vidék, hogy el tudta felejteni ezt.
- Ezt a vidéket nem lehet elfelejteni.
- Igaz - mondta Unger -, de neki muszáj volt, ha élni akart.

Megígérte, hogy ír, ha megérkezett. Soha többet nem hallottam
felőle.

Hát igen, így végződött Kólocsoi története. Mondhatni szeren
esés befejezés. Vagy nem érkezett meg, vagy sikerült mindent ki
törölnie az emlékezetéből. Mindegy, hogy miben hiszünk, életünk
végén minden összefolyik, egyetlen (vagy két) kérdéssé zsugoro
dik, s teljesen összezavarodunk. Legjobb esetben ismerünk egy-két
fortélyt, amivel megkönnyíthetjük az életet, de nem használjuk
fel mindet. Többet is ki lehetne facsami az életből, de vagy túl
sokat akarunk és túl keveset követelünk, vagy túl sokat követelünk
és túl keveset akarunk - mire rájövünk, már késő.

- Egy szót se többet erről,

- Miről? - kérdezte Unger.
~ Ugyan, semmiség.
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Unger kihúzta magát és ránézett az órára. Mindjárt három, s
neki ismét el kell mennie. Úgy tűnt, Theresa egyedül akar maradni,
és mások egyedüllétét nem akarta megzavarni.

- El kell mennem - szólalt meg Unger -, csak egyapróságról
van szó. Ha úgy gondolod, később visszajövök. Szükséged van
valamire?

Igen, szüksége van valamire, de ahhoz már túl késő. Azaz még
sem: már semmire sincs szüksége. Ezzel megszűnt a "túl késő",

ezzel minden megszűnt.

- Igen, gyere vissza.
Unger felállt, felvette a kalapját és elindult. Az ajtóban meg

fordult, visszalépett és megérintette Theresa kezét. - Megvédjük
magunkat - mondta. - Ha megcsonkítják ezt a földet, az enyémet
ugyanúgy megcsonkitják. mint a tiédet.

Theresa nem válaszolt.
- Reska, már annyi minden van mögöttünk! Ezt is túléljük.
- Nem, ez egyszer nem sikerül.
Késő délután volt már, az ég kitágult és idegenné vált. Theresa

felemelkedett, odament az ajtóhoz és sokáig mozdulatlanul állt.
A ház árnyéka már majdnem elérte a kutat, és hűvösen borult a
kavicsos útra, mely Unger lépteit visszhangozta. Megmarad a
visszhang? És ha nem, hová tűnik? Odafönn - e világon, az
életen túl - hallható? És ki hallgatja? Ha senki, akkor mi végre
a visszhang? Ha mégis hallja valaki, miért nem válaszol? Avagy
már rég megérkezett a válasz, és arra vár, hogy valaki megértse
végre? Az a kérdés, mi várható még el az embertől. Miként lehet
megfejteni? Amíg nem gondolunk bele, addig minden csodálatosan
egyszerű. Legjobb, ha mindent meghagyunk ebben a remek egy
szerűségben, minden megmarad olyannak, amilyen. Érintetlenül,
önfeledten és magyarázat nélkül. Hihetetlenül bolond ötletnek
tűnt, hogy Haszler éppen ezt a földet akarja - ugyanúgy mint
az első szerelme - és minden remegés, szorongás, félelem, a
könnyek és az elmúlt düh; mint az élet, amelyből mindig csak a
rossz, az álnokság, a fájdalmak és sebek negatív lenyomata látszik.

Széna illatától volt édes a levegő. A rétről haza felé tartottak
az első szekerek. Theresa egy széket állított az ajtó elé. A birkák
bégetni kezdtek, a kutya a kút körül kószált. A Nap már elhagyta
az ég közepét, és lassan ereszkedett alá. Továbbra is forró volt,
még mindig az ősi ellenség, a nagy, megközelíthetetlen szeretet,
de gyengébb volt, már nem olyan kihívó. Theresa a fáradtság
mellett enyhe émelygést érzett, amely minden levegővételnélnyo
másként nehezedett a mellkasára. Karba tette a kezét és a kutyát
szólongatta, de az nem akart jönni. Halkan ugatta a meggyfát,
melyen a lile ült és énekelt. Theresa még sohasem hallott lilét
ilyen közelről. Most szinte elsírta a dalát, mintha most értette
volna meg, milyen messze került a társaitól. Egy eltévedt élőlény,
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aki újra fel akarja ismerni önmagát egy válaszban, és ehelyett a
föld mélyének hallgatásával találja magát szemben.

A madár egy kiáltás után hirtelen elnémult. Mint kellemetlen
pára - sűrű csend telepedett a házra. A kutya Theresához futott,
majd ismét el, vissza a gazdájához s újra a meggyfához. Theresa
hallotta, hogy a kerítést kaparja. Felállt és kinyitotta a kutyának
a birkák legelőjét elzáró kaput. Már sok idő eltelt azóta, mikor
még át tudta ugrani. Átbújt a résen, és szimatolni kezdett a fűben.

Theresa visszament a székhez. Az émelygés fokozódott, a légszomj
is egyre jobban gyötörte. Lefeküdhetett volna, de nem akart. Valami
itt tartotta őt, azt súgta, hogy tartson ki és várjon. Nem a házban,
hanem idekinn a tető árnyékában.

A mellkasi fájdalom hullámokban tört rá, és felerősödött. A
hullámok először bekerítették, rátámadtak, szorongatták a torkát,
kínozták. Az árnyékban felforrósodott a levegő. Theresa megpró
bált olyan emlékképeket felidézni, amelyek erősebbek voltak a
fájdalomnál és a félelemnél: a kutya, Unger, kora gyermekkora.
Valami, ami azt az érzést kelti benne, hogy nincs olyan egyedül.
Egy megnyugtató hang, egy vigasztaló kéz, egy élő test.

- Famos, merre vagy? - Feltápászkodott és tántorgó léptekkel
abba az irányba indult, ahol a kutyát sejtette. Ott volt - enyhén
felborzolt szőrrel - és gazdája kezébe akart rakni valamit. Theresa
először nem akarta elvenni, aztán mégis megfogta. Tollas, meleg
és törékeny test volt. Végigtapogatta: karmok, egy fej, egy csőr.

Rájött, hogy a lile testét tartja a kezében. Most értette meg az
énekét, a hangot, amivel bevégeztetett, a hallgatást, a csendet.
Újabb fájdalom- és félelemhullám futott végig rajta. Néhány mély
lélegzetvétel biztosan segít. Nagy levegőtvett, és a fészerhez ment,
ahol az öreg szerszámot tartotta. Az ásó a megszokott helyén állt.
Theresa kötényébe tette az élettelen madarat, megragadta az ásót,
visszament a meggyfához, és ásni kezdett. A kutya, ki eddig min
denüvé követte Theresát, mellső lábaival segített az ásásban, csak
hogy a talaj nagyon száraz és kemény volt.

A fájdalom, a rosszullét egyre erősödött, félelme a tetőfokára

hágott. Rogyadozó lábakkal az itatóhoz ment - mely még félig
volt vízzel -, kezét és arcát benedvesítette, de a rosszullét nem
akart enyhülni. Megpróbált óvatosabban lélegezni, s belekapasz
kodott az itató peremébe. Nem tudta, honnan jött ez a mozdulat:
az ő kezei voltak, de már nem ő irányította azokat. Mintha nem
is az ő feje ült volna a nyakán; teljesen üres volt, beszélt hozzá.
Egy ismeretlen hang parancsolta, hogy kapaszkodjon meg, menjen
vissza a meggyfához és fektesse a lilét a sírgödörbe. Theresa meg
próbált eleget tenni keze és lába parancsának. A levegő sűrű, nyú
lós lett, villogó szálakká bomlott, melyek aztán forró párává ol
vadtak, és tüdejébe nyomultak. Egy suttogó hang űzte - hangok,
a nappal hangjai. Közelebb jöttek, felerősödtek. Dübörögtek The-
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resa fülében. Valami azt súgta: elesni - és Theresa összeesett. 
Elengedni - hallotta, és kinyitotta a kezét.

Ki volt szolgáltatva a hangoknak, s közben karja és lába levált
testéről. Csak annyit értett, hogy valamit kérdeztek tőle. Mielőtt

még válaszolhatott volna, a Nap - az ősi ellenség - égetni kezdte
a homlokát. Só és könnyek függönye mögött újra látott: a domb
napfénybe borult, a szél körbe-körbe forgatta az erdőt Theresa
szemei előtt.

Látta magát, amint végigfut a falu utcáján - teste tele fáj
dalommal; hallotta maga mögött az apja hangját, aki vissza akarta
vinni; egyszer csak ott állt előtte, megmutatta a sebeit és kelet
felé mutatott. Keletre; vissza kell fordulnia, nem ez a jó irány.

Már a mezőn volt, a határ közelében. Kora reggel volt, harmat,
hűvös pára terítette be a füveket és takarta el nyomait. Valaki azt
tanácsolta, hogy legyen nagyon óvatos, mert szemmel tartják a
határt. A járvány kitörése óta már senki sem hagyhatja el az or
szágot. Végigment az erdőszéli kanyargós ösvényen - a reggeli
napsugár a tarkóján ült. Végre volt ideje megkérdezni önmagától,
miért nem próbált meg előbb átszökni a határon; és rniért a vi
déknek háttal. Megfordult. Az acélos Nap kiáradó fénye szikrázó
pengéjével hasogatta a hátát. Az erdő egyszerre csak lángokban
állt. A lángok tánca összefonódott a föld magvának reszketésével,
és megrendítette a csillagok állását. Az út inogni kezdett, és a
forró levegő ökölcsapásként zúdult az arcába. Nekiiramodott és
szaladt, szaladt, szaladt, míg el nem zuhant, de az út és a Nap
nem engedte szabadon.

Ismét ott volt az idegen hang, és azt súgta, hogy álljon fel és
menjen a házhoz. A tető árnyékában feküdt, és felkiáltott. Most
már tudta, hol van: a háza előtt. Még egyszer megpróbált felágas
kodni. Ez nem a halál, az nem ilyen. Csak az estét kell kivárnia.
Megvárná, most mindent újra megvárna. Hangokat hallott a ka
vicsos út felől. Valaki azt kérdezte tőle, mi történt. - A forróság
- válaszolta. - Kiüríti és megsüketíti az embert. - Ott volt a
kutya és Unger, valaki felemelte Theresát, és odavitte egy autóhoz,
amit ő nem hallott megérkezni. Unger mellett volt, valaki oxigént
adott neki és azt mondta, hogy már nem kell félnie. Theresa Unger
kezét fogta, és emlékeztette őt az ígéretére.

Kora alkonyat volt. A Theresa mellett ülő személy azt mondta,
hogy nézze csak nyugodtan a tájat; teljesen természetes, hogy
most újra lát; éppen csak egy sokk volt, megijedhetett valamitől.

A mező felett lassú árnyak táncoltak, minden hűvös volt és kel
lemes. Theresa megkérdezte, nem mehetnének-e kerülő úton. Mer
re, kérdezték. Legjobb, ha az öreg kocsiúton megyünk, amelyik a
határ mellett húzódik, amin régen - mikor még nyitva volt a
határ - a csempészek jártak. A határ, ahol az élőket vittük át,
hogy életben maradjanak.
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A házak mögött haladtak. Az istállókból az állatok kaparászása
hallatszott. Ahol a falu utcája az országútba torkollott, délkelet
felé fordultak. Az útszéli erdő, mint sötét folt állt a szántóföldek
végén, az árnyékok megnyúltak, és hirtelen, egyik pillanatról a
másikra, beköszöntött az este. A sofőr azt mondta, hogy most
már csak egészen lassan mehetnek, hamarosan célhoz érnek. Vajon
felismeri-e, bárcsak ráismerne... Theresa hirtelen kinyitotta szemét
és felismerte. Egyszerre azt is tudta, hová mennek: a határhoz,
amit újra kinyitottak. Ez az első nap, hogy megint nyitva. A so
rompó a magasba emelkedett, és a sofőr lassan levette a lábát a
gázpedálról.

Theresában éppen ekkor szűnt meg a szűkölő bizonytalanság.
Unger hosszú, gyors léptekkel haladt át a kerten. Már messziről

látta, hogy Theresa az itató mellett, a földön fekszik - mellette
a kutya, aki orrával bökdöste gazdáját, kezét és arcát nyalogatta.

Unger Theresa fölé hajolt, teste hosszú árnyékot vetett rá. Az
asszony mellett egy ásó hevert, egy kicsit távolabb a lile egy föld
teknőben. - Reska - kiáltott Unger - hallasz engem? Reska!

Még egyszer kiáltott: Úristen, Reska!
A kutya nyüszíteni kezdett és ismét gazdája arcát nyaldosta.

Unger egy ideig a kutyát figyelte, majd teljesen feleslegesen az
órájára nézett: öt óra ... Hat óra. Odament a meggyfához, mélyebbre
ásta a sírgödröt, belefektette a lilét, rászórta a földet és keményre
taposta. Bement a házba. Minden úgy volt, ahogy otthagyta, csak
egy szék állt az ajtó előtt. Bevitte a szobába és leült az asztalhoz.
Így maradt, míg be nem sötétedett.

Mikor az árnyékok éjjé sűrűsödtek, levette a falról a petróleum
lámpát, petróleumot öntött az újságokra, az ágyra és amaradékkal
egy csíkot húzott az ajtóig. Tüzet gyújtott, leült a kutya mellé 
az Theresára telepedett és nem lehetett elcsalogatni -, és a tüzet
figyelte. A lángok először végignyaldosták az asztalhoz vezető

petróleum-csíkot, majd elérték az újsághalmot, amely fellobbant,
s hirtelen elborították az egész házat. Minden lángokban állt, tűz

lobogott mindenütt. Unger a tüzet nézte, míg a füst el nem ho
mályosította látását.
(Vége)

Gátas Judit fordítása
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BEKE TIBOR Imádság alázatért
Sikert adtál nekem, Uram,
mely éppannyira nem az enyém,
s melynek okát éppúgy nem érthetem,
mint ahogy nem az övék,
s okát nem érthetik azok,
kiknek része
a sikertelenség.

Add, Uram, hogy mások iránt vakká önmagam ne tegyen.

Add, Uram, hogy mások iránt vakká önmagam ne teg)tem.

Add, Uram, hogt) tudjak ember maradni.

Add, Uram, hogy sohase felejtsem el
az egyszerű szavak erejét.

Add, Uram,
hogy sohasem feledkezzem el azokról,

akik annyira megalázottak,
hogy nem tudnak imádkozni alázatért.
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RÓNAY LÁSZLÓ

Született 1937-ben, iroda
lomtörténész, egyetemi
tanár. Legutóbbi írását
1994. 6. számunkban kö
zöltük.

A lelkipásztori
tevékenység
megújulása

Magyar katolicizmus
(1890-1939)
A hazai katolikus egyház történetének legizgalmasabb periódusa
körülbelül 1890-től a második világháború kezdetéig tartott. A kez
det kijelölése némiképp önkényes. Ettől az időponttól sz ámíthatjuk
a pasztoráló, a hívek lelki gondozását végző, tehát a legnagyobb
hatást tévő papság szemléletváltását. 1890-ben kezdte meg ugyan is
Prohászka Ottokár az esz tergo mi szemináriumban a kispapképzés
reformját, melyhez az ösz tönzéseket római tartózkodása idején
kapta. Elképzeléseinek megvalósítása talán több nehézségbe ütkö
zött volna, ha nem áll mellette Majláth Gusztáv Károly, aki ekkor
ugyancsak a szemináriumban működött, utóbb komáromi plébá
nos lett, s innen eme lkedett Erdé ly püspöki székébe, s lett a kisebb
ségi sorban élő katolikus egyház szen t életű irányítója.

Prohászka azt a célt tűzte maga elé, hogy a jövendő papság
szemléleté t kitágítva, annak tagjait elsősorban a bensőséges lelki
élet megvalósítására és terjesztésére, tehát példaadó evangéliumi
életre készíti fel. Esténként elmélkedési anyagot adott a kispapok
nak, s má snap megbeszélték a kivá lasztott evangéliumi részlet
tanulságait. Tanítványai később úgy em lékez tek vissza ezekre a
lelki továbbképzésekre, mint életük legnagyobb, papi hivatásukat
meghatározó élményére. Prohászka indította el például Buttykay
Antalt, a ferences rend egyik kiválóságát, aki Bangha Béla mellett
komoly szerepet játszott a katolikus sajtó megteremtésében. Ö is
hatalmas lelkesedéssel emlékezett vissza esztergomi éveire.

1890 másik nagy jelentőségű egyházi eseményeként Kanter Ká
roly, a bu dai Vár-plé bános rendszeresen gyón tatni kezdett. Ez ak
korib an ritkaságnak minős ült, hiszen az óriás i területeket magukba
foglaló plébániákon dolgozó papok energiáját teljesen lekötötte az
anyakönyvezés, híveikkel alig-alig tar tották a kapcsolatot, s sz í
vesebben kvaterkáztak a városatyákkal, akik től a kinevezések és
a sta llumok betöltése függ ött, semmint ren dszeres lelkipásztori
tevékenységnek szen telték volna megmarad t idejüket. Kan ter Ká
roly gyóntatószéke körül ham arosan beláthatatlan sorok kígyóztak,
s joggal emlegették úgy, mint Budapest apos tolát. Elsősorban a
nőket mozdította meg. A főváros i kato likus férfi értelmiség
visszahódítása Prohászka tevékenységének eredménye, aki 1902-
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Parlamenti harcok

Bangha Béla és a sajtó

A Nyugat és a
katolikus sajtó

ben kezdte meg később legendássá vált lelkigyakorlatait az Egye
temi-templomban.

Közben egyre nagyobb hévvel folytak a parlamenti csatározá
sok. Mind nagyobb aktivitással vett részt bennük a Zichy Nándor
vezetésével zászlót bontott Keresztény Néppárt. A párt működése
azonban nem lehetett hatékony, hiszen a liberalizmus térhódítása
felkészületlenül találta a jórészt látványos jótékonykodással köte
lességét teljesíteni vélő püspöki kart. Ennek vezetése is ingatag
volt: a bencés rendből a prímási székbe emelt Vaszary Kolos inkább
tudományos téren jeleskedett, semmint a közéletben, ahonnan ha
mar vissza is vonult, s olyan eseményeken sem jelent meg, ame
lyeken pedig az akkoriban igen szigorú protokoll megkívánta vol
na. A politika küzdőterén a hierarchia inkább taktikázott, semmint
a keresztény elveket képviselte. Prohászka vonzáskörében ugyan
megjelentek e kor katolikus egyháztörténetének jeles személyiségei,
de törekvéseit, megnyilatkozásait, nyíltan megfogalmazott önbírá
latát, modem szemléletét a püspöki kar több tagja is kifejezett
ellenszenvvel figyelte, s Samassa bíboros nem csekély szerepet
játszott abban, hogy a székesfehérvári püspökké kinevezett Pro
hászka három írását egyházi indexszel sújtották. Bár a püspöki
karba, jórészt Mailáth Gusztáv Károly kitűnő összeköttetéseinek
köszönhetően, több reformszemléletű főpap került a század első

éveiben, a magyar katolikus egyház mégsem került kapcsolatba
a magukat katolikusoknak vallók széles tömegeivel, s nem moz
gósították őket a rendszeresen tartott Katolikus Nagygyűléseksem,
melyek látványos események voltak ugyan, de csekély lelki ha
szonnal jártak.

E téren akkor kezdődőlt lassú változás, amikor az önállósult
magyar jezsuita rendtartományban megjelent a hallatlanul agilis,
remek szervező, s mint hamarosan kiderült: nagyszerű debatter,
Bangha Béla. A Mária utcai Jézus Szíve-templom hamarosan a
katolikus önszerveződés központja lett. A "páter" felismerte, hogy
modem, színvonalas, olvasmányos újságok nélkül a katolicizmus
nem vívhat eredményes harcot a liberalizmus ellen. Az általa
összetoborzott lelkes hölgyek mozgósításával kezdte szervezni a
Központi Sajtó Vállalatot, a szerkesztésében meginduló Magyar
Kultúrában pedig, kivált annak Pajzs és kard rovatában, igencsak
nekirugaszkodott a liberalizmusnak és a városi zsidóságnak, mely
ben e szerinte kártékony eszmeiség letéteményesét látta. A lelkes
aktivisták és a heves polemizálás nem mindenkire hatott lelkesí
tően. Érezhető ellenszenvvel nyilatkozott róla Babits Mihály is
Strófák egy templomról című versében.

A harcos katolicizmus kultúrszemléletét meghatározta a Nyu
gattal való szembenállása. Hangadó katolikus körökben a folyói
ratot a liberalizmus fő fészkének, a zsidó tőke kitartottjának. Adyt
pedig az erkölcstelenség, a rombolás mintaképének tekintették. A
kétféle irányzat között eleve lehetetlen volt bármiféle közeledés,
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Rádióapostolkodás

Irodalom és
katolicizmus

bár Kosztolányi például mindent megtett, hogy a katolikus Életet
a nyugatosok színvonalas kézirataival gazdagítsa. Az Életet szer
kesztői, elsősorban a tehetséges Andor József, belső ellenállással
is dacolva nyitott orgánummá tették. Nyitottságának egyik záloga
Sík Sándor jelenléte volt.

A hazai katolicizmus kultúrszemléletének, kulturális téren való
mozgékonyságának kereteit a Pázmány Péter Egyesület teremtette
meg, amely a katolikus sajtó- és írótársadalom képviselőit törnö
ritette. Élén rendszerint a püspöki kar valamelyik tekintélyes tagja
állt. Leghatékonyabb korszakát akkor élte, amikor a tiszt-et Glatt
felder Gyula töltötte be.

A kultúra terjesztésének országszerte mind hatékonyabb és nép
szerűbb eszköze lett a rádiózás. Katolikus részről az ifjúság erkölcsi
érzékének fejlesztésén munkálkodó, ilyen célzatú könyveinek kűl

földi kiadásával is nagy tekintélyre emelkedő Tóth Tihamér való
ságos rádióapostollá vált. Az Egyetemi-templomban tartott vasár
napi szentbeszédeit egyenes adásban sugározták; szemléletes pél
dái, eleven előadásmódjaakkora hatást tettek, hogy még a tanyasi
iskolákban is összegyűltek a gyerekek és szüleik, hogy szavait
hallgathassák. Az élete végén Veszprém püspöki székébe emelt
"tiszi" - így nevezték tisztelői és lelki gyermekei - hamar átlátta
a médiumok jelentőségét, a lelkipásztori munkában játszott fontos
szerepét, s nemcsak a rádióban, hanem a katolikus sajtóban is
rendszeresen jelen volt.

A katolikus sajtó a Központi Sajtó Vállalatnak az első világhá
ború után történt színre lépésével erősödött meg, s lett tudatfor
máló tényező. A Nemzeti Újság és az Új Nemzedék konzervatív
színezetű, jól szerkesztett, színvonalas lapok voltak. Nemcsak a
hazai és külföldi katolikus eseményekről tudósítottak, hanem a
kultúra fejleményeiről is, s mind nyitottabbak lettek a magyar
irodalom igazi értékei iránt. A gazdasági világválság éveiben, el
sősorban Kállay Miklós jóvoltából, megkezdődötta Nyugattal kap
csolatos korábbi mereven elutasítá álláspont revideálása: Adyról
ekkor már úgy szóltak a lapokban, mint a modem magyar líra
legnagyobb alakjáról. Bár újra meg újra kísérletek történtek a ka
tolikus költők és író k szervezeti összefogására, közülük igazán
csak hárman szereztek maguknak néI?szerűséget - és olvasókat:
a húszas évek végén Szegedre került Sík Sándor, a Győrben ka
nonoki stallurnot elfoglaló Harsányi Lajos és a királyhelmeci plé
bánosként működő, de inkább különféle esteken hatalmas sikerrel
szereplő, s jótékony célokra jelentékeny összegeket juttató Mécs
László. A gazdasági világválság hazánkat is megrázó eseményei
nyomán indult meg a magyar katolikus reformmozgalom. Az al
sópapság és az egyetemi ifjúság körében mind többen adtak hangot
elégedetlenségüknek. Nehézkesnek, lassúnak, túl konzervatívnak
érezték az egyházi vezetést, melynek élén Serédi Jusztinián hely
zetét az is nehezítette, hogy a kormányzat nem őt, hanem Glatt-
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Az egyház
politikájának bírálata

Reformkatolikus
folyóiratok

feldert látta volna szívesebben Esztergom prímási székében, s ki
nevezésének hírét véve egyre-másra jelentek meg Rómában a kor
mánytagok, hogy az ott elismert kánonjogászként működő bencés
szerzetest visszalépésre bírják. Késlekedtek a szociális reformok,
a felsőház püspök tagjai újra meg újra lándzsát törtek az egyházi
nagybirtokok érintetlensége mellett, s a nyomorenyhítő akciók élén
is inkább agilis szerzetesek jeleskedtek, mint Oslay Oswald egri
ferences házfőnök, s nem a kar exponensei. Még fájdalmasabb
ellentéteket szült, hogy XI. Piusz pápa nagy műve, az egész világot
behálózó Actio Catholica nálunk meglehetősen lassan szervező

dött, a püspöki kar számos tagja kifejezett ellenszenvvel figyelte
a világiakból álló intézmény kiépítését.

A reformnemzedék tagjai bírálták az egyház politikai állásfog
lalásait, azt a tényt, hogy a jórészt legitimista vonzalmú püspöki
kar nem hangoztatta fenntartását a Horthy-rendszerrel szemben,
csak a protestáns túlsúlyt emlegették néha, de azt is óvatosan.
Tény, hogy nagy egyházi eseményeken, például az 1930-as Szent
Imre-év keretében óriási pompával megrendezett Szent István-hé
ten, többször is megjelent a kormányzó vagy képviseletében va
lamelyik minisztere, s ez azt a látszatot keltette, hogy a püspökök
kiegyeztek a királyságot vállaló kormányzati formával.

Amikor 1931-ben megindult a reformkatolikusok folyóirata, a
Korunk Szava, úgy látszott, megkezdődik a katolikus értelmiség
polarizálódása. Ezt a hitet erősítették a lapnak a szociális kérdéssel
foglalkozó tanulmányai, egyházpolitikai állásfoglalásai - kivált a
lapalapító Széchenyi György írásai - és a modem irodalmi tö
rekvéseket nagy rokonszenvvel méltató Possonyi László sorozata.
Ám hamarosan éppen politikai kérdésekben támadt széthúzás a
szerkesztők között: a Gömbös Gyula törekvéseivel igencsak ro
konszenvező Balla Borisz - különben tehetséges író - társaival
együtt memorandumot intézett Széchenyi Györgyhöz, majd meg
alapította a Korunk Szava ellenlapjaként az Új Kort, amelyben a
Vigilia szinte minden jövendő munkatársa szerepet vállalt, jóllehet
az 1935 gyertyaszentelőjének ünnepén induló folyóiratnak nem
voltak politikai ambíciói, sőt, mind határozottabban bírálta a német
előretörést, s vele szemben a francia szellemiséget képviselte. A
Vigilia arculatának formálásában nagy szerepe volt Sík Sándornak,
aki alapvető igazságokat mondott ki a katolikus irodalomról szóló
tanulmányában, megteremtve a modem magyar irodalom külön
féle irányzatai között a közeledés és a párbeszéd lehetőségét. Mel
lette mind fontosabb tényezői lettek az új szemléletű irodalmiság
nak a szerzetes iskolák 1930 körül végzett növendékei, akiket Hor
váth János iskolázott a bölcsészkaron (Rónay György, Sőtér István,
rövidebb ideig Thurzó Gábor), s azok is, akik a Fiatal Magyarság
körében teIítődtek szociális szemlélettel (a fiatalon elhunyt nagy
tehetségű Lovass Gyula).
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Katolikus mozgalmak

Eucharisztikus
Kongresszus (1938)

A 30-as évek közepére kikristályosodtak a hazai katolicizmus
jellegzetes, egymással is feleselő törekvései, elképzelései. A meg
fontoltnak is mondható, konzervatívabb felsőpapsággal szemben
mind határozottabban hallatta hangját az értelmiségi középnem
zedék, a népnevelés és a parasztfiatalok ügyét magáévá tevő és
jelentős eredményeket elérő KALOT, majd a KALÁSZ-mozgalom,
a francia mintákon nevelődött, szociális reformokat sürgető értel
miség és a város szociográfiájának feltárását is sürgető fl;'.telabb
évjáratú irók, akik közűl Szabó Zoltánnak már nagy tekintélye
volt, s ismerték a később meglehetősen furcsa vargabetűket tévő

Boldizsár Ivánt is, aki ekkoriban Bethlen Iván néven költői babé
rokra tört.

Tény az is, hogy a magukat katolikusnak valló kispolgári ré
tegek körében a jobboldali törekvéseknek úgyszintén voltak hívei.
Trianon sokkját ők sem heverték ki. Széles körben hódított az a
gondolat, hogy akár az ördöggel szövetkezve is, de vissza kell
szerezni az igazságtalanul elcsatolt, magyar többség által lakott
területeket. A politikai realitásokkal kevesebben számoltak. abban
volt csak teljes az egyetértés, hogy a bolsevizmus fenyegető ve
szedelmét el kell kerülni, Hitler megítélésében azonban korántsem
mutatkozott ekkora konszenzus.

A világháború fenyegetése egyre közelebbinek mutatkozott, de
még katolikus berkekben sem alakult ki vele kapcsolatban egységes
álláspont. A magyar katolikus egyház bizonyos fokú megosztott
sága, a természetes ozmózis hiánya, az óvatoskodás gátolta az
erők egyesítését, s még a második világháború kitörése évében,
1939-ben is sokakat éltetett az a reménység, hogy Magyarország
elkerülheti a fegyveres konfliktusban való részvételt.

1939 történéseinek kissé alaposabb vizsgálata nemcsak egyetlen
esztendő már-már pozitivista feltárására alkalmas, hanem arra is,
hogy mint csepp a tengert, megmutassa a magyar katolikus gon
dolkodásnak a két világháború közötti állapotát.

1938-at szinte egyhangúan a béke utolsó évének nevezik a tör
ténelmi méltatások. A Budapesten megrendezett Eucharisztikus
Kongresszus a magyar katolicizmus 20. századi történelmének leg
jelentősebb eseménye volt. Hazánk a keresztény gondolat védő

bástyájának mutatkozott fényeiben. olyan államnak, amely hűséges

hagyományaihoz és a Vatikánhoz, s e kötődését a politikai ese
mények sem gyengíthetik.

1938 novemberében azonban komoly válság jelei mutatkoztak
a magyar belpolitikában. Miközben Chamberlain angol miniszter
elnök kétségbeesve utazgatott Európában, s minden lehetséges mó
don igyekezett késleltetni a háború kitörését, a magyar miniszter
elnök, Imrédy Béla ugyancsak kapkodva próbálta megőrizni a Par
lament kormányzópártjának többségét. Szövetségre lépett a Ke
resztény Párttal. ám ez sem segített: a miniszterelnököt november
23-án leszavazták. Népszerűtlenségétfokozta, hogy a várakozással
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A második
zsidótörvény

Akikeresztelkedési
hullám

ellentétben Kárpátaljából egyetlen négyzetcentiméternyi területet
sem sikerült visszaszereznie, sőt Ciano olasz külügyminiszter fi
gyelmeztette a kormányt: Németország a sajátjának tekinti Kár
pátalját.

Másnap megkezdődtek az Imrédy melletti rokonszenvtünteté
sek. A bajtársi egyesületek hangos szóval támogatásukról biztosí
tották a leszavazott miniszterelnököt, aztán megjelentek a szélső

ségesek is, bezúzták a zsidó tulajdonban lévő üzletek kirakatait,
nyilas versikéket skandáltak. Mindez a kormányzót kegyetlenül
felháborította.

Imrédy félelmetes perspektívákat felvillantó sakklépéssel vála
szolt: engedélyt adott a Magyarországi Németek Népi Szövetsége
legális ~,űködésére, s a Volksbund Franz Basch elnökletével meg
is alakult e hó 26-án, azzal a céllal; hogy kiépítse a magyarországi
német népcsoport teljes autonómiáját. Alig hét hónappal ez előtt

az esemény előtt vonultak be a németek Ausztriába. A hatalmas
szomszéd fegyveres jelenléte nem kis nyomatékot adott a Volks
bund terveinek.

Imrédy karácsonyi meglepetésül beterjesztette a második zs i
dótörvényt. Bármily meglepő, a tervezetnek nemcsak ellenzői vol
tak, hanem szép számmal rokonszenvezői is, kivált az elenyésző

m~k éppen nem nevezhető joboldali táborban, melyben nagyon
sok keresztény is jelen volt. Természetes, hogy a tervezet ismere
tében már előbb megindult a kikeresztelkedési hullám, me ly az
óvatos Serédi Jusztinián hercegprímást ana ösztökélte, hogy körle
vélben forduljon egyházmegyéje papságához 1938. december 22-én.

nA zsidók mostanában nagy számban jelentkéznek a keresztség felvé
telére. E lépésre bizonyára az idó'k viszontagsága is sarkallja ó1cet, akik
nemcsak az örök, hanem a földi boldogságat törékszenek a maguk és
gyermekeik számára biztosabbá tenni. Mégis kegyetlenül és igazságtalanul
járnak el azok, akik az ilyen jelentkezó1cet bizalom hiányában kivétel
nélkül visszautasítják; de éppen úgy azok is, akik a szándék előzetes

megvizsgálása és alapos oktatás mellőzésével sietnek nekik a keresztség
szentségét feladni.

Szabály legyen, hogy mindenkit, aki meg akar témi, szeretettel
kell fogadni; azután legalább háromhavi próbaidőre bocsátandók
a felnőttek, mely idő alatt legalább heti két órán át oktassa ó1cet a
plébános vagy helyettese a katekizmus igazságaira. A keresztelés ne tör
ténjék meg az egyházJő engedélyének kikérése és a polgári töruények
rendelkezéseinek betartása nélkül. Vigyázni kell aznnkiuiil arra - s ez
az egyházJólIöz intézett beadoánuban külön is fölemlítelldtí -, vajon
érvényes-e, vagy legalábbis érvényessé tehető-e az a házasság,
amelyben a keresztelésre jelentkezettek élnek. Ha nem... a keresztség szent
ségét nem lehet kiszolgáltatni. Akik pedig azt vélik, hogy a zsidók há
zasságát a keresztelés után az egyház előtt újból meg lehet kötni, és ('?;lj
érvényessé tenni, azokat fel kell vzlágosítani arról, hogy ez a véleményük
téves, mivel az ilyen házasság a természeti törvény alapján érvé-
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Zsidóság és
asszimiláció

nyes és magának a keresztségnek felvétele folytán a szentség méltóságára
emeltetik. "

A teljes igazsághoz tartozik, hogy katolikus berkekben már ré
gen vita tárgya volt, vajon a zsidóság egyáltalán képes-e asszimi
lálódni, vagy idegen test a magyarságban. A mérsékeltnek éppen
nem nevezhetőÚj Korban, amely Balla Boriszék sugalmazása sze
rint támogatta a jobboldali politikai törekvéseket, már 1936-ban
ankétot rendeztek a "zsidókérdésről" . Igaz, ez az eszmecsere még
nyitottnak bizonyult, hiszen megszólalhattak a hazai kulturális
élet olyan kiemelkedő, zsidó származású személyiségei, mint Hat
vany Bertalan, Ignotus Pál vagy Komlós Aladár, de már ennek a
vitának is voltak aggasztó felhangjai: gyakorló lelkészek azt fej
tegették, hogy a zsidó ember - "más". Amikor Imrédy Béla be
nyújtotta a második zsidótörvényt, senki nem gondolt arra, hogy
a törvény meglehetősen szigorú kitételeinek és kívánalmainak na
gyon sok hívő katolikus sem felelhet meg, illetve azzal nyugtatták
lelkiismeretüket, hogy ezek majd a kivételezettek közé kerűlhetnek.

s a rosszat ellensúlyozhatja a jó, azaz nagyobb cselekvési térhez
juthatnak a törzsökös magyar fiatalok.

Ki gondolt ekkor már az Eucharisztikus Kongresszuson meg
mutatkozó hatalmas egységre, annak nagyszámú lelki javaira?
Breyer István győri megyéspüspök mindenesetre igen. Nagysza
bású újévi szózatában azt hangsúlyozta, hogy "azoknak a lelki
javaknak, amelyekkel a világ katolikusainak nagy seregszemIéjén gya
rapodtunk, nem szabad szétfoszlaniuk. Át kell ezeket menteni a jö
vőre is az egyéni, nemzeti és egyetemes emberi jobbulás érdekében."

Az Élet, a Szent István Társulat hetilapja. amelyet ekkor Thurzó
Gábor szerkesztett, Hétró1 hétre rovatában így kommentálta a püs
pök aggodalmas szavait: "Ilyen időkben... van szükség az ilyen
főpásztori figyelmeztetésekre, amelyek oda-odafordítják az embe
rek tekintetét a legmagasabb és legfőbb javak felé is."

E javak védelme volt a Pázmány Péter Társaság januári veszp
rémi összejövetelének vezéreszméje is. A katolikus írók és hírlap
írók tanácskozásának végén, mintegy annak csúcspontjaként, fő

papi szentmisét celebrált a helyi bazilikában az egyházmegye nem
rég kinevezett püspöke, Tóth Tihamér, e kor leghatásosabb rádiós
szereplője. Prédikációját (A sajtó szerepe az Istenországában) közvetítette
.a rádió és különkiadásban megjelentette a Nemzeti Újság-.
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TÓTH TIHAMÉR

A veszprémi
székesegyházban
vasárnap délelőtt

dr. Tóth Tihamér
koadjutor-püspök

beszédet mondott a
sajtóról. A beszédet,

amelyet a rádió is
közvetített, teljes
egészében (csak

modernizált
helyesírással) közöljük.

A sajtó szerepe az
Isten országában
Krisztusban Kedves Testvéreim!
1935 januárjában francia újságírók voltak XI. Piusz pápánál kihall
gatáson. A Szentatya így szólott hozzájuk: "Igen nagyra értékeljük
a ti kedves és gyermeki látogatásotokat. Eljöttetek üdvözölni egy
öreg papot, egy öreg papot, akit a hívek mindnyájuk közös atyjá
nak tekintenek Ti, újságírók, a világ legnagyobb hatalmát képvise
litek Gyakran mondják, hogy a legnagyobb hatalom a közvéle
mény. Tévedés. A sajtó gyár~a a közvéleményt. Az ok pedig mindig
hatalmasabb, mint az okozat. Ti vagytok »a szó nagy urai". És nem
tehetek jobbat, mint hogy reátok alkalmazom a mi nagy Manzo
nink híres szavait: »A szó a világ ura. Soha az igazságot el ne árul
játok.. Soha egy szót-ki ne ejtsetek, amely biztatás lehet a tévedésre
vagy a rosszra...«"

És ilyen hangon folyt tovább a pápa beszéde... Mi pedig, ezt
olvasva felkiáltunk: Hát csakugyan ilyen óriási hatalmat jelent a
nyomtatott betű? És ha valóban azt jelenti, vajon megszívleli-e
minden katolikus ember az ősz Szentatya szavait? Mert katona
nincs fegyver nélküL, tengerész nincs hajó nélküL, mesterember
nincs szerszám nélküL, tudós nincs könyv nélküL, éppígy az
Isten országa sem terjedhet megfelelő eszközök nélkül, amely esz
közök közt nem utolsó helyen áll a sajtó és az általa képviselt
óriási szellemi fegyvertár.

"Jöjjön el a te országod", imádkozzuk napról napra a Miatyánkban.
De akkor ébredjünk annak tudatára, mily óriási hatalom az Isten
országának terjedése mellett vagy ellen a nyomtatott betű, a könyv
és az újság, és ébredjünk annak a felelősségnek is tudatára, amivel
a sajtóval szemben is tartozunk Éppen erre akar vezetnia mai szerit
beszédünk. I. Először is megmutatni, milyen óriási és döntő hatalom
a sajtó; II. majd aztán rámutatni, mit várhat tőlünk a sajtó.

Milyen óriási hatalom a sajtó?

A) Hogy milyen végzetes hatalom van a nyomtatott betűkben, 
hatalom, mely éltet vagy öl, gyógyít vagy mérgez, épít vagy rom
bol, békét teremt vagy háborút készít -, hogy milyen döbbenetes
hatalom az újság, erről szól egy igen szemléltető példabeszéd.

Az ördög nagy tanácskozásra gyűjtötte össze a pokolban mun
katársait. A téma volt: hogy lehetne Isten országát végképp meg
semmisíteni a földön.
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Az egyik munkatárs ezt ajánlotta:
- Nincs ennél egyszerűbb: meg-kell ölni a papokat.
- Ez túlságosan egyszerű, felelte gúnyosan a vezér. Már meg-

próbáltuk Néróval meg a többi egyházüldözővel. És mi lett a
vége? Az Isten szolgái csak megszaporodtak. Úgy, hogy még egy
büszke mondást is faragtak, hogy "a vértanúk vére a keresztények
elvetett magva". Ez tehát nem sokat ér, okosabbat kérek.

Megszólalt a másik ördög:
- Okosabb lesz konkolyt hinteni a búzába, ferdítsük el az

Evangéliumot, terjesszük a veszélyes eretnekségeket...
- Na, na, na! - kiáltott bele megint a főnök. Hát te nem

tanultál semmit a múltból? Hogy az eretnekek mindig csak meg
erősítették az egyházat! Ha nincs Arius, aki Krisztus istenségét
tagadja, akkor Athanáz nem készíti el iratait és a niceai zsinat
nem írja össze a Credót. Ha nincs [ansenius, aki megfagyasztotta
a szíveket és elriasztotta az Oltáriszentségtől, akkor nincs Jézus
Szíve-tisztelet és nincs gyakori áldozás. Ez sem ér hát semmit.
Jobbat kérek!

A harmadik csakugyan azt hitte, hogy jobbat tud. Tehát meg
szólalt: A paradicsomban nagy sikerünk volt a jó és gonosz tudás
fájával, megint ezt kellene megpróbálni: a tudást nekiszegezni a
hitnek, a tudomány országát az Isten országának. A pillanat ked
vező: soha az ember még ennyire nem lelkesedett a tudomány
iránt. Ha tehát belebeszéljük a fejébe, hogy tudás és vallás ösz
szeegyeztethetetlen fogalmak, nyert ügyünk van.

- Ha bele tudjuk beszélni! - mondotta a főnök. - De nem
tudjuk! Értsd meg: nem tudjuk! Már éppen száz évvel ezelőtt

kezdtük bebeszélni! És mi az eredmény? Az, hogy épp a legna
gyobb tudósok nem akarják elhinni. Jön egy Arnpere - és rózsa
füzért imádkozik. Jön egy Pasteur - és azt mondja, hogy mert
sokat tanult, épp ezért van erős hite. Jön egy Marconi, jönnek a
legnagyobb tudósok és leborulnak Isten előtt. Ezzel sem megyünk
semmire. Jobbat kérek!

A jobbat a negyedik vélte megtalálni. Ö a szabadsággal jött elő.

- Az embereket a szabadsággal lehet leginkább megmámoro
sítani. Szabadok vagytok! Ezt kell nekik hirdetnünk. Szabadon
hisztek, gondoltok, beszéltek, tesztek, amit akartok!

- Nem ér semmit - felelte újra a fő ördög. - Hát te sem
tudsz semmit a történelemből? Nincs század, amely annyi alázatos
s engedelmesen meghódoló szerzetest látott volna, mint a "sza
badgondolkodás százada". Soha a pápák nagyobb tekintéllyel és
határozottsággal még nem hirdették az Evangéliumot. Mi már
lefolytattuk a nagy offenzívát a szabadság nevében és a vége a
~pápai csalatkozhatatlanság dogmatikus kimondása lett. Jobbat kérek!

Az ötödik azt hitte, hogy ő találta meg a siker kulcsát. Ez így
szólt:

611



- Bűnbe kell rántani mindenkit. Százszor és ezerszer annyi
mulatóhelyet és mozit és mulatságokat...

- De naiv vagy - torkolta le a szólót megint az elnök. 
Mintha ezt már nem próbáltuk volna. Mi lett a vége? Mária meg
jelent Lourdes-ban s a barlang szájából a világba kiáltott három
szót - három szót, de meghallotta az egész világ: Bűnbánat! Bűn

bánat! Bűnbánat! Soha annyian a gyóntatószék körül még nem
tolongtak, mint ma. Soha annyian még nem áldoztak, mint ma...
Szóval látom, hogy nem tudtok semmit. Majd én megmondom,
mit kell csinálni. Majd én megmutatom, mi a föltétlenül biztos
eszköz az Isten országának megsemmisítésére. Lapot fogunk ala
pítani! Újságot adunk ki! Ez a biztos győzelem! Az emberek el
zavarták a királyokat, mert "ők most már szabadok". Dehogyis
szabadok! Egy dologban mindenki kötve van, mindenki vezethető,
mindenki szót fogad: a sajtó. Amilyen lapot olvas valaki, olyan
lesz a gondolkodása, a felfogása, az ítélete, az élete, a világnézete.
És itt nem használ, hogy valaki tanult vagy tanulatlan-e, tudós
vagy egyszerű-e; legfeljebb időbeli a különbség, de előbb-utóbb a
mienk! Akármilyen elővigyázatos,akármilyen bölcs. Aki malomba
megy, vigyázhat az akárhogy: előbb-utóbb mégis lisztes lesz! Aki
a kéményt sepri, vigyázhat akárhogy: előbb-utóbb kormos lesz!
Tehát itt fogjuk meg a harcot. Igenis, lapot alapítunk! Nos, nem
lesz rajta a mi cégünk - annak kissé rossz hangzása van az
emberek előtt -, de beülünk a leghangzatosabb című és a legár
tatlanabbul hangzó megmozdulások szerkesztőségeibeegyaránt 
és minél több újság szolgál nekünk, annál jobban befellegzett az
Isten országának a földön!

A példabeszéd tanulságai

B) Eddig szól a példabeszéd. Ki nem adna igazat megrendítő ta
nulságának? Mert egyenesen beláthatatlan az a kár, amit a sajtó
fegyverével Isten országának okozni lehet.

a) Vegyük mindenekelőtt is a nyat támadásokat. Hol itt, holott
jelenik meg az újságokban egy hír, amely valamely egyházi in
tézményről vagy személyről tartalmaz bántó dolgokat. Akárhány
szor nem is igaz, vagy egészen elferdítve van benne a tényállás,
de mit tudja ezt az olvasóközönség? És ha még igaz is! Fájdalom,
az Úr tizenkét apostola közt is volt egy Júdás! De a többi tizenegy
hű maradt! Hát ezt miért nem írja meg az a lap?

Vagy megjelennek cikkek tudománymezbe öltöztetve, és leki
csinylik, lemosolyogják, egy oldalvágással intézik el valamelyik
hitbeli vagy erkölcsi tételünket. Hogy több példát ne mondjak,
mennyi feje tetején álló okoskodás és mennyi cinikus megjegyzés
jelent már meg a lapokban a házasság szentségéről és annak kér
déseiről! És ha valaki napról napra, évről évre ilyen szellemi táp-
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lálékon él, csoda-e, ha lassan, észrevétlenül, akarata ellenére is
kezd ezekhez áthasonulni és kezd a legszentebb kérdésekben olyan
léhán gondolkodni, mint kedvenc újságjának meg sem keresztelt
cikkírója?

b) De ne is vegyük a nyílt támadást. Ma már ezek egyre rit
kábbakká válnak, mert az olvasóközönségben mégiscsak van már
annyi öntudat, hogy ezeket nem tűrné. De nemcsak hangos tá
madással lehet ártani Isten országának, lehet néma csenddel,
agyonhallgatással is. A világegyházban nagyszerű élet lüktet, a
pápák hatalmas körlevelekben figyelmeztetik az emberiséget a kor
legégetőbb problémáira, világhírű keresztény tudósok és gondol
kodók térnek vissza az őseiktől elhagyott katolikus egyházba és
így tovább... és a mi emberünk minderről nem tud semmit, mert
k. újságja egyszerűen agyonhallgatta ezeket, vagy a ·hírek zűrza

vara közt eldugva öt petit-betűs sorban emlékezett meg róluk.
Vajon csoda-e, ha az ilyen olvasóban, aki soha a mi szellemi

kincseinkről nem értesül, aki mindig azokat hallja magasztalni,
akik többé-kevésbé ellentétben állanak egyházunkkal, vajon cso
da-e, ha az ilyen emberben a katolicizmus fölött érzett diadal
helyett valami félénkség, valami bujkáló lelkület alakul ki? Marad
ugyan katolikusnak, de úgy érzi, hogy ezt egy kissé már szégyel
lenie kell, mert a keresztény Credo inkább a csekélyebb értékűek

nek, az elmaradottaknak való. Íme, milyen jól látott az elnök azon
a pokoli tanácskozáson: amit nem bírt elérni nyílt üldözés s egy
házszakadás, elérte az újság csendes romboló munkája!

Mit várhat tőlünk a sa/tó?

Az eddigiekben rámutattam arra az óriási felelősségre, amelyet
mindenkinek éreznie kellene, aki betűvel dolgozik és tollhoz nyúl.
Az Isten országának terjesztésében vagy annak megbénításában
egyaránt beláthatatlanul fontos szerepe vagy minden nyomtatott
írásnak, könyvnek s újságnak.

Persze hallgatóim közül erre a legtöbben ezzel felelhetnek: Ez
mind igaz, az íróknak nagy a felelősségük. De mit érdekel ez
minket? Mi nem vagyunk írók, mi csak olvasók vagyunk, akik
karácsonykor, névnapra vagy bérmálásra megveszünk egypár aján
dék könyvet és negyedévenként pontosan beküldjük rég megszo
kott napilapunknak az előfizetést. Mit érdekel minket az, amit
eddig hallottunk az írók felelősségéről?

A) Az igaz! Amit eddig hallottunk a beszéd első felében az
írók felelősségéről, az csak az írókat illeti; de amit most fogok
mondani a beszéd második felében az olvasók felelősségéről, az
már mindnyájunkat illet. Mert igenis, minden kereszténynek tud
nia kellene, Isten országának mily életbevágó érdekeit mozdítja
elő vagy sérti az ő helyes vagy helytelen viselkedésével.
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a) Amikor látjuk azt a tökéletes elvtelenséget és tervtelenséget,
ahogyan karácsony előtt a könyvajándékokat az emberek csak úgy
találomra, a szép kötés vagy a hangos reklám alapján halomban
vásárolják; amikor látjuk a keresztény közéletben hangoskodó sze
replők kabátzsebéből kikandikálni a színtelen vagy éppen keresz
tényellenes lapok példányait, nem tehetünk, róla, ha eszünkbe jut
a régi keleti példabeszéd a síró és jajgató erdőről.

Úgy szól ez a példabeszéd, hogy egy napon favágók jelentek
meg az erdőben és nagy kíméletlenséggel kezdték vágni a fákat.
No hiszen, lett erre nagy jajgatás és sopánkodás a fák között.
Apraja-nagyja kétségbeesett tehetetlenséggel siránkozta: Végünk
van, jön a fejsze, kivágnak, elpusztulunk. A nagy jajgatásban egy
szer csak megszólalt bölcsen és higgadtan a legvénebb tölgy: Mit
sopánkodtok és jajgattok, hogy jön a fejsze és kivág minket? Ugyan
ki tudna-e vágni, volna-e bármi ereje is, ha nem mi magunk adtuk
volna neki a nyelet? ..

Ennek a bölcs tölgyfának válasza jut eszembe, valahányszor
szomorúan kell tapasztalnom a keresztények, sőt buzgó hívek já
ratlanságát és tapasztalatlanságát a sajtókérdésben.

b) Hiszen hányan vannak, akik előtt újdonság gyanánt hallat
szik, amit most mondok: A helyesen értelmezett vallásosság meg
követeli, hogy a sajtó terén is mindenki színt valljon, és álljon
határozottan a keresztény sajtó pártjára, mert amikor az isteni
Gondviselés olyan súlyos megpróbáltatást enged egyházára, mint
napjainkban, akkor árulást követ el a legszentebb üggyel szemben,
aki az ellenség támadó fegyverét erősíti és támogatja.

Nem túlzás: elképzelhetetlen a sajtó hatalma! A sajtó korunk
legnagyobb hatást kifejtő szónoka - de vajon az Isten igéjét hir
deti-e, Isten országának eljövetelén dolgozik-e? A pap egyszer pré
dikál egy héten, az újság hatszor egy héten. A papot csak az
hallgathatja meg, aki templomba megy vagy kinyitja a rádióját.
Bezzeg az újságot hallgatja, olvassa és falja mindenki: otthon és
a kávéházban, villamoson és utcán, reggel, délben, este, sehol nem
hagy nyugtot.

Nos, milyen életbevágóan szükséges az Isten országának terje
déséhez. hogy legyen úttörője, előharcosa, munkatársa a katolikus
sajtóban. Legyen fáklyahordozója a hazugság sötét éjében. Legyen
páncélos lovagja az elfogult támadások rengetegében. Legyen han
gos szava a krisztusi igazságok védelmezésében. Legyen soha el
nem fáradó harcosa a sötétség hatalmával szemben.

B) Mi tehát a keresztény hívő kötelessége ebben a kérdésben?
Kettő: nem olvassuk a rossz sajtót, és támogatjuk a jó sajtót.

a) Nem olvasni a rossz sajtót!
Sajnos, még ma is sokan vannak közöttünk. akik nincsenek

tisztában azzal a döbbenetes erővel, amit a nyomtatott szó hatalma
képvisel- vagy Isten országának terjesztésében, vagy annak rom
bolásában. Mert ha tisztában volnának, nem memék magukat oly
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bátran kitenni a lelki infekció veszélyének Ha tisztában volnának,
nem mondanák oly bátran és elbizakodottan: "Kérem, engemet
ne tessék félteni! Hogy én indexre tett könyveket olvasok? Hogy
én könnyű erkölcsű regényeket falok? Hogy én nem keresztény
újságokat járatok? Ah, kérem, nekem sokkal erősebb a hitem, nekem
sokkal emelkedettebb az erkölcsi felfogásom, semhogy az ilyesmi
fogjon rajtam és meggyőzhessen. Ne tessék engemet félteni ..."

Úgy? Ne féltselek? Szóval te erősebb és ellenállóbb vagy, mint
a rómaiak világot legyőző hadvezére, Cézár? Ö maga is hatalmas
szónok volt és azzal az elhatározással lépett a szenátusba, hogy
el fogja ítélni a vádlottat.

Cicero, a védő, elkezdi beszédét - Cézár mosolyog: Nekem
ugyan beszélhetsz, rajtam nem fog az ilyesmi!

Cicero tovább beszél - Cézár hallgatja. Tusakodik Harcol. El
lenáll - amíg tud. De Cicero csak beszél redületlenül. Egyre új
érvek, egyre hatalmasabb logikai kalapácsütések.. Cézár feje le
hanyatlik, és kimondja a fölmentő ítéletet.

Pedig ez még csak az elrepülő, élő szó volt. Elhangzik és elvész.
Milyen akkor a nyomtatott szónak ereje, amely el nem tűnik,

hanem tízszer és százszor újra éled!
Mennyire igaza van a nagy francia katolikus írónak, Paul Bour

get-nak: "Senki sincs, akinek őszinte lelkiismeretvizsgálat után nem
kellene bevallania. hogy ma más ember volna, ha rossz lapokat
és könyveket nem olvasott volna."

És mennyire igaza van Ketteler püspöknek: "Egy mázsa nyom
tatott papirossal nagyobbat lehet robbantani, mint egy mázsa di
namittal!"

Mi a pozitív kötelességünk?

Tehát: nem olvasni a rossz sajtót!
b) De ez még csak negatívum: Mi a pozitív kötelességünk?

Támogatni a jó sajtót!
Támogatni, mert megérdemli. Talán nem lesz túlzás és vakme

rőség részünkről, ha a hivatását komolyan vevő és lelkiismeretes
katolikus újságíró munkáját némiképp hasonlónak mondjuk a hi
vatását komolyan vevő és lelkiismeretes pap munkájához. Mert
hiszen mindkettőjükmunkája révén nem a nemesnek, jónak, szép
nek, erkölcsnek áldása és harmóniát hirdető uralma erősödik-e?

Népek nevelője a pap és az újságíró is. Igazságot, igazságosságot,
felebaráti szeretetet, lelkiismeretességet, kötelességteljesítést hirdet
a pap, de azt hirdet - azt kellene hirdetnie az újságnak is. Isten
országának eljövetelén dolgozik a pap, azon kellene dolgoznia az
újságnak is: a pap hirdeti Isten országát elsősorban élőszóval, az
újságnak ugyanezt kellene terjesztenie a nyomtatott betűvel.
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Szédületes felelősség! A papnak lelkére, mint óriási hegytömb
nyomása nehezedik ennek a felelősségnek állandó tudata; de vajon
érzik-e ezt a szédületes felelősséget mindazok is, akik tollal és
nyomtatott betűvel irányitják a népek sorsát és tevékeny részeseivé
válnak népünk virágzásának vagy balsorsának. erejének vagy ha
nyatlásának?

Ó, ha ezt mindig érezné mindenki, aki tollat vesz kezébe! Ha
érezné a szent ágostoni gondolat hármas célkitűzését: "Lex veritas,
regina caritas, finis aeternitas", "törvényünk az igazság, királynőnk
a szeretet, célunk az örökkévalóság"!

c) Beszéljünk egész világosan! Akarod, Testvérem, hogy az Isten
országa csakugyan eljöjjön? Akkor ennek egyik módja az is, ha
katolikus lapra fizetsz elő, azt olvasod és hirdetéseidet abban adod közzé.

Nem látjuk-e, milyen lázas tevékenységet fejtenek ki a legkü
lönfélébb világnézetek, csakhogy megnyerjék maguknak az em
bereket? Mennyien dolgoznak az Isten országa ellen, de mily ke
vesen mellette? De ilyen körülmények között, ilyen döntő harc
kellős közepén, nevezheti-e magát katolikusnak az, aki képes elő

fizetésével támogatni az ő vallásos meggyőződését bántó és tá
madó lapot? Nevezheti-e magát katolikusnak az, aki jár ugyan
templomba, ott hallgat szentmisét és szentbeszédet, aztán haza
megy és előveszi lapját, amely lekicsinyli és lemosolyogja mindazt,
amivel lelke az imént a templomban megtöltekezett? Nevezheti-e
magát katolikusnak, aki tud kezébe venni olyan képes újságokat,
amiknek illusztrációi és cikkei, hírei és szellemisége nyílt arcul
csapása minden keresztényerkölcsiségnek?

A kriptokatolikusok ideje lejárt. Azoknak ideje, akik lélekben
ugyan katolikusoknak mondják magukat, de nem merik ezt meg
vallani, megmondani, megmutatni. Megmutatni azzal is, hogy mi
lyen újság jár a családjukba.

Talán túl nyers szavak, amiket Louis Veuillot, a nagy francia új
ságíró mondott egyszer, de nagyon igazak: "A legélesebb tőr, a leg
erősebb és legtartósabb méreg: a toll piszkos kezekben. El lehet vele
rontani egy népet, egy egész évszázadot. Ma írnak dolgokat, amikről
egyszer bebizonyosodik, hogy gonosztett elvetett magvai voltak."

Kedves Testvérek! Amikor a Bécsben megjelenő nagy napilap,
a Reichspost még katolikus lap volt, a szerkesztőség lépcsőházában

egy kb. 3 méter magas, óriási tiroli feszület fogadta a látogatókat.
Erre a feszületre esett mindenkinek első pillantása, és szinte eszébe
jutott a görög bölcsnek szava: "Adj egyetlen pontot, ahol meg
vethessem lábamat, és kimozdítom sarkaiból a világot."

Nos, ez az egyetlen pont: Krisztus keresztje! Mi ad erőt, gerincet,
lendületet és elvhűséget a katolikus lapnak? Semmi más, csak a
rendíthetetlen meggyőződésKrisztus keresztjének győzelmi erejé
ről. De mi ad erőt, lendületet és győzelmet azoknak, akik Krisztus
keresztjéért és az Isten országának eljöveteléért dolgoznak? A
Krisztus keresztjéből táplálkozó katolikus sajtó.
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Talán lesznek hallgatóim közül, akik a mai beszéd témájára
kissé aggódva figyeltek fel, és mintha mondani szeretnék: Kérem,
ez nem egészen szeritbeszéd volt. Ez egy világi ügynek a temp
lomba beerőltetése. Talán nem is egészen való a szószékre...

Nem tudom, csakugyan lesznek-e, akik különösnek találják a
mai beszéd tárgyát. De ha csakugyan lesznek, akkor csak még
jobban meggyőződöm arról, hogy csakugyan ide való volt, és
csakugyan kellett erről beszélni a szószékről is, mert íme, még
hallgatóim közt is vannak, akiket sikerült elfogulttá tenni az el
lenségnek, és bebeszélni neki, hogy ez merőben világi ügy.

De még mennyire nem az! Ki kell mondanom nyíltan. hogy
nem teljesíti lelkiismeretbeli kötelességét az a keresztény, aki nem
veszi komolyan ezt a felelősséget, ami a sajtókérdésben is reá
hárul.

A sajtó is egyik eszköze az apostolkodásnak. A sajtó is lehet
egyik előmozdítója a Miatyánk kérése teljesedésének: ,,Jöjjön el a
te országod", de lehet annak legnagyobb akadálya s legveszedel
mesebb sírásója is. És én nem tudom, hogy bírja lelkiismeretével
összeegyeztetni egy vallásos keresztény ember azt, hogy előfize

tésével egy nem keresztény újságot támogat, és ezzel a nyelet adja
a baltának. amely az Isten országának ültetvényeit irtja ki!

Nem tudom, hogy most, a beszédem végén, nem kell-e ugyanazt
mondanom egyeseknek, amit Szent Remig reimsi püspök mondott
Clodvig frank királynak, amikor megkeresztelte: "Égesd el, amit
eddig imádtál. és imádd, amit eddig elégettél." Dobd el, amire
eddig előfizettélés olvastál és szerettél, és olvasd és szeresd ezután,
amit eddig nem szerettél.
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Tomka Ferenccel
Evangelizáció egy új lakótelepen

Mit tehet egy lelki
pásztor, ha 1989-ben
megérkezik egy 35
40000 lélekszámú la
kótelepre, ahol se plé
bánia, se templom
nin cs; ahol túlnyomó
többségében a kom
munizmus idején val
lás nélkül felnőtt f ia
tal szü lők élnek
gyermekeikkel; ahol
egész háztömbökben
belügyi és honu édel
mi min iszt ériumidol
gozók élnek, akik hi
vatalból elzárkóznak
az egyh áz elől; ahol
nagy méreteket ölt a
szegénység, a devian
cia? Ezzel szembesült
Ön és ]ávorka Lajos
öt évvel ezelőtt .

Milyen új utakra kel
lett lépniük, és milyen
eszközöket kellett hasz
nálniuk, hogy akeresz
tény üzenet elfogadha
tó legyen az itt élő em
berek számára? Mi
lyen lelkipásztori ter
vet csináltak?Egyálta
lán, mit jelent itt az
evangelizálás?

Az Evangelii nuntiandi írja: "A megváltozott társadalmi helyzet ki
kényszeríti, hogy újragondoljuk mód szereinket, s minden erőnkből

új utakat, új eszközöket keressünk, am elyekkel a keresztény üzen e
tet elfogadhatóvá teh etj ük a mai ember számára." (3.)

Amikor dol gozni kezdtünk, az MSZMP házának kultúrtermében
kaptunk helyet, hogy a vasárnapi szen tmiséket itt ünnepelh essük.
(Ez az egész lakótelep egye tlen olyan terme, am elyben kb. 250 em
ber ülve elfér.)
Első misénket alaposan meghirdettük. .. Az ott lakó maroknyi el

kötelezett katolikus csoport (mintegy tíz család ) segítségé vel a la
kótelep minden lépcsőházában plakátokat ragasztottunk ki. Terü
letünkön becsülhetően mintegy 20-25 OOO katolikusn ak keresztelt
ember él. Első miséinkre nem egészen százan jöttek el (ezeknek is
több mint fele gyermek). Később megtudtuk, hogy még mintegy
100-150 azokna k a szá ma, akik e területről Budapest más templo
maiba rendszeresen jártak szentmisére. Eszerint az itt lakó katoli
kusoknak hozzávetőlegesen egy szá zaléka tart rendszeres kapcso
latot az egyházzal.

Az első misék élmény e után különösen élesen merült fel bennünk
a kérdés: hol kezdjük a munkát? - Sokan javasolták, ho gy járjuk
végig a lakásokat, kerüljünk minél több ekkel kapcsolatba. Tettünk
ilyen kísérl eteket is. Például első karácsonyunkon a telep minden
postaládájába bedobtunk egy karácsonyi üdvözlőlapot, amelyen
mindenkit meghí vtunk pásztorj átékunkra, a szentm isére és a k ö
zösségbe. De az ilyen meghí vások mindössze egy- két családot in
dítottak el felénk. Most, négy év ut án elkezd tük a lakótelep végig
járását, világ i munkatárs aink segítségével. Kezd etben azonban úg y
látszott , nem ez az elsődleges felad atunk. Úgy érez tük, mindenek
előtt azért kell dolgoznunk, hogy ameglévő egy néhány ember,
pontosabban ez a tíz-tizenöt család és ugyanennyi fiata l igazi ke
resztény közösséggé alakulj on . Hiszen, ha újak, keresők jönnének
hozzánk, csak akkor fogják igazán jól érezni magukat, ha mele g
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Milyen mértékben ad
takrésztaz egyházköz
ség tagjainak a fe/ada
tokból, és mennyire
vállaltak részt a tagok
ezek megoldásában?

testvéri közösség fogadja őket. Úgy éreztük, igaz, amit az egyház
újabb - evangelizációval foglalkozó - dokumentumai a zsinat óta
megfogalmaznak, hogy az első lépés, a leghatékonyabb evangeli
záció, maga a Krisztusban élő közösség. A legfőbb evangelizáló erő

nem a pap, hanem Isten népének egész közössége: ennek kell tehát
felnőnie, megerősödnie a papok vezetésével-szolgálatával. Hittük,
amit a Szentírás mond: "Arról fogják megismerni, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt." an 13,35)

Minden erőnket arra összpontosítottuk tehát, hogy a meglevő

katolikus csoportot krisztusi közösséggé segítsük alakulni. Ennek
egyik eszköze volt, hogy elsősorbanmi papok törekedtünk testvéri,
lelki kapcsolatban élni.

A közösségépítésnek voltak egyszerű és profán eszközei, mint
például a közös kirándulások. Amikor 2 hónappal megérkezésünk
után első közösségi kirándulásunkat meghirdettük. megrendítő él
mény volt látnunk a lakótelepen élők magányát, társas kapcsolatok
iránti igényét. A kirándulásra szinte mindenki eljött. Hasonló sze
repe-hatása volt és van ünnepeinknek, a mikulásnak, a szil
veszternek. a farsangnak. Ezek az egymással való találkozás és
közös kikapcsolódás mellett alkalmat adnak az újak - egy szorn
széd vagy ismerős - meghívására is. E "profán" találkozások
mellett a közösségen belüli kapcsolatok alakításának elsődleges

helye a liturgia volt: a szentmisék, a keresztelések s az egyházi
év egyéb ünnepei.

A termet, ahol misézünk, mindenféle összejövetelre, ülésre, még
iskolai tanításra is használják. Így minden mise előtt át kell azt
céljainknak megfelelően rendeznünk. A közösségi terem bejáratá
hoz mindig odaáll néhány "fogadó", akik köszöntik az érkezőket.

A mise után mi is kimegyünk a terem halljába, hagyott szót
tudjunk váltani, kezet tudjunk fogni a hívekkel. különös tekintettel
az újakra. A lakótelepen gyakran magányosan élő vagy esetleg
néhány hete ideköltözött emberek nagy többsége örömmel fogadta
ezt a személyes megszólítást. Örömünkre szolgált, hogy a misén
részt vevők számának növekedésével, az újak többsége is bekap
csolódott ezekbe a mise utáni beszélgetésekbe.

Különböző szinteken törekedtünk a felelősség és a feladatok meg
osztására. A kis feladatokon kívül igyekeztünk az egyházközség
mindenneműnagyobb ügyét a közösség bevonásával intézni. Rész
ben e megbeszélések gyümölcseként is szinte spontánul születtek
munkacsoportok a közös feladatok megoldására. Elsősorban lelki
gyakorlataink gyümölcseként pedig "lelki" - imádkozó, beszélge
tő - csoportok is alakultak. Az egyházközség folytonos növekedé
sével párhuzamosan újra és újra jelentkezik a feladat, hogy a cso
portok befogadják az újakat, illetve hogy megtaláljuk azokat a fel
adatokat, amelyekből egy-egy újonnan érkezett szívesen részt vál
lal. Legtöbben első szóra, örömmel mondanak igent, ha meghívjuk
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Mekkora szerepet vál
laltak a szociális prob
lémák megoldásában?

I

A mások felé fordulás, a
másokon való segítés
alapvet6 követelmény
egy keresztény közijsség
aereven.F1ogyanfogad
ták ezt a kívülállók?

őket valamilyen csoportba, valamilyen feladatra, mintha csak erre
vártak volna. Másokat kűlönbözőügyeskedésekkel kell becserkészni.
De úgy tűnik, szinte mindenki akkor kezdi a közösség élő, felelős

tagjának érezni magát, ha valami feladata van az egyházközségben.

Egy lakótelepen halmozottak és szembeötlőek a szociális problé
mák. Közösségünkben is legelőször a Karitász-munkacsoport ala
kult meg. (Illetve a plébánia alakulását megelőzőenitt élő katolikus
csoport karitatív munkája lett a magja a plébánia későbbi szélesebb
körű Karitászának.) Karitász-csoportunk egyre több feladatot fede
zett fel: kapcsolatban állnak rászoruló nagycsaládosokkal, foglal
koznak idősekkel.hetente rendeznek gyógytornát mozgássérültek
nek, rendszeresen látogatnak egy szociális otthont s alka~anként
különbözö szociális intézményeket vagy kórházakat. A hitoktatói,
a liturgikus, a templomépítő, a kulturális és az evangelizációs mun
kacsoportot, illetve az egyházközségi képviselőtestületetés taná
csot is a rájuk való igény hívta életre.

Ahogy nőtt az egymás, illetve a közösség iránti felelősség plé
bániánkon, egyre-másra születtek spontán kezdeményezések egy
más segítésére vagy az egymás 'közti kapcsolatok ápolására.

Ilyen például az ún. "koma-tál" gyakorlat, ami a szülés után
hazatérő kismarnákon próbál segíteni. Számon tartják aszülésről

hazatérőket. s megszervezik, hogy 8-10 napon át mindig más csa
lád vigyen az újszülött családjának ebédet, az ún. "koma-tálat".

Az egymás közti kapcsolatok ápolására indult a "Szállást keres
a Szentcsalád" népi ájtatosság, amikor is adventben időseink a
Karitász-munkacsoport szervezésében 9 este összejönnek egymásnál.

A lakótelepek magányos kismarnáinak gyakori problémája, hogy
legfontosabb feladataik intézésére is nehezen tudnak elmozdulni
hazulról, a kisgyermekes szűlőknek alig van módjuk, hogy együtt
kimozduljanak, mert nincs a közelben nagyszülő vagy rokon, aki
vigyázna a gyermekekre. sok városi egyházközségben alakult ki
a gyermekőrző rendszer, így nálunk is. Az esti gyermekőrzés le
hetővé teszi azt is, hogy a szülők eljöjjenek például a felnőttek

hittanára. Létrejött olyan csoport, amelyben a szülők - akik a
nem mindig megfelelő környezet miatt nem akarják állami intéz
ményekbe adni gyermekeiket - együtt szerveznek óvodát. Heti
váltással őrzik egymás gyermekeit. Ugyanez az igény hozott létre
legújabban egy "gyermekmegőrző"óvodát, így a gyermekek ke
resztény környezetben vannak, s a szülők - ha nem ők a sorosak
- felszabadulnak házon kívüli feladataik végzésére.

A közösség először is tagjait evangelizálta, erősítette meg embersé
gében és hitében. A katolikus közösség belső megerősödése sok
kívülálló számára is meghívássá vált. Anélkül, hogy időnk lett vol
na a lakótelep végigjárására, a közösség tagjainak száma az elmúlt
négy év alatt folyamatosan nőtt, a kezdeti 100-ról 700-ra. A tagok
nagy részét a tényleges megtérők (vagy visszatérők) alkotják. A
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A templom építése,
mini minden nagyobb
feladat, próbaköve egy
közösség életerejének.
Mikor kezdték el?

Az élő közösség, a kö
zös, nemes feladat és
nem utolsósorban a
gondoskodó szeretet
valószínűleg sok meg
térőt vonzott.

megtérések egy része közösségünk tagjainak személyes hatására
indult el. Családtagok, barátok, szomszédok, iskolatársak találtak
el így Krisztushoz. Voltak, akikre egy-egy kirándulás vagy egyéb
rendezvény volt hatással, másokat egy-egy munkacsoport hangu
lata vagy az ott dolgozók magatartása érintett meg.

Isten ajándékának tartjuk, hogy híveink nem hívő vagy nem
katolikus házastársai is jól érzik magukat liturgiáinkon. Egyik hí
vünk mohamedán férje - aki rendszeresen jár szentmiséinkre 
mondta: .Köztetek én is tudok imádkozni: Isten jelenlétét érzem."
- Többen közülük egyre közelebb kerülnek a kereszténységhez.

A főváros 1989-ben a lakótelepen kívül fekvő helyet jelölt ki temp
lomépítés céljaira. Tiltakoztunk ellene, s a telep közepén lévő egyet
len nagy üres területet kértük. A válasz az volt, hogy azt más célú
beépítésre szánták, egyébként a telep köztudottan nem éppen val
lásos lakossága is ellenezné, hogy oda templomot építsünk. Erre mi
aláírásgyűjtésbe fogtunk. Barátaink lakásról lakásra jártak egy ív
vel, amelyen ez állt: "Kérem, hogy a Káposztásmegyer közepéri
levő területet ne építsék be, hanem ott kapjon helyet a templom és a
plébánia... Hogy az ily módon könnyen elérhető legyen a gyermekek,
öregek és mozgássérültek számára; valamint hogy betölthesse azt a
szociálpolitikai szerepét (a családgondozás, a gyermek- és ifjúságne
velés, a karitatív tevékenység stb. terén), amelyre egy lakótelepnek
égetően szüksége van." Több ezer aláírást gyűjtöttünk. A felkeresett
lakosok 95 százaléka aláírta az ívet, köztük rendőrök és katonatisztek
is. Egyikük megkérdezte az aláírásgyűjtőt: "Tudja maga, kinek a laká
sában van?" "Tudom" - válaszolta, mert látta a fogason a tiszti sap
kát. Az illető ezt mondta neki: "Szép, amit csinálnak". - S aláírta az
ívet. - Több nem hívő is jelentkezett segíteni az aláírásgyűjtésDen...
Miután az akkor már alakulóban levő új pártok minden helyi képvi
selője is aláírta és támogatta kérésünket, a főváros nekünk adta a kért
telket, ahol ma templomunk és.közösségi házunk épül.

Egyházközségünk lassú növekedése során az egyik legnagyobb örö
möt a megtérések jelentik. S egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy több
olyan személyről vagy családról is tudunk, akik bizonyos idő után
egyszer csak elmaradtak, vagy nem haladtak tovább a hit útján.

Plébániánk létrejöttének idején sokszor úgy látszott, hogy egy
egy nagyobb rendezvény, "akció" viszonylag hamar képes a nyitott
fiatalok vagy felnőttek érdeklődését felkelteni a hit, a vallás iránt.
Sokan egyfajta kezdeti megtérésig is eljutottak: nagyon tetszett ne
kik Jézus tanítása vagy a keresztény közösség. Ennek hatására máig
jelentkezik egy-egy pillanatban a kísértés, hogy az higgyük, csupán
rendezvényekkel, lelkesítéssel embereket toborozhatunk Isten Or
szágába. Ezek az emberek azonban gyakran hamar elmaradnak...

A hit és a megtérés, az elindulás és a megtorpanás a kegye
lemnek, a szabad akaratnak, esetleg a keresztény közösség gyen-
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Az ősegyházban a
megtérőt, a keresőt rá
bízták a .kezesre",
hogy álljon melleite,
segítseőt az Evangéli
umbanvalóelmélyülés
ésaz egyházba kapcso
lódás útján. A kezes a
szentségekre készülés
során legalább 3 évig
állt a katekumen mel
lett, s gyakran életre
szóló kapcsolat ezűle

tett közöttük. Mit je
lent valakimelléállni?

Eddig elsősorban arról
volt szó, hogya keresz
tény közösség végez
evangelizááát, illetó1eg
egyes tagjai, annyiban,
amennyiben élő kapcso
latban állnak az egyházi
közösséggel. Hogyan
segíthetikezt a papok?

geségének, olykor pedig szociológiai vagy pszichológiai körülmé
nyeknek a titka. Az egyes eset mindig titok. Az azonban egyház
községünkben többek számára egyértelmű lett az elmúlt évek so
rán, hogy a megtérésben s még inkább a hitben való megmaradásban
döntő szerepe van a személyes kapcsolatoknak. Ahol ilyen krisztusi
barátságon. szereteten alapuló kapcsolatok kialakultak, ott számos
tartós megtérés tanúi voltunk. S akik elmaradtak, azok többnyire
azok közül valók voltak, akiknél ilyen nem alakult ki.

Nálunk is voltak és vannak olyanok, akik megérezték e küldetés
fontosságát. Egyesek esetében csak egy-egy jó szót, egy mosolyt,
két-három hetente egy rövid látogatást jelent, de ezt esetleg hóna
pokon vagy éveken át. Másoknál (vagy egy bizonyos idő elmúltá
val, ha alkalmasnak látszik) meghívást egy "kevésbé vallásos"
összejövetelünkre: egy kirándulásra, később egy felnőtt-hittanra

vagy szentmisére. Lényeges, hogy a kereső tényleg azt érezze meg,
hogy ő fontos valakinek, vele törődik valaki. Vagyis "kezesében"
magának Istennek törődő szeretetét sejthesse meg.

Vannak egyházközségünknek belső tagjai, akikkel úgy kerültünk kap
csolatba, hogy - mivel a szentségkiszolgáltatás minimális feltételei is
hiányoztak - el kellett halasztanunk az általuk kért szentséget, a há
zasságot vagy a csecsemőkeresztelést. De mivel akadtak híveink közőtt

olyanok, akik felkeresték, közénk hívták az illetőket, általuk kapcsolatba
kerültek az egyházközséggel, majd Istennel és az egyházzal.

Sok megtérőnk mondta el, hogy először abban a személyben
fedezte fel a kereszténységnek vagy magának Krisztusnak melegét,
akivel kapcsolatba került, s általa jutott el a közösséghez, ahol
hite megerősödött.

Közösségünk további fejlődésének egyik legfontosabb kérdése
- s bizonyára minden közösségé, plébániáé -, hogy miként nö
vekszik azok száma, akik felelősséget éreznek kereső vagy felénk
közeledő embertársaikért.

Mint a közösség lelkipásztora úgy látom, minél inkább hajlik valaki
arra, hogy kapcsolataiban saját akaratát érvényesítse, annál gyakrab
ban kap sebeket a közösségben. Aki viszont úton van afelé, hogy
örömmel elfogadja a közösség adta szükségszerűségeket,az felfedezi
az egyház, a közösség százszoros kegyelmeit, és ennek fényében él.

Amikor mi papok (a mai közösség első csoportjának segítségével)
nekiindultunk e lakótelep emberileg áttekinthetetlennek látszó
dzsungeljének. feladatunk oly reménytelennek látszott, hogy csu
pán egyetlen dolog volt bizonyos előttünk: csak Isten, csak a
Szentlélek tud tenni valamit. S akkor tud működni köztünk. ha
átadjuk neki életünket. Mert akkor Ö maga lesz köztünk. ahogy
megígérte: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnekaz én nevem
ben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)
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Amikor egy közösség
tagjai egymásra talál
nak, a világ s a közös
ség problémamentes
nek, gyönyörűnek lát
szik. Az időmúlásával
azonban acsoport tagiai
egyszer csak felfedezik
egymáshibáit, s jelent
keznek a véleménykü
lönbségek, a féltékeny
ségek és kritikák. Sike
rült-e legyőzniük ezt a
válságot?

Nem tűnik-emindeztúl
szépnek, s majdnem
ijesztően leegyszerűsí

tettnek? Hiszenalapve
tő élményünk a gyen
geségünk, amellyel nap
mint nap elkerülhetet
lenül szembesülünk.
Minéljobban érzivalaki
a küldetést, s dolgozik
a közösségért, annálin
kább érzisajátkorlátait.

Elhatároztuk, hogy első helyet biztosítunk életünkben és lelki
pásztorkodásunkban Istennek és az Evangéliumnak.

Először nekünk kell igazi közösségben élnünk. Nekünk, papok
nak talán a legszebb iskolánk és egyúttal "tüzes kohónk" ennek
a köztünk levő kapcsolatnak folytonos megújítása volt.

Másodszor azt láttuk, hogy lelkipásztori munkabeosztásunkban is
abszolút elsőséget kell biztosítanunk az evangéliumi életre való
nevelésnek. Első feladatunkul tehát a közösség lelki életének el
mélyítését tűztük ki, s legtöbb időnket ennek szenteltük: felnőtt

és ifjúsági hittanoknak. lelki napoknak, lelkigyakorlatoknak, lelki
vezetésnek, lelki beszélgetéseknek, gyóntatásnak.

Úgy éreztük, felesleges a kő templom építése, amíg nem kezd
épülni a lelkek temploma.

Közösségépítőmunkánkban is igazolódott, hogy csak aradikálisan
Evangéliumra alapozott élet hozhat létre és tarthat életben egy ke
resztény közösséget.

Ilyenkor a közösséget s annak evangelizáló erejét nem tudja már
fenntartani csupán valamiféle módszer vagy egy-egy vezető szemé
lyes vonzereje. Ami itt továbbvezethet. az egyedül a hívők szemé
lyes kapcsolata az Evangéliummal és Krisztus keresztjével-feltáma
dásával. Szent Pál sem tudott ilyen helyzetekben mást tenni, mint
hogy Krisztusra mutatott: "Fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus
is elfogadott titeket". (Vö.: IKor 1,10; Róm 15,6; Fil 2,2-3.)

Pálnak is minden levelében intenie kellett: "ne szakadjatok pártok
ra", "viseljétek el egymást", "legyetek egyetértők", "ne tartsa magát
egyikőtök sem különbnek a másiknál" stb. Számunkra, lelkipásztorok
számára is a legnagyobb s legtöbb odafigyelést igénylő feladat volt,
hogy újra és újra felhívjuk a közösséget és az egyéneket egymás köl
csönös elfogadására, a megbocsátásra, egymás terheinek hordozására.

Talán a lelkipásztor érzi leginkább a lakótelepi lelkipásztorkodás
bizonytalanságát: míg egy falusi plébánián vannak kialakult nor
mák, szokások, itt mindennap mindent újra kell kezdeni, és hosszú
időre van szükség ahhoz, hogy az emberek beérjenek Krisztusban.
A bizonytalanság és gyengeség mindennap tudatosítja, hogy "mi
kor gyenge vagyok, akkor vagyok erős", hogy Isten hűséges, s
hogy az őt szeretőknek minden javukra válik. S amíg ezt nem fe
lejtjük, addig biztosak lehetünk, hogy 6 velünk marad.
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VASADI PÉTER

1926-ban születell Buda
pesten, 1948-tól a Páz
mány Péter Tudomány
egyetemen két évet véq
zett magyar-flémet sza
kon. 1950-től segédmun
kásként dolgozott. 1958
óta jelennek meg versei
és novellái. 1967-68
ban a Vigilia munkatársa,
1968·tól nyugdijazásáig
az Új Ember szerkeszt ő

jeként dolgozott.

Az ember
maximuma több
mint emberi
Életünket legsúl yosabban talán nem külső jelenség fenyegeti (van
ilyen is, az elviselhetőnél több s kíméletl enebb), hanem belső : az
elszürkülés, a belefáradás, a szé toldó dás folyam ata . Személyenként
sem a tömör sze rvesség, hanem az elmosódó massza benyom ását
keltj ük: láts zatra is, arcra is, sorsra nézve is elszemé lytelened ünk.
Ha azonban életünk kitűzött célt követ, ha erői időben földeríttet
nek, s ha természetes nehézkedése tartja egyens úlyban, akkor vo
nulata van, mely kan yarog, élénkülő és elny ugv ó szakaszokból fű

ződik egybe, határozott irán yultság és kedv sze rinti, játékos irán y
talanság követi egymást menetéb en, pszichikai állapotok, örömö k
és levertségek, gyors reakciók és lassú töpren gések jellemzik moz
gását. A megfigyelő (akit - szerencséjére - éppen megfigyelői

státusa óv meg att ól, hogy tévedhetetlen lehessen) az t tap asztalja,
hogy az emberi életek igen gyakr an futnak zá tony ra, korábban (és
összevissza hányva érveket, vádakat, jogos és jogtalan kifogásokat,
fölkészületlenül, hamis ítéleteket alkotva életről, lehetőségekről),

jóval korábban annál, mint ahogy azt fogyó erőik érthetővé tennék.
A hajótörést szenvedett életek másokat is hajótöröttekké tesznek. A
sérü ltek sebeket okozna k, a válságokban visszavete tteknek nincs
elgondolásuk sem (meg)menekülésükről, sem fölt ápászkod ásukról,
sem gyógyulásukról. Környezetünket és szűkebb-tágabb értelem
ben vett otthonunkat jobb ese tben tartós emberi nehézségekkel
k üzd ő, rosszabb esetben végképp elrontott életek népesítik be. Azt
talán nem lehet (s ha lehetne, sem szabadna ) mondanunk, ho gy a
mai társadalom közösségi képe nyu godtan vethető össze egy or
szágos méretű kijáró kórház képével, de az t mondhatjuk, ho gy az
összezavart és -zavarodott, értéke vesztett, bizalmában és kilátása
iban megrendült (s megrendített) mai magyar népesség túlnyomó ré
sze gyógyításra, lelki-szellemi támogatásra és vigasztalásra szorul.

Figyelembe véve a lefu tott és még közkézen forgó s nép boldo
gításra vállalkozó politikai áram latokat, filozófiai és sze llem törté
neti irányzatokat és nó gatásokat, am elyek újítani, tanítani, elmé t
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nyitogatni vagy ellentmondásokat előcsiholni képesek ugyan, de
a vészhelyzetbe került személynek egzisztenciális segítséget nyúj
tani nem, az ember, mint olyan, hitre szorul, vagyis arra az előtte

álló vagy rajta kívül fekvő, de benne termő létteljességre, mely
magába foglalja a látható s a láthatatlan dolgokat, célokat és ér
telmezéseket a legszemélyesebb attitüdként. Így jelenik meg a (val
lásos) hitben a létteljesség alapja, maga a Lét, ki a létezés ősoka,

a hitben fölvilágló s megérinthető Isten. Mármost, ennek ellenére
is ki lehet jelenteni: én nem hiszem. Nincs. A kereszténység bez
zeg ... - és így tovább, hogy a filozófusok kételkedése meg az
erős tisztánlátók. meg az ateizmus világsikerei stb., stb. Már min
den elhangzott a hit és a hívők ellenében, már minden ellenérv
fölszámyalt és alábbhagyott, érdekes volt és unalmas lett, már
mindenen túlvagyunk, már megértettük, hogy senkit sem lehet
sem hitre, sem örömre kényszeríteni, akarata ellenére.

E sorok írójának egy időben volt alkalma (kölcsönkapott fehér
orvosi köpenyben) meghallgatni emberek tucatjainak legintimebb
vallomásait. Megtudta, hogy van ember, akin már úrrá lettek szo
rongásai a mind gyakoribb közúti balesetek hallatán. Hogy az egész
ségesnek hitt emberek nagy része mindennapos s megokolhatatlan
félelemben él, s azt lehet mondani, reggeltől estig kapkodja a (pszi
chikai) fejét. Hogy a tetszetős családi házak és komfortos lakások
zárt ajtói mögött pokoli bugyrok fortyognak. Hogy a szívek szeretete
híján a testek szeretete perverzitássá alacsonyodik, elfárad, undort
kelt, s végső soron gyűlöletbe torkollik. Hogy az emberek nagy része
nyugtalan, sőt nyughatatlan, de legalábbis (szelíden vagy nem sze
líden) szeszélyes. s inkább tépett, mint meg- és átgondolt lelki életet
él - ha egyáltalán. Hogy túl sokan hiszik igaznak azt, ami pedig
kérdéses, pontosabban zavaros vagy tarthatatlan - véleményben,
ítéletben, fogalmakban. Hogy el vagyunk egymástól vadítva. Nem
is sejtjük, milyen éltető vagy romboló hatásuk van azoknak a sza
vaknak, amelyek elhagyják a szánkat. Nem vesszük komolyan. hogy
az emberben lélek él, az ember szellem, akit direkt durvaságainkkal.
érzéketlenségünkkel az év minden napján vagy minden órájában
fö1sértünk. Utáljuk a csöndet, pedig ez akaratlan szünet lehetne "öl
döklésünkben", Már az is sokat segítene egymás által meggyötört
közösségeinken, ha naponta egyszer rádöbbennénk: emberek lévén
mindnyájan testvérek vagyunk, nem mindent tehetünk meg egy
mással. Sőt, éppen ezért csak a jót, a legjobbat tehetnénk meg. Ez a
jó (mely közös atyánktól származik, Istentől): a szeretet.

Az istentudat szükségképpen a legmélyebben rendezi az emberi
életet. E rendezésnek spontán erői, hatásai és szakaszai vannak.
Az istentudat tulajdonképpen nem más, mint ébredés; fölébredés
az ösztönösségből. amely rendetlenséget és ráébredés a szellemire,
amely rendezettséget akar. Az istentudat meggyökereztet, fejlő

désre sarkall és építkezésre. Ezért mutatja az emberi élet fokozódó
szervességét, elmélyülését. A belső rendezettség teljesítményre, tu-
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dásra és körültekintésre irányít, fönntartja az emberi természet
hasznos szenvedélyeit, ezeket fölszabadítja és erőteljes működésre

készteti. Az ember istentudata hitében teljesedik ki (és be), élete
pedig e teljesedés gyümölcse. Hit és élet tehát egymásban "elha
talmasodó" lét-tartományok, melyek sohasem jelentenek kettőt, bár
kezdetben még nem teljesen egyek, végül azonban egy-ben vannak.
Világos, hogy a hitében élő ember az ünnepeket nemcsak mint
külső eseményeket éli át, hanem olyalkalmakként, amelyek élet
erőt ajánlanak, megtisztulást, újjárendeződést, ezeket szentségek
ként szolgáltatják. Ünnepeiben a keresztény ember az embersorsot
vállaló Istenfiúnak borul le.

A szeretetről sok okosat mondott már az ember, de sok körül
ményeskedő laposságot is, mint olyan valaki, aki botladozva a maga
szeretetében, szívesebben beszél róla, mintsem újrakezdené. Isten már
nem beszél a szeretetről; Ö maga az. Viszont folyton szeretetet cse
lekszik, s lényegéből következően indítja szeretetre a teremtményeket
a világban. A Szentháromság-Egyisten legnagyobb szeretetműve az,
hogy Fiát, a Második Isteni Személyt közénk küldte, a kezdettől

Vele s Benne élő Fiút alábocsátja az emberi dimenzióba, azaz Ö
maga jön el ide a Fiúban, s az embertől megszületik Jézus Krisztus,
az emberi végességet vállaló Istenember, tehát Megváltó. Ch. Péguy,
a nagy francia misztikus költő, akiben a társadalmi, közösségi érzé
kenység és felelősség mintegy forradalmi hevűletű volt, s aki az első

világháború kitörésekor szinte azonnal, néhány perc múlva elesett
a fronton, azt írja: Jézus Krisztus "megtestesülése az ember maxi
muma és" - amennyiben ez Isten ember iránti szeretetének csúcsa
- "mintegy Isten maximuma is". Ami azt bizonyítja, hogy Isten
tényleg nem maradt, nem maradhatott az emberi problematikán kí
vül. S mert Isten szeretet, a Fiú, aki ezt mondja az Atyát érintő

viszonyáról: "Aki engem lát, látja az Atyát", maga is szerétet. S
mivel Jézus Krisztus örök (az idők elmúlnak, el fognak múlni, az ő

szavai azonban nem), a szavai is szeretetből vannak. A Fiú ígéreteivel,
megváltói aktusával, bocsánatával és beszédével, ajándékaival és
szenvedésével, testével és vérével, egyházával és híveivel, születésével
és folyamatos agóniájával, mindenestül nem más, mint szeretet. Fö
lülmúlhatatlan, kikerülhetetlen, végtelen szeretet. Aki őt követi, a
szeretetet követi, valósítja meg s ezért Ö világosság a föld megis
métlődő sötétségeiben. Ünnepeljük is őt; de hogyan?

Miközben nagyon jól tudjuk (technikailag kitűnően szervezett
közönyünkkel újra és újra ellene mondva), változtatnunk kellene
életünkön és gondolkodásunkon ahhoz, hogy valóban, kitartóan és
eredeti (emberi) hivatásunknak megfelelően szeretetben éljünk; a
"születés" ürügyén például megelégszünk egy estére a csillámló
karácsonyi hangulattal. A hangulat nem több egy habcsóknál, és
nem súlyosabb egy lebegő díszgömbnél. Az ünnep nem hangulat,
nem bevásárlási láz, nem ajándékozási eufória, nem idegbajos ló
tás-futás, hanem ráhangoliság a létezés titkára, amelynek megrázó
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szépsége van. Nem egyszerűen a szeretetet, hanem a legyőzhetetlen

szeretetet ünnepeljük, amelyhez inkább drámai hangok, mint kétes
értékű meghatottság felhangjai illenek: Isten ember képében hídfőt

vert az elbitangolt világban, de ez a tény - az éterien tiszta
angyali-emberi öröm közepette is - előre vetíti árnyékát. Ha a
megtestesülés a többé sem visszavonulásra, sem halálra nem kény
szeríthető isteni szeretet végtelenül alázatos drámája lenne számunk
ra, akkor mindenekelőtt a lelkiismeretünket terhelné meg. Fölvetné
bennünk ezt a kérdést: először: Kik vagyunk mi? S milyenek? Al
kalmasak-e s méltók Isten Fiának fogadására? Másodszor: Ki ez az
Isten? Akinek emberi eljöttére egy országos, kontinentális, sőt az
egész földgolyóra kiterjedő ünnepi fölismerés a válasz?

Az ember, akinek a hit a próbája, önmagában mindig új s talán
meglepő fordulatra számíthat, lévén, hogy változásban van maga is,
a hite is. E néha parttalan vagy nehezen megfogható változásban
Istennek a lélekben adott válasza az állandó. Miféle belső esemény rémlik
föl a megméretés pillanatában? Mily ismeretlen vagy az öröm által
kirajzolt körvonalak bontakoznak e szembesülésben. ahogyan az em
ber Ura elé áll? A javíthatatlanul tékozló fiú végső megnyílásában
fogadhatja az atyai megbocsátást, mint valami betakaró palástot,
amely nemcsak átölel, óv is, nemcsak megítél, vissza is fogad.

Miért fontos önismeretünk? Mert időről időre meg kell tudnunk,
valójában Illi rejtőzik bennünk. Ez a többiek érdeke is. Át kell gon
dolnunk cselezgetés, elkenés, magyarázgatás nélkül, mit szánunk
magunkban egymásnak. Életet vagy halált? A helyzetek őszinte

tisztázását-e vagy összebonyolító hazugságokat? A szeretet élezte
valóságlátást vagy ellustító, ítélkezésre mégis fürge homályt? Az
értelem ravasz kísérleteinek dacára lelkiismeretünk adja meg a
választ, amelyet legbelül nem értiink félre, s a lélek befoghatatlan
szájából, a szavaiból tudunk meg. Az önvizsgálat eredményét, az
önmagunkkal folytatott beszélgetést Isten ránk vetülő fénye hite
lesíti vagy vonja kétségbe. Az Ö erőterében vetkőzzük le szellemi
álöltözeteinket, az Ö háttérsugárzása hatol át rajtunk, tesz minket
áttetszővé,mutat meg (s be) magunknak. Hogy milyenek vagyunk,
arra Máté Evangéliuma hívja föl figyelmünket Izajás prófétát idéz
ve, Jézus szavait írva le: "Hallani fogtok, de érteni nem, /Nézni
fogtok, de nem láttok, / Megkérgesedett e népnek a szíve: /
Fülére nagyothall / És behunyja szernét, / Hogy szemével ne
lásson / És ne halljon a fülével. / Szívében értelem ne legyen és
meg ne térjen, / Hogy meggyógyítsam őt." (13,14-15)

Tudjuk, mi a jó, mit kéne tennünk, de nem akarjuk tudni. Nem
az okos szóra hallgatunk, inkább a varázslókéra. A téves eszmékre.
A fülbesúgókra. Befogjuk szemünket a tények látványa előtt, s
inkább a szavakkal parádézó mágusokra figyelünk. Ne mondják
meg nekünk, mi a valóság. Csak nyugodtan kábítsanak minketl
Több se kell a hivatalos kábítók hadának. Revükkel kedveskedik
szájtátó híveinek, elfödve a valóságot. Meglovagolja az emberi
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hiszékenységet, bájol és bűvöl. Jézus, az ember orvosa azonban
gyógyítani akar, igazán és radikálisan, ezért jaj-t kiált a "talprae
sett" farizeusokra. akik fájdalmunk, sorsunk, osztályrészünk fölött
ápolt tenyerekkel hókuszpókuszolnak. 6 elutasítja a vakság és a
süketség megátalkodottjait. ezzel a keserű szóval: aki nem akarja,
hogy szioéi az isteni értelem hassa át, annak legyen úgy, ahogy akarja,
nehogy meggyógyítsam őt... Szeretni csak az tud, aki nem ragaszkodik
sem a vakságához, sem a süketségéhez. Aki elhárít mindenféle káp
rázatot, és a valóságot akarja tudni is, átélni is, habár fájdalmas. A
fájdalom mélyén ott rejtőzik a fölismerés. Ez világosságra vezet, e
világosságban pedig a remény nemcsak végső érv, hanem erő is,
mely eljuttat addig a pontig, ahonnan már kivehető a derengő

jövő. (Ezért) szakrális minden valóság - írja Hamvas Béla.
A valóság Isten teremtményeként szakrális. Isten pedig a valóság

mögötti végső Valóság. 6 lépett színre Jézus Krisztusban. "Ket
tejűkről" szól az Ó- és Újszövetség. Ha a lelkiismeret magát az
embert már megnevezte, Istent elkerülhetetlenül meg fogja nevezni,
még ha más névvel illeti is, mert az ember mint személy a végső

tökéletesség felé rnutat, aki Isten. Isten és ember Jézus Krisztusban
forrott egybe, végtelenül. Ezért a szeretet nem más, mint élet, s mivel
életnek is befejezhetetlen, örökélet. Az Ószövetségben száz és száz
oldalon át beszél magáról Isten, a próféták szájával. Jeremiásnál ezt a
ma kivált megfontolandó szemrehányást teszi az embemek: rt : •• gonosz
ságot követett el népem: / elhagyott engem, az élő vizek forrását ..."
(2,13) Ozeásnál meg ezt mondja magáról: rr- •• Isten vagyok, nem
ember / a körötökben élő Szent, / nem szeretem a pusztítást!"(ll,9)
Micsoda beszéd ez, közvetlenségébe és haraggal vegyes méltóságába
beleborzong az ember; mintha Isten magasba emelt karját látnánk
a mondat mögött, akár Michelangelo freskóján. És micsoda áldott
harag az, amely ilyen baráti szóváltásra kész a teremtménnyel, akit
mégsem hagy magára, bár értésére adja: te szerencsétlen ember, aki
nek én a körében maradok, te szereted a pusztítást!

Ez az Isten öltötte magára a helyreállító, az irgalmas, a szerető

- és a vándorló emberiség élén haladó - Istenfiában, Jézus Krisz
tusban az ember testét-lelkét. Abban az első csöndben, melyben
megnagyobbodtak a csillagok, magas fűben hallgatóztak a vadál
latok, a didergető közel-keleti éjszakában elindult szülni egy kis
anya, Mária. Ezt az éjt valóban az angyalok ringatták. valóban a
hátukat egymásnak támasztó pásztorok vigyázták. Mintha tudták
volna, hogy egy isteni rangú Személyiség szűletik, aki ketté fogja
osztani és ugyanakkor egybe is gyűjti az emberiséget, a tetteket és
a szavakat. Aki előtt nem állhat meg senki anyaszülte, és senkinek
az igaza sem. Ez a Személyiség mindnyájunké. 6 Bíró és Bárány.
Az igaz ítélet és a szeretet Királya. Maga a bölcsesség, a szív tudása
és a tiszta igazság. Aki Világosság, az egyetlen Úr, a vitathatatlan
Fölség, az isteni Fájdalom, a mi Üdvösségünk. Tetszik vagy nem.
Akarjuk vagy sem. Választjuk vagy sem. 6 a remény Istenének Fia.
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JOHN RICARO:
ALAPELVEK
AZ EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ

John Ricard baltimore-i segédpüspök az USA
belpoliti kájával Joglalka zó püsp öki bizo ttság el
nöke. frását a Szenátus Munkaügyi Bizottságának
címez te. Hasznos gondolatokat adhat hazai egész
ségügyünkhöz is (Lásd . 1994. 5. számunkat.)

"Vélemé nyem elsősorban Baltimore és Wa
shington szegény plébáni á in töltött szolgá
la ti i d őrn ön, va lamin t a szociá lis munkás
ként és tan ácsad óként eze kbe n a köz öss é
ge kbe n szerzett gyakorla tomo n alapszik,

Múlt év júniusában az Egyes ült Allamo k
katoli kus püsp ökei egy hang úlag elfogadtak
egy átfogó határozatot, amely az egész
ségügyi reform szá munk ra irán yadó megkö
ze lítését ta rtalm azza. Szere tné m most önök
kel megoszt an i ennek a határozatnak alapve
tő üzene tét, és kifejteni go ndolataima t né
hány ezzel összefüggő terü lettel kapcsolat
ban: a ka tolikus közösség alape lveive l és le
hetősége ivel ebben a vitába n; a reform szá 
mára legfontosabb alape lvekkel; valamint
ezen alapelvek alka lmazásával négy megha
tározott terü leten."

Alapelvek-lehetőségek a katolikus
egészségügyi ellátásban

Az t hiszem, nincs még egy közösség,
amelynek annyi hozzászólnivalója lenne
ehhez a v it ához. mint a kat ol iku s közösség
nek. Fontos már kez de tbe n tiszt áznunk.
hogy a h it soksz ínű közössége vagyunk,
nem ped ig politikai érdekcso po rt. Washing
tonban po litika i érdeke k - pé nz és hat a
lom - ir ányítj ák az egészségügy i reform
körüli harcot. Mi e ttő l e l té rő értékek kép vi
se letében veszü nk részt ebbe n a vi tába n.

Meggyőződésünk alapvető értékeke n és
alapelveken nyu gszik. A Szentí rás és a kato
likus tá rsadalm i tanít ás kulcsfontosságú ér té
keke t és a lapelveket tartalmaz, amelyek a mi
egészségügy i elképzeléseinket irány ítják.
Hadd említsek meg röviden négy alape lvet.

Az első az elköte leze ttség az embe ri élet és
méltóság mellett. Hagyomá ny unkban az em
beri szemé ly ál l a középpontban. Minde n po-
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Iitikai elképze lést és javaslatot annak alapján
ítélünk meg, hogy az véd i vagy pedi g fenye
geti az emberi életet, elősegíti vagy aláássa az
emberi méltóságot. Egyházun k azt tan ítja,
hogy minden sze mélynek joga van az élet
hez, beleértve a megfelelő egészségügyi ellá
tást is. Ez a Pacem in terris tan ítása, és az
Egyesült Államok Püspöki Kara határozatá
nak tarta lma az egés zségügy reformj ával
kapcsola tban. Hagyomá ny unk szerint az
egészségügy i ellátás nem termék vagy áru 
cikk, hanem alapvető jog.felt étele az emberi
életnek és méltóságnak. Ugy véljük, hogy a
megfelelő egészségügy i ellátáshoz való hoz
záférhetőséget nem szabad attól függővé ten
ni, hogy va laki hol dol gozik, mennyit keres
nek a sz ülei, vagy hol laknak .

Ame rikaiak milliói élne k egészségüg yi tá
mogatás nélkül; az emelkedő költségek azzal
fenyegetn ek, hogy tovább i milliók kerülnek
ebbe a helyzetbe; a gye rmekhalálozás ijesztő

en magas; a megfel elő egészségügyi ellátás ra
való jog sú lyosa n sérült - egészségügyi
rend szerünk reformra szorul.

A második alape lv a szegénye k és kiszol
gálta tottak iránti elköteleze ttség. Mi anna k
alapján ítéljük meg a társadalmat, hogy az
miként bánik a szegénye kkel és kiszolgá lta
tottak kaI. Az egészségügy reformját nem an
nak alapján kell megítéln i, hogyan kezeli az
orvosokat, a biztosítótársaságokat, a jómód ú
aka t és a hatalmasokat , hanem annak alapján,
hogyan szolgálja a szegénye ket, az ellá ta tla
nokat , a még meg nem szü letetteket és az ok
mányokkal nem rendelkezőket.

A harmad ik alapelv a sáfá rkodás hagyo
mányos alapelve. Tudatában vagyunk anna k,
hogy nem zet i erőforrása inknak határ ai van
nak. Nem zetünk erkölcsi kötele ssége, hogy
fellépjen a pazarlás ellen, a duplán fize tett és
nem ellenőrzött költségek ellen.

A negyedik alapelv a közjó melletti elkötele
zettségünk. A pártharcok és az elkerülhetetlen
gazdasági érdekütközések közepette abban hi
szünk, hogy a reform fő értékmérője az lesz,
hogyan szolgálja az egész nemzet érdekét.

Ez a négy alapelv hasznos kiindulási pont
a reform erkölcs i meg ít élés ében . Segítik a ka
tolikus k öz öss éget. hogy erkölcsi szempo nt
ból ítélje meg az erősen politikai színezetű vi
tát , és hogy erkölcs i korlátokat állítson fel az
intézmények tevéken ységében.



A katolikus közösség fontos fenntartója az
egészségügynek. Vallásos közösségek és egy
házmegyék 600 kórházat, 300 öregotthont,
klinikák százait és sok egyéb egészségügyi
szolgáltatást üzemeltetnek. Mi vagyunk az
egészségügy legnagyobb nem profitérdekelt
ségű fenntartói. Betegek tízmillióit szolgáljuk
ki minden évben.

A katolikus egészségügy nemcsak egyhá
zunk egyik fontos szolgálata, hanem a nem
zet életéhez való fontos hozzájárulás is. A ka
tolikus egészségügyi intézmények fenntartói
az élvonalban vannak, ezért püspöki karunk
szorosan együttműködik a Katolikus Egész
ségügyi Egyesülettel a politika és az érdek
képviselet területén.

A katolikus intézmények biztosítják az
egészségügyi ellátást alkalmazottak százezre
inek és azok családjának. Mi igazán ismerjük
a növekedő költségek következményeit. A
szolgálatunkra és a programjainkra ható költ
ségemelkedés szorító hatásának következté
ben ezek a szolgálatok csökkennek.

Ugyanakkor közösségünk ennek a csődöt

mondott egészségügyi rendszernek széthulló
darabjait is képes összetartani. Az ellátatlan
gyerekek, a biztosítás nélküli családok a mi
szükségellátóinkba kerülnek, a mi menedék
helyeinken és ingyenkonyháinkon, plébániá
inkon és iskoláinkban találnak segítséget.

A katolikus egészségügy képes az érdek
képviseletre. 75 évvel ezelőtt az amerikai püs
pökök felhívták a figyelmet nemzetünk
egészségügyi szükségleteire. Evtizedekig em
legettük egy átfogó reform szükségességét.
Mialatt néhány újkeletű reformpárti - orvo
sok csoportjai, biztosítótársaságok és mások
- a nemzeti társadalombiztosítást "szociali
zált orvosi ellátásnak" hívták, mi a reform
mellett tettünk hitet a kongresszus előtt. Min
den államban és kongresszusi kerületben je
len vagyunk. Hitközösségünk átszeli az etni
kai, faji, ideológiai, gazdasági és politikai vá
lasztóvonalat; ezáltal jelentős hatást gyako
rolhatunk az egészségügyi reform vitájára.

A reform elsődleges alapelvei

Céltudatos és pozitív támogatást keresünk
az egészségügyi reform számára, amely el
éri az ellátatlanokat, megvédi a még meg
nem születetteket. Konferenciánk másokkal
együtt évekig azon dolgozott, hogy ezeket
az alapelveket alkalmazza. Kidolgoztuk és
megosztottuk egymással az ismérveinket a
reformról. Találkoztunk az elnökkel és az
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elnökasszonnyal. a fehérházi tisztviselőkkel.

a kongresszus tagjaival. Négy alapelvet
akarunk érvényre juttatni, amelyeket püs
pökeink fogalmaztak meg múlt év júniusá
ban. Ezek a következők:

1. A szegények egészségügyi ellátása. Nem tá
mogatjuk a megosztott egészségügyi rend
szereket, mivel az elkülönített ellátás a szegé
nyek részére általában gyenge minőségű

egészségügyi ellátást jelent. Az általános elér
hetőség a reform központi eleme kell hogy
legyen. Különösen fontos számunkra a bizto
sítással és az okmányokkal nem rendelkezők

ellátása. Az egészségügyi ellátás reformját an
nak alapján kell megítélni, hogyan javítja
azoknak az ellátását, akiktől ezt most meg
vonja, és hogy javítja-e az okmányokkal nem
rendelkezőbevándorlók gondozását.

2. Az emberi élet és méltóság. Az egész
ségügyi reformnak védenie kell az életet,
nem pedig fenyegetni vagy rombolni azt. Azt
gondoljuk, hogy erkölcsi tragédia, súlyosan
hibás politikai döntés lenne, ha az egész
ségügyi ellátást az abortuszra való kiter
jesztéssei is terhelnénk. Ezen a kulcsfontossá
gú ponton a közvélemény is mellettünk áll.
Példának okáért a New York Times felmérése
szerint az amerikaiak 3:1 arányban ellenzik
az abortusz költségének a nemzeti egész
ségügyi költségvetés tervébe való bevonását.
A közelmúlt kongresszusi szavazatai a Hyde
módosítással kapcsolatban is azt mutatják,
hogy mind a Ház, mind a Szenátus vonako
dik visszavonni az abortusz országos szintű

anyagi támogatását.
Sem az amerikai polgárok, sem a kong

resszus nem akarja támogatni az abortuszt az
egészségügyi ellátás reformján keresztül.
Ironikus, hogy az abortusz támogatói a "vá
lasztás joga" nevében ragaszkodnak ahhoz,
hogy minden amerikait . kötelezni kell az
abortusz anyagi támogatására.

Akármennyi ideig is tart, míg a legalizált
abortusz erőszakját megszüntetjük társadal
munkban, az élet megőrzését támogató ál
lampolgárokat nem szabad arra kötelezni,
hogy ezért a pusztításért fizessenek. Ugyan
akkor azt sem szabad megengedni, hogy az
abortusz az egészségügyi ellátás integráns ré
sze maradjon. Minél hamarabb mentesítjük
az egészségügyet ettől a tehertől, annál sike
resebb lehet a reform.

3. A közjó és a pluralizmus. Az egészségügy
reformját nem szabad aláásniuk érdekütközé
seknek vagy olyan erők ellenállásának, ame
lyeknek a reformnál fontosabb a status quo



fenntartása. Azt gondoljuk, hogy a vitát előbbre
viheti a közjó középpontba állítása és egész
séges tisztelet a pluralizmus iránt. Egy meg
reformált rendszernek bátorítania kell mind a
közösségi, mind a személyes szektor kreatív
részvételét az egészségügyben. Mind az egyé
neknek. mind az intézményeknek tiszteletben
kell tartaniuk a vallásos és etikai értékeket.

Nagyon aggódunk, hogya katolikus és
más erős erkölcsi alappal rendelkező szerve
zetekre egyre erősebb gazdasági és egyéb
nyomás nehezedik, hogy erkölcsi alapelveik
kel ellentétben segélyezzenek olyan tevé
kenységet, amely összeegyeztethetetlen az
emberi élet iránti elkötelezettséggel.

4. A költségek visszaszorítása. Ezen a terüle
ten politikai elképzeléseink kevésbé határo
zottak, de sürgetőek. Bármilyen elfogadható
tervnek tartalmaznia kell hatékony mecha
nizmusokat, amelyek visszafogják a növekvő

egészségügyi kiadásokat. Ha lejjebb szorítjuk
az egészségügyben jelentkező inflációt, csök
kenthetjük a szövetségi deficitet, javíthatjuk
gazdasági versenyképességünket, és megállít
hatjuk az életszínvonal csökkenését sok mun
káscsaládban. A szegényektől és kiszolgálta
tottaktói nem lehet megtagadni a szükséges
ellátást azért, mert az egészségügyi rendszer
nem hajlandó megszüntetni a pazarlást, csök
kenteni az adminisztrációs költségeket.

Minden tervet azon az alapon értékelünk.
mennyire biztosítja a kiszolgáltatott népesség
nek azokat az eszközöket, amelyekkel bekap
csolódhatnak az egészségügyi rendszerbe.

Egyik legfontosabb alapelvünk. hogy egy
igazi egészségügyi reformnak biztosítania és
segítenie kell az emberi életet és méltóságot.
Sem az abortusz, sem az eutanázia nem
egyeztethető össze az emberi élet tiszteleté
vel. Egészségügyi anyagi forrásokat nem sza
bad az emberi élet rombolására használni.
Reméljük, hogy ezeket a forrásokat a szülés
előtti ellátás javítására fordítjék.:

A menekültek és a vándormunkások
Minden jelenlegi reformkezdeményezés
gyenge pontja, hogy nem terjesztik ki az
egészségűgyiellátást minden emberre, akik
az Egyesült Allamokban laknak. Az okmá
nyokkal nem rendelkezőkre és a vándor
munkásokra való kiterjesztés fontos nem-
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csak erkölcsi okokból, hanem közegészség
ügyi és költségvetési okokból is.

Erkölcsileg nem támasztható alá az ellátás
ból való kizárásuk. mert az egészségügyi el
látás nem árucikk, hanem alapvető emberi
jog, amely az emberi élet szentségébőlés mél
tóságából ered. Ugyancsak nem támasztható
alá egészségügypolitikai szempontokból.
hogy egy réteget kihagyjunk az ellátásból.
miután ez a réteg továbbra is igényelni és
kapni fogja az ellátást a legszélsőségesebb és
drágább körülmények között. Ráadásul e ré
teg bizonytalan egészségi állapota veszélyez
tetni fogja azoknak az állampolgároknak az
egészségét, akikkel együtt élnek. A fertőző

betegségek, mint például a tuberkulózis, nem
torpannak meg a bevándorlók csoportjaiban.

Az okmányokkal nem rendelkezőkkizárá
sa aláássa nemcsak a közegészségügyet, ha
nem az egészségügyi reform költségvetési,
költségtérítési céljait is. Mivel az okmányok
kal nem rendelkező bevándorlók nem része
sülhetnek alapvető vagy megelőző gondos
kodásban, valószínű, hogy az elsősegély-ellá

tókban fogják végezni, ahol kezelésük jóval
drágább lesz, mint a megelőzés lett volna.

A méltányosság azt diktálja, hogy az ok
mányokkal nem rendelkező munkásokat is
be kell vonni az egészségügyi ellátási tervbe.
Az okmányokkal nem rendelkező munkások
ugyanúgy fizetnek adót, mint a többi társuk.

Azok a szervezetek, amelyek ellenszolgál
tatás nélkül is ellátják ezt a népréteget, to
vábbra is tenni fogják ezt, de biztosítani kell
számukra a megfelelő támogatást az állami és
a szövetségi alapból.

Ez a nemzeti vita az egészségügyről nem
a politikáról szól, hanem: gyerekekről, akik
nem érik meg a napot, amelyen megszület
nének; családokról, amelyeknek nincsen biz
tosításuk; betegekről, akiket nem gondoznak;
és igen sok emberről, akik bizonytalan jövő

elé néznek. Ahogya püspökök júniusban
mondták: "Most van itt az ideje egy igazi
egészségügyi reformnak. Ez alapvetően az
igazságosság kérdése, sokaknak szó szerint
élet vagy halál kérdése. Arra kérjük nemze
tünk vezetőit, hogy saját érdekükön, a pártér
dekeken túl egyesítsék a nemzetet, hogy min
denki meglássa a szegények rászorultságát.
Ez fontos politikai feladat, meghatározó poli
tikai kihívás és erkölcsi felszólítás."

DRASKOVITS IMRE fORDÍTÁSA



HENRI BOULAD:
HASZNÁLD SZABADSÁGODAT!

Szabadság. Az újkori gondolkodás központi
fogalma, legfontosabb értéke. Ugyanakkor
a különféle determinista elméletek már
puszta lét ét is tagadják . A sz ó sz ékekr ől pe
dig általában veszélyeire hí vják fel a figyel
met.

A nagy hírű egyiptomi jezsuita szerz ő

szenv edélyes hangú előadásaiban - mel yek
szerkesztett vá ltozatát vehe ti most kézbe a
magyar olvasó - mindkét "szélsőség" ellen
szót emel. Először is leszögezi , hogy az em
beri szabads ág létét ugyan nem lehet filozó
fiailag bizonyítani, de átélh etjük szabad dön
téseink meghozásakor, amikor azokért fele
lősséget vá lla lunk önmagunk előtt. Determi
náltságainkat nem letagadni kell, hanem elfo
gadni ("szabadon válas ztani"), hogy aztán
mégis túljuthassunk az akadá lyokon. A sza
badság nagyszerűségét éppe n akkor élhe tjük
át, amikor mindenek ellenére belevágunk va
lami nagy j elentőségű cél megvalósításáb a, s
a cél, az ideál mintegy magához em el.

A fentiekből látszik, hogy Boulad a sza
badságban nem a "bűnre vezető alkalmat", a
sokat emlegetett szabadosság előszobáját lát
ja, hanem az emberi sze mé lyiség kibontako
zásának útját, mely döntéseinkben, vá lasz tá
~a inkban valósul meg (ah ogy ezt Kirke gaard
IS elgondolta) . S a rossz vá lasztásná l csak egy
rosszabb leh et: gyávaságból nem vá lasztani.
Az egyháznak szemé re veti a jezsuita go ndol
kodó, hogy híveit nem ösztönzi szabadságuk
kibontakoztatására, hanem - en gedve az
emberek menekülési ösztönének a szabadság
felelőssége elől - minden helyzetb en kész
sémákat igyekszik mutatni nekik.

Boulad szabadságfelfogása mindazonáltal
nem romboló vagy anarchista . Valódi szabad
döntést csak az érett embe r hozhat, aki szá
mot vet Isten akaratával, felfedezi a bensőjé

ben elrejtett isteni tör vén yt - és igent mond
rá. Ez azonban nem szo lgai "jogkövető" ma
gatartás! A szerző óv bennünket attó l, hogy
keresztén ységünk lén yegét csupán törvén yek
kényszerű megtartásában lássuk. Az Ószö
vetség törvén yközpontú gondolkodásmó dja
helyett a kr isztusi szabadság szeretetköz
pontúsá gára hívja fel figyelmünket. A Lélek
vezetése á ltal Isten barátai, cselekvő munka
társai lehetünk, hát használjuk szabad-
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ságunkat, próbáljuk meg Vele együtt igazab
bá tenni világunkat!

Henri Boulad kön yve sokakat megbotrán
koztat majd. Túl merésznek tűnhet, ahogya
szerző a "törvény", a parancsolatok puszta
követésének silányságára utal - hogy fölma
gasztal~as,sa a. Kri~ztustó,1 kapott sz~ba,dság
elevenseget, dinamizmus át. Az egyhazrol ki
fejtett vé lemé nye is túl ságosan sommás, elna
gyolt. De ez a kön yv nem is kezdőknek, ka
tekétáknak íród ott. .Szilard tápl álék" ez ,
mely azoknak válhat javára, akik már vala
mennyire megépültek hitükben, és a sok "ne m
lehet" után csinálnának már valamit. (Szeoletkő

Kiadó) ó

KUNSZABÓ ZOLTÁN

FERDINANDY MIHÁLY EMLÉKEZETE

1993. október 7-én , két nappal 81. sz ű le

tésnapja ut án Oxfordba n elhunyt Ferdi 
nándy Mih ály történ ész, író, a magyar sze l
lemi ség külön ös, egyedülá lló a la kja .

Budapesten sz ületett 1912-ben , a Várne
gyedbe n nőtt fel s ott, a Bástyasétányon hozta
a meghökkentő döntést, hogy kivándorol
Portugáliába. Akkor már élénk tev ékenységet
~~fejtő köz ír ó. több kÖ!1YV szerzője - közöt
tük Az Istenkeresők, az Arpádlzáz története, és Mi
magyarok, tíz tanulmány a magyar történelemból
-, és két kislán y apja. A megvalósításr a
1943-ban nyílt alka lom: kultúrattaséként
küldték ki, s a következő évbe n magyar lek
tor is lett a lisszab oni egyeteme n. Az utóbbi
azonban az új helyzetb en nem nyújtott lét a
lap ot. A megold ást az argentí na i Mendoza
egyetemén találta meg mint a régészet és et
nológia, majd az ó- és középkori történ elem
tanára . 1950-ben Puerto Rico egyetemé n ka
pott állá st s ott "a Délszigeten" tan ított törté
nelmet és összehasonlító irod alomtörtén etet
nyu gal omba vonultáig. Hét esztendőn keresz
tül évente meghívta a Szabad Berlini Egyetem,
ah ol nemcsak magyar történelmet és irodalmat
ad ott elő, han em latin -am erikait is.

Ferd inandy nem vo lt levéltár akban bú vár
kodó történ ész. "Azt elvégzik mások, én
majd kiértékelem " - szokta mondan i. A tör
tén eti ese mé nyeken túl a történ elm et alakító
embe rt kereste; így jelen ítette meg Attila , III.
Ottó, "a szent császár", V. Károly és ll. Fülöp



alakját. Nagy érdekelte az összehasonlító mi
tológia Apolló, Szent Mihály, Csaba és a liiper
bomlsok egyik tanulmányának a címe a lélek
tani szempontok és a genotropizmus alkal
mazása a történetírásban: "sorsunk és őse

ink".
"A Ferdinandyak démoni jelleméről" egy

1954-ben írt hajónaplóban beszél, s elmondja,
hogyan ihlette őseinek a sorsa A Szentgáliak
című regényét. A naplóban emlékek, ötletek,
álmok keverednek s dédapjaról. Ney Ferenc
toll.forgató pedagógusról mondja, hogy egy
ola]képen "juppiter tonans" benyomását kel
tette. S lám, Judit lányától azt tudjuk meg,
hogy Puerto Ricóban a diákok Ferdinanyt fel
lépése miatt Zeusznak becézték.

Elbeszélő munkásságát azután A lIlcnekiilóK,
A baklovagok és Az iinneprontók című regények
ke,1 folytat,ta és ~ísé~letet tett az esszé-regénnyel
Kún Lászlo siraiása címmel. Egyeseket meg is té
vesztett: azt hitték, valóban egy Lisszabonban
felfedezett, középkori magyar kéziratról van
szó. Nem vették észre, hogy a .felfedező" por
tugál vezetékneve "Naoseiquantos", "Mittudo
mén", A Magyar portyák ibér földön nem régi ka
landokról szól: ö maga a portyázó; találkozása
a spanyol és portugál tájjal, történelemmel és
kultúrával a téma. De a latin-amerikaival is hi
szen az ibér világ része. Így készíti el "a pampa
röntgenképét" és fedezi fel "az indiánok Ame
rikáját", A 70-es években megindította Ferdi
nany Mihály füzeteit kisebb, m~gyar, német és
spanyol nyelvű fordításaival. Irt verseket 
Tenger szigetén, Római álom, Magyar rigmus Orc
anum mctlett és fordított is, más nyelvről ma
gyarra, magyarról pedig spanyoIra Vörösmarty
A rom című költeményét. "Anch'io sono pitto
re" írta egy különlenyomat ajánlásában.

Nyugalomba 1977-ben vonult. "Én 
r~~zben ,itt:/észben Albionban - öreg nyug
díjas módján eszegetem kenyeremet - írta
egy levélben -, helyesebben: azt a maradék
vakarcsot. ami számomra a kenyérből még
hátra :ran. Időről időre hirdetek még egy-egy
kollégiumct a magam mulatságára. Minden
második félévben egyet. Első vala a Faust, az
után Hornérosz és Vergilius, most januárban
p~dig: Osszehas,onlító mitológia. Közben egy
konyvet IS megirtam az etruszk Vej i pusztu
lásáról." Mint mondja, idejét a befogadó
"édes Délsziget" és Oxford, Magda lánya la
kóhelye között osztotta meg, míg romló látá
sa árnyékba vonta számára a világot.

Terminat hora diem, terminat auctor opus
- írta egyik kötete utolsó oldalán, melynek
mottója éppen ez az Ady-sor volt: "Magyar
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harcokat más csillagon keverni...rr Más csilla
~o~, távoli földön harcolt, míg eljött az ő órá
Ja IS.

RÓNAI ZOLTÁN

FALUDI FERENC EMLÉKEZETE
ÉS KÉZIRATOS KÖNYVE

190 éve született Faludi Ferenc, a 18. század
egyik jele.s költő-írója, jezsuita pap-tanár,
akinek mind a negyvennégy költeményét
ismerjük, s ezek tették igazán fontos alakjá
vá irodalmunknak. Gyermekéveit Kőrrnen

den töltötte, majd a kőszegi és soproni je
zsuita gimnáziumban végezte középiskolai
tanulmányait. Befejezésük után a jezsuita
rendbe lépett, s néhány esztendei külföldi
tartózkodás után tért vissza szülőhazájába.

A pozsonyi rendház könyvtárosa s a gim
názium igazgatója, amikor II. József felosz
latta rendjét. Utolsó éveit Rohoncon töltöt
te, itt hunyt ell779-ben.

Költészetében antik mintákat követett, de
mert hallatlanul formaérzékeny volt, újítá
sokkal is kísérletezett: nevéhez fűződik az el
ső magyar szonettkezdemény. Kifejezésmód
ja erőteljes, sok fordulata termékenyítette
meg követőit. Mélyen vallásos, az isteni
Gondviselést szüntelenül hangoztató versei
mellett szívesen idézte az élet apróbb-na
gyobb örömeit, a többi között - mint erre
Kovács Sándor Iván utál szellemes tanul
mányában - a gasztronómia gyönyörűségeit.

Vas megyében halála után tovább éjt em
lékezete. Szombathelyen iskola vette föl ne
vét, és utcát neveztek el róla. Az itteni Egy
házmegyei Könyvtár őrzi saját kezűleg írt
versesfüzetét, melyet most hasonmás kiadás
ban jelentettek meg, kísérő tanulmányokkal
és Konkoly István megyéspüspök bevezetőjé

vel. Körmenden is ápolják Faludi emlékét. Az
itt kiadott tanulmánygyűjteményszerzőinek

jóvoltából feltárul előttünk élete, lelkisége és
költészettörténeti jelentősége. A városok ál
dozatkészsége, meJy lehetővé tette e kiadvá
nyok megjelenését, példamutató. S az is,
hogy az életmű kutatói között éppúgy szere
pelnek jeles irodalomtörténészek, mint e táj
egység tudós papjai (például Gyürki László)
és jeles mai rendtársai (Szabó Ferenc). Külőn
elismerést érdemel Dombi Mária és Kovács
Mihály filológiai teljesítménye. (Szegények Or
vosa Kormendéri Alapítvány, Könnend - Szom
bathely)

RÓNAY LÁSZLÓ



GYARMATI BALASSI BÁLINTNAK
ISTENES ÉNEKEI

Idén májusban volt négyszáz éve, hogy Ba
lassi Bálint Esztergom alatt halálos sebet
kapott. Ebből az alkalomból tudományos
ülésre gyűlt össze Esztergomban a korát és
életművét kutatók színe-java határon innen
és határon túl. S az évfordulóra emlékezve
megjelent néhány szép könyv is annak a ki
adónak jóvoltából, melyet már neve is erre
teremtett. A Balassi Kiadó alig néhány éve
alakult meg, de már e rövid idő alatt is te
kintélyt vívott ki magának a művelt olvasó
közönség körében tudományos és szépiro
dalmi könyveivel: munkáját mind tartalmi,
mind pedig könyvészeti szempontból nagy
fokú igényesség jellemzi. Eién Kőszeghy

Péter áll, aki maga is kitűnő Balassi-kutató,
s nyilván nemcsak az évfordulós kegyelet
vette rá néhány szép kötet kiadására. Ujra
megjelentette az ún. Balassa-kódexet, vala
mint Balassi műveinek és a róla szóló szak
irodalomnak Stoll Béla összeállításában el
készült bibliográfiáját, fakszimile kiadás
ban közreadta az istenes verseket, kiadta a
Rimay által írt híres temetési éneket, és
megjelentetett egy francia nyelvű versválo
gatást. Az utóbbi kettőről külön is szólunk
még rovatunkban.

A múlt század utolsó harmadáig Balassi
nak csak istenes és vitézi versei voltak isme
retesek. Tudni lehetett ugyan arról, hogy
másféléket is írt, nevezetesen szerelmi verse
ket, ahogy Zrínyi Miklós könyvtári jegyzéke
feltűntette .faitalan énekeket", de ezek szöve
ge csak 1874-ben került elő egy felvidéki kas
tély könyvtárából. Ez az ún. Balassa-kódex,
Eredeti példányát csak néhányan látták, mert
rejtélyes módon hamarosan újra eltűnt, de
szerencsére Dézsi Lajos a század elején még
fénymásolatot készített róla. Ez a kódex őrzi

a szerelmes verseket, melyeket a tridenti zsi
nat szellemiségének uralomra jutása után
nem lehetett kiadni és terjeszteni. Persze Ba
lassi egész költészete a zsinat után született,
de jellegét tekintve a reneszánsznak és
humanizmusnak a zsinat előtti szabadabb,
fesztelenebb magatartását tükrözi. Az ellenre
formáció előretörésének évtizedeiben egy
időre komorabbá és merevebbé vált az euró
pai szellemi élet, s abban a korszakban csak
vallásos tartalmú költeményeinek kiadására
kerülhetett sor. A mi nem kevésbé komor év
századunk egy szakaszában aztán - mint az
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mindenki tudja - éppen ezek a versei szo
rultak háttérbe.

Balassi egész Adyig a legjelentősebb ma
gyar istenes költő volt. Hívő, kérlelő, perleke
dő zsoltáros hangja átjárta a későbbi évszáza
dokat s mélyen beépült a magyar lírának
nemcsak a szemléletébe, hanem a nyelvi szer
kezetébe is. Istenes verseinek két nyomtatott
kiadása készült a 17. század harmincas évei
ben (melyekben Balassi mellett Rimay János,
Nyéki Vörös Mátyás és mások versei is olvas
hatók), az egyik Bértfán. az ún. "protestáns
kiadás", a másik pedig Bécsben. az ún. "ka
tolikus kiadás". Ez utóbbinak a marosvásár
helyi Teleki-tékában lelték meg egy nem egé
szen ép példányát, s a legutóbbi időkig ennek
alapján dolgoztak a kutatók. Az elmúlt évek
filológiai szenzációja volt, hogy egy magyar
szakos olasz fiatalember a firenzei nemzeti
könyvtárban kutatva egyszercsak ráakadt
egy másik, mégpedig ép és hibátlan példány
ra. A fiatalembernek Armando Nuzzo a neve,
s most a firenzei kötet fakszimile kiadása az
ő kitűnően megírt, tartalmas kísérő tanulmá
nyával együtt jelent meg. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN

KÉT BARTÓK-MŰRŐl

Bartók Béla 1940-ben elhagyta hazáját.
Elembertelenedőközélete miatt nem tudott
élni és alkotni benne. A közelmúltban két
remeke jelent meg igényes, művészi kiadás
ban: A Kékszakállú herceg vára című operája.
és táncjátéka. A csodálatos mandarin.

A Kékszakállú.. . Balázs Béla Bartóknak és
Kodálynak ajánlott költői szövegét tartalmaz
za 1912-ből. Erre a szövegre épült az opera,
amelyben a pentatonikus népzenei kifejezési
mód egyenrangú lesz; belesimul a kor egye
temes, későromantikus zenei ízlésvilágába. A
zene - híven a szöveghez - az egymást ke
reső férfi és nő ellentétének tragikumát hor
dozza. A mű dramatizált balladának tekint
hető, először szólal meg benne Bartók zenei
világának egy igen lényeges motívuma: a ter
mészet poézise. Balázs szövege olvasmány
nak is megragadó. így aki a zene tragikus
hullámzását is belehallja. úgy olvashatja,
mint egy partitúrát. A könyv a két főalak, a
Herceg és Judit színpadi megformálóinak ké
peivel, a felejthetetlen Ferencsik Jánossal, első
és hátsó borítóján Varga Imre Bartók-szebor
portréjának képmásával nyújt vizuális él-



ményt. A képanyagot Mezey Béla gyűjtemé

nyéből válogatták.
A csodálatos mandarin viszontagságos sorsú

remekmű. Lengyel Menyhért, a szöveg írója
már nemzetközi hírű drámaíró volt, amikor
A Kékszakállú herceg vára 1918-as bemutatójá
nak másnapján zseninek nevezt~ Bartók Bél~t

naplójában, "aki feloldva mondja el ~z~, an:",t
mi, szegények, szava~banakarunk k~feJezm, .
Bartók így írt A csodalatos mandarmrol felese
gének: "Pokoli egy ~uzsika le~z, h.a sikerül.
Az eleje egészen rövid bev~ze~es f~ggony', ~

nyitás előtt, - retten:tes zSivaJ: csorompsle~,
tülkölés, egy világvaros utcai forgatagaboi
vezetem be a hallgatót az apacstanyára."
Hangzavar, Illyés B~rtó~-;rersé.r;ek ~ez?ő so~
rát idézve, - de tisztító ereJu. Torteneimi
háttere az 1914 óta tartó háborús rémdráma,
a halál aratása, s vele szemben az emberi bol
dogság vágyának a tragikumon is átvergődő

reménye. A mű útja a bemutatóig már-már
krimi. Az ősbemutató 1926-ban Kölnben volt.
Botrány, letiltás követte. Bartók többé nem
látta művét színpadon, sem Prágában 1927
ben, sem 1942-ben Milánóban Ferencsik János
vezénylésével. hiszen akkor már másod~k éve
Amerikában élt s gyötrődve komponalta a
megszaggatott hazaszer7tet és az épő ho~

vágy remekét. a Concertot. 1945-?en Itthon !s
előad tá k a táncjátékot, de szerzője akkor mar
halott volt. Ám az önkény 1950-ben leparan
csolta a színpadról, mert azt nem látta alkal
masnak "a dolgozó nép erkölcsi és í~lésbeli

nevelésére". 1954-től a nagy zenetudós. Sza
bolcsi Bence szállt síkra a remekműért. s en
nek eredményeként lett zenetörténeti dátum
1956. június elseje, a bemutató. Harangozó
Gyula rendezése és koreográfiája, Lakatos
Gabriella és Vashegyi Ernő főszereplése, Ke
nessey Jenő vezénylése minden~,."kihoz~tt"a
műből, amit halhatatlan szerzoJe belealmo
dott.

A kísérő tanulmány Bónis Ferenc kiemel
kedő írása. "Kelet és Nyugat, múlt és jelen,
pentatónia és atonalitás, megváltás ~agne~

eszméi szerint és barbár áldozat Stravinszki
szerint, végső szintézis nincs és nem is lehet.
A romlatlan őstermészetnem békíthető össze
a romlott nagyváros civilizációjával. Vagy a
nagyváros igázza le a természetet, vagy az
hódítja vissza a civilizációvat ami még
vísszahódítható." Tiszteljük és őrizzük híven
értékeinket. (Magyar Bibliofil Társaság - Te
van, 1993)

pALMA! KALMAN
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BAKA ISTVÁN: SZTYEPAN PEHOTNIJ
TESTAMENTUMA

Baka István legújabb kötetével a szó ha
gyományos értelmé~en ve~t ~zép ver~ek:t

vesz kézbe az olvaso. A szepseg, az artiszti
kum nemcsak külön-kűlönaz egyes verseket
jellemzi, hanem a kötet egészét a megszer
kesztettség, a rendkívül szigorú ~ű90nd

uralja, hogy végül e testamentum egeszet ol
vasva bontakozzék ki valamiféle lehetséges
jelentés.

Mint ahogya cím jelzi, a versek a végső

dolgok megtapasztalásának közelében foga~

tak. A lírai alapélmény a halál, a pusztulas
lehetősége,az ajándékként megélt szerelem, s
a kegyelemként megadatott lét. Két nagyobb
részre tagolható a kötet: az első két ci,klus
(Trisztán sebe, Szaturnusz gyermek;z) s a :nr~a

dó ciklus állítható szembe egymassal. Ket, er
ték és képrendszer szempontjából eltérő világ
bontakozik ki előttünk. Az első rész érték- s
kultúratelített, az európai irodalom motívum
kincsét felidéző: a szerelmes versek a Trisztán
mondán alapulnak, fellelhetjük Szaturnusz,
Mária Magdolna alakját, vagy az unikornis
középkori hiedelmét.

A költő azonban a tradicionális képanya
got eszközként használja, új jelentéssel tölti
fel. A második rész hangsúlyosan kultúra
nélküli világ, Sztyepan Pehotnij fiktív álarcá
ba belebújva egy kultúra, szabadság, r:nozgá~,

szerelern nélküli világ halad pusztulasa fele.
Az első két ciklus képeivel szemben (melyek
tradicionálisak, de sajátos módon továbbépí
tettek) itt meglepően új, eredeti képeket talá
lunk. Sajátosan fonódik egybe bennük ember
állat, szerit-profán, természet-társadalom
technika-mítosz, álom-valóság: mondhat
nánk, hogy fenséges és alantas, ám mégsem
uralkodik el a groteszk. Ha meg is jelenik a
kultúra ebben a részben, legföljebb hiány
ként, vagy a hiányt megelőző pillanatként.
("Fekszem az ágyban váltogatom a!Testhe~y

zeteket plagizálva Proustot/De szinte ~m

den emlékem eliszkolt/Ebbőlse lesz regeny
trilógia" - Álmatlanság, Hideg teremben höl
gyek és urak). A két r~sz k,ö.~ött fe~.lelhetők

megfelelések, mely;~ b~ztosltJ~~.a kote~ e!?y
ségét, s emellett poénkai funkciójuk a ket resz
között feszülő ellentét kiemelése is. Ilyen
megfelelés például a tenger, kagyló, gyön!?y
erotikus képeinek újramegjelenése a második
részben (Almatlanság), melyek a Trisztán-ver
sekkel mutatnak párhuzamot.

Formai szempontból is tradiconálisak. a
kötet versei. Rendkívül sok a szonett, megje-



lenik a magyaros verselés is (tizenegyes so
rok, felező tizenkettessel keverve, s rímes for
mákat is találunk. Itt is megfigyelhető azon
ban a hagyomány vállalása mellett a továb
bépítés is, az áthajlások alkalmazásában.
Rendkívül merész az enjambement a Fredman
szonettjeibó1 című versben: két szonett határán
helyezkedik el. Az Egy csepp méz című költe
ményben pedig a lassan hömpölygő tizen
egyesek menetét töri meg.

Baka István verseit olvasva a mai magyar
líra hagyományos vonalának egy nagyon
szép, értékes kötetével ismerkedhet meg az
olvasó. (Jelenkor, 1994)

LIPTAI CSILLA

BÁLINT BALASSI POEMES CHOISIS
- Balassi Bálint válogatott versei

Balassi legszebb verseiből húszat foglal ma
gában ez a kétnyelvű kötet. Bevezetőjét

nyelvünk és irodalmunk kitűnő francia is
merője, Jean-Luc Moreau írta. Nem szokvá
nyos bevezető ez, hanem Balassi koráról,
életéről és költészetéről szóló szépen megírt
esszé. Avval kezdődik, hogya nagy szavak
valójában mindig kis szavak szoktak lenni.
Mi értelme lenne Balassit a francia renes
zánsz nagyjaihoz hasonlítani, és például azt
állitani. hogy ő a magyar Ronsard? Kedvet
kapna-e az olasz olvasó, ha Ronsard-t a
francia Petrarcának nevezve próbálnák be
mutatni? Jean-Luc Moreau jól tudja a vá
laszt, és esszéjében éppen arra világít rá,
ami sajátlagos volt Balassi költői világában.
Szavát nem igazítja a francia átlagoIvasó
nak a magyar történelemről és irodalomról
feltételezhetően csekély ismereteihez 
amit magyar szerző bizonyára megtenne 
, hanem nagykorúnak és egyenrangúnak te
kinti közönségét.

A verseket Lucien Feuillad fordította, akit
még Gara László nyert meg a magyar iroda
lom ügyének. Feuillad nem tud magyarul,
Gara egykori nyersfordításaiból dolgozott, s
fordításainak egy része már megjelent az
1962-es legendás Anthologie de la Poésie hong
roise-ban. A tolmácsolásban franciául megszó
laló Balassi-versek világosak, jól érthetőek, s
különösen szép a zenei hangzásuk. Ez azért
örvendetesen meglepő, mert ismeretes, hogy
a francia műfordítások legtöbb esetben nem
sokat törődnek a formahűséggel, hanem egy
séges, prózaversszerű formában adják vissza
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az eredeti versek szemantikai tartaImát. Feuil
lad nem ezt a francia fordítói hagyományt
követi, hanem mindent megtesz, hogy meg
őrizze a Balassi-vers különös tonalitását.

O mon beau rossignol,récoute tes paroles
Au milieu des vertes ramées,

Te szép zöld fülemüle,
zöld ágak közibe
mondod el énekedet,
A zenei hangzás kedvéért inkább megvál

toztatja az eredeti szöveg grammatikai viszo
nyait, így lesz a harmadik személyű igéből

("mondod") az első személyű "j'écoute" (hal
lom). Ez a hűtlenség azonban a versszerűség

mélyebb hűségének eszköze. Sajnos a francia
műfordítói iskolák nyelvtechnikai korlátaiból
következőert Feuillad-nak olyan bravúrra,
hogy az eredeti vers régies ízét és régies or
tográfiáját is megpróbálja leképezni - ahogy
például Jékely Zoltán fordította nálunk a Ba
lassi-kortárs, Papillen de Laphrise-t - már
nem futja ereje. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN

BERTÓK LÁSZLÓ: PRIUSZ

Egyre több olyan önéletrajzi feljegyzés, do
kumentumgyűjtemény jelenik meg mosta
nában, melyeknek szerzői igyekeznek átvi
lágítani a sötét 50-es éveket, s feltárni azt a
tengernyi szenvedést, amely sok-sok ezer
embernek jutott osztályrészéül. E munkák
között akadnak irodalmi vonatkozásban
másodrangú ak és maradandóak, ám közös
érdemük, hogyatényeket mondják el, s an
nak a nemzedéknek, amely - szerencséjére
- nem élte át ezeket az esztendőket, segí
tenek a kendőzetlen valóság megismerésé
ben.

Bertók László megragadóan érdekes köny
ve először is azért talál célba, mert annak első

részében szinte szenvtelen objektivitással
közli hányattatásának hiteles dokumentuma
it. Jegyzőkönyvek, végzések követik egymást,
fényt derítve egy fiatalember kacskaringós
életútjára. Ez a már gimnáziumi éveiben köl
tői tehetséget mutató ifjú - a szerző - egy
ártatlan költeményével a rendszer elleni izga
tóvá vált, a megyei börtön lakója, majd rend
őri felügyelet alatt álló megbélyegzettje. Főis

kola helyett tsz-fogatosként és könyvelőként

dolgozott, s csak 1962-ben rehabilitálták. A
második részben Mintha örökké élnél címmel
megrendítőőszinteségű jegyzetek, emléktöre-



dékek követik egymást, melyekből akár egy 20.
századi ember szenvedéseinek, a belső és külső

békességért vívott küzdelmének, az anyai sze
retetnek és a szomorú elmúlásnak az eposzát is
meg lehetne (kellene!) írni. (Századvég Kiadó)

RÓNAY LÁSZLÓ

WOLFGANG ISER:
DAS FIKTIVE UND DAS IMAGINÁRE

A szerző legújabb művének alcíme (Az iro
dalmi antropológia perspektívái) elárulja a né
met irodalomtudomány egyik legújabb ér
deklődési irányát, kérdését, amelyre Iser az
irodalmi szövegek fikcionalitásának aligha
nem örök problémáját vizsgálva próbál vá
laszt adni. Iser az eddigi kétosztatú (való
ság-fikció) felfogásokkal szemben a reális, a
fiktív és az imaginárius hármasságát állítja
fel, és a fikciót elsődlegesenaktusként értel
mezi (mint szelekció, kombináció és az iro
dalmi szöveg fiktív voltának jelzése). Ez
biztosítja azokat a .Iiatárátlépéseket", ame
lyek a szöveg felépítését meghatározzák. A
fikció aktusa oly módon nyer betöltött for
mát, hogya szöveg imaginárius, vele szem
beforduló terére irányul, amely viszont
csak ezáltal konkretizálódik. Igy jön létre az
a "szövegvilág", amely az említett triád ré
vén a hatásfolyamatot olyan játékként való
sítja meg, amelyben a fiktív és imaginárius
kölcsönviszonya. együttes jelenléte egy
szerre véges és végtelen lehetőségeket biz
tosít. Iser kimerítő részletességgel, hatalmas
filozófiai, pszichológiai és természetesen
irodalomelméleti eszköztárral mutatja be e
fogalmak interpretációtörténetét, és első

rangú elemzést nyújt a reneszánsz bukoli
káról mint a fikcionalitást tematizáló iro
dalmi diskurzusról. Arra a következtetésre
jut, hogya szövegek szerkezetét már önma
gában is játékként. illetve különböző játék
típusok örök kölcsönhatásaként lehet fel
fogni, és bemutalja ennek jel- és jelen
téselméleti vonatkozásait (itt már a de
konstrukció felismeréseivel is számot vet
ve), de utal aszövegszerkezetek - történeti
létmódjukból fakadó - változásaira. vala
mint a játéknak az esztétikai élvezetben be
töltött szerepeire is (itt a recepcióesztétiká
val párhuzamba állítható eredményekkel).
Saját hatásesztétikai munkásságának "ha
gyományai" pedig ott térnek vissza (Der
implizite Leser, Der Akt des Lesens), ahol az
olvasót is "beépíti" a koncepcióba, teljesítve
így az inszcenálás fogalmára alapuló antro-
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pológiát. Eme irodalmi antropológiának a
legfontosabb eredménye alighanem az,
hogy az olvasási folyamatot teljes játékként
képes magyarázni. Iser műve kulcsfontos
ságú, és csak sajnálható. hogy - legalábbis
az eddigi tapasztalatok alapján - magyar
fordítására még hosszú ideig nem lehet szá
mítani. (Suhrkamp, 1991)

KULCSÁR-SZABÓ ZOLTÁN

RIMAY JÁNOS BALASSI-EPICÉDIUMA

Néhány héttel Balassi halála után öccse, Fe
renc is elesett egy tatárokkal vívott csatá
ban. Ha hinni lehet a Balassa-kódex egyik
megjegyzésének, Balassi Bálint sebesülése
kor arra kérte barátját, Rimay Jánost, hogy
verselje meg halálának igazi történeté t. Ri
may, aki manierista költészetünk egyik leg
nagyobb alakja volt, hűségesen ápolta Ba
lassi emlékér, gondosan összegyűjtve ki
akarta adni verseit, s tanulmányszerű el
őszót tervezett a kötethez. A kötet nem jelent
meg, de a bevezető tanulmány ránk marad, s
irodalomtörténetírásunk első jelentős anya
nyelvi emlékét tiszteljük benne. Rimay eleget
tett a halálos ágyon elhangzott kérésnek is és
többrészes nagy költeményciklust írt a két
testvér szerencsétlen haláláról.

Az epicédium temetési ének, gyászdal,
nem azonos az epitáfiummal. a sírverssel. Ez
utóbbi legtöbbször rövid, epigrammatikus
formában megfogalmazott vers, melyet a sír
emlékre vésnek. az előbbi viszont hosszabb,
kifejtő költemény, az elhunyt érdemeit, eré
nyeit, szerepét magasztalja. Rimay a két Ba
lassi testvérről szóló epicédiumot mitológiai
keretbe helyezte, s noha az eposzi szerkezet
megszokott és megkívánt elemei hiányoztak
belőle, versciklusát mégis a Zrínyiász előfu

tárának szokták tekinteni 'az egyéni sors, a tö
rök elleni harc mitologikus formában való
összekapcsolása miatt. A mai olvasó pedig
meglepve fogja tapasztalni a vallomásos so
rok örök időszerűségét, amikor Rimay ilyen
szavakat ad Balassi szájába a kelet-közép-eu
rópai történelem-érzés csodálatosan feszes,
tömör összefoglalásaként: Mit mondhatok? Él
tem /, Hol bátran, hol féltem/.../

A kötetet Ács Pál szerkesztette, Rimay fak
szimilében kiadott szövegét négy tanulmány
kiséri, melyek közül a recenzens hadd emelje
ki Szentmártoni Szabó Géza tartalmas írását
Balassi haláláról. (Balassi Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN



TÜSKÉS TIBOR: IDŐROSTA

Alcíme szerint egy szerkesztő emlékeit tar
talmazza e szép, olvasmányos kötet. Valójá
ban Tüskés Tibor a szépíró eszközeivel idé
zi föl azoknak az íróknak a portréját, akik
nek szerepe volt szellemi fejlődésében, s
akikkel később, mint a kor legszínvonala
sabb folyóiratának. a Jelenkornak főszer

kesztője, valamiképpen kapcsolatba került.
A Jelenkornak tulajdonképpen meghatáro

zó szerepe volt az '50-es, '60-as évek irodal
mában. Tüskés Tibor szerkesztésében meg
szólalhatott egy sereg olyan író, aki máshol
nem juthatott fórumhoz. Később pedig, amikor
túl merész lett, mint főszerkesztőtleváltották a
Jelenkor éléről. A magyar irodalmi élet még so
káig nem tudta megemészteni a Jelenkor-ügyet.
Később azután volt még ügy elég, hozzászok
hattak az írók, hogy ahol túl szabadon beszél
tek, ott előbb-utóbbbezárták a kaput.

Tüskés Tibor kis portréi rávilágítanak az
író k egyéniségére, szinte kézzelfogható kö
zelségben. tapintható jelenvalóságukban idé
zi őket könyve lapjain. Némi fájdalommal
emlékezhetünk: hány tüneményes tehetség
nek nem adatott meg, hogy igazi formáját ki
futhassa. hiszen valamennyiük felett ott vir
rasztott a kétség, vajon elmondhalják-e azt
szabadon, amit gondolnak.

Szép, vonzó kötet, mindenkinek ajánlom.
(Pannónia könyvek)

R6NAY LÁSZL6

ÓDA A MUZSIKÁHOZ

Kodály Zoltán zeneszerzői életművének

központi műfaja a kórusmuzsika. Már fiata
lon, zeneakadémista éveiben is kitartó, fá
radságos munkával törekedett az ideális
énekkari hangzás megteremtésére, később

komponistaként és pedagógusként megala
pozta századunk magyarországi kóruskul
túráját, és még idős korában, a hatvanas
években is maradandó értékű kórusműve

ket írt. Szimbolikus jelentőségű, hogy utol
só, befejezetlenül maradt alkotása is egy a
capella vegyeskar volt.

Kodály legszebb, legismertebb vegyeskari
műveiből válogatott új lemezén a Pécsi Ka
marakórus szerepel, Tillai Aurél karnagy irá
nyításával. Az együttes 1958-ban alakult, és
annak ellenére, hogy jórészt nem hivatásos
zenészek alkotják, produkcióik színvonala
felveszi a versenyt a professzionista kórusok
kal. Európa számos országában koncerteztek.
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gyakran szerepeltek a rádióban, és kezdemé
nyezésükre jött létre 1964-ben a Pécsi Nem
zetközi Kamarakórus Fesztivál.

Az új CD-n Kodály zenei pillanatfelvételei,
miniatűrjei (Köszöntő, Horatii Carmen, Naphim
nusz, Norvég lányok) éppúgy hallhatók, mint
monumentális ciklusa, a Mátrai képek, a meg
rázó erejű Jézus és a kufárok, Sík Sándor Te De
ume, a Weöres Sándor versére írt üregek, va
lamint a Collins és Shakespeare szövege nyo
mán komponált An ode for Music (6da a mu
zsikához).

A befelé forduló, meditatív karakterű lírai
művek érezhetően közel állnak a pécsi együt
tes ízlésvilágához. A fiatalkori, 1904-ben ke
letkezett, Gyulay Pál versét megzenésítőEstét
- amely még erősen kötődik az európai ké
sőromantikus tradícióhoz is - a Kamarakó
rus kristálytiszta intonációval, mély átéléssel
tolmácsolja. A Norvég lányok tartózk~dó, sej
telmes előadása, a Székely keserves fájdalmas
expresszivitása, a Te Deum szépsége magával
ragadó. Nem ilyen kedvező a kép a gyors,
lendületes, humoros kórusművek esetében:
technikai probléma, hangképzési bizonyta
lanság ugyan itt sem merül fel, de a Kodály
által megálmodott felszabadult, derűs előa

dás helyenként - például a Mátrai képek
egyes részletei vagy a Túrót eszik a cigány 
esetében - teljesen hiányzik.

Összességében azonban a Pécsi Kamara
kórus új CD-je - a gondos repertoárválasz
tás és a színvonalas megszólaltatás miatt 
elismerést érdemel, és az együttes több évti
zedes, igényes műhelymunkájánakújabb bi
zonyítéka. (Hungaroton Classic, 1994)

RETKES ATTILA

SEBEŐK JÁNOS: HISZTÉRIUM]ÁTÉK

A vaskos regény már küllemével, adjusztá
ciójával is szembetűnik. Az illusztrációkat
készítő Kovács Tamás közreműködésévela
tipográfiai arculatterv is az író munkája
(akár kilenc-tíz egymás utáni sorban is más
betűtípus, -fokozat szerepel). Technikailag
és anyagilag szívvidítóbb időkben - ami
kor majd nem is lesz más dolga az ember
fiának, mint irodalmi műveket lapozgatni
- újság formában fogják újra kinyomtat~i

Sebeők János könyvét. Ez az (ellenjutópia
- mondjuk így: a mennyország nevű pokol
bemutatása - ugyan nem egyezkedik a ki
csiny, a csip-csup utópiákkal, ám az bizo-



nyos, hogya mennybe, angyali régiókba
fölvitt profán óriásmese a publicisztika ál
ruhájába szeretné öltöztetni a derűs és fan
táziadús rémlátomást az emberiség meg
semmisüléséről, illetve arról, hogy meg
semmisülni sincs erőnk.

Aligha akadhat ellentétesebb tartalom és
forma, mint az apokalipszis és a napihír. Se
beőktől, aki nem is csupán játékosan homo
transdimensionalisként, általános kommuniká
torként is számon tartja önmagát, nyilván
nem volt idegen a végletességnek, az eklekti
kusságnak ez a példátlan kevercse. mely
mégis egyanyagú. A szöveget szavakra kell
visszabontanunk. mert az atomizált világ, vi
lágegyetem összes törvénye, titka nyelvi atom
magvakban. elemi ötletekben és ötletrészecs
kékben kering. Talán posztmodemnek kellene
és illene nevezni a hatalmas apparátussal dol
gozó (ugyanakkor a dolog képtelenségét kifeje
ző, megérzékítő) szöveget - ám pontosabb a
divatjelző helyett a molekuláris próza kifejezést
használni az (égi) karneváli könyvre.

Az építés előfeltétele a leépítés - tehát ol
vasói magatartásunk sem maradhat a hagyo
mányos, egyenesen haladó, lineárisan ter
peszkedő lomhaság oltalma alatt. A breviári
umszerű olvasás javasolható, a részletes, sza
kaszos belemerülés, amely alkotó és elemző

módon segíthet a textus kiagyaltságain, a
kompozíció időnkénti túl komplikált voltán, a
fölöslegesen is ismétlődő szerkezeteken.

Ha így teszünk, okulásunkra válik a Hisz
tériumjáték rémségesen víg gyehennája, ez a
túlexponált, fájdalmas mennyország. S mire
észbe kapunk - ha van mibe kapnia az em
bernek -, arra leszünk figyelmesek, hogy
mintha az idők kezdete óta szorongatnánk
ezt a tenyérperzselő könyvet. (Kossuth)

TARJÁN TAMÁS

TARJÁN TAMAs: , ,
EGY TISZTA TARGY TALALGATASA

Alighanem szabálytalan bírálói magatartás,
mégis a könyv záró esszéjével (Legendák a
nagyapákról a címe) érdemes kezdenünk
Tarján Tamás új kötetének méltatását. Ebből
ugyanis megismerhetjük azokat a személyi
ségjegyeit, melyek esszéiben és elemzései
ben rendkívül karakterisztikusan jelen van
nak: szellemiségét, iróniáját és az ezeket el
lenpontozó, olykor már-már alázatos tiszte
letét az igazi értékek iránt. Azért is vissz
hangzott bennem e záró esszé, mert név
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nélkül megrajzolja annak a piarista papta
nárnak arcképét. aki rendkívüli hatást tett
rá, s tegyük hozzá: nemzedékek egész sorá
nak alakítgatta (alakítja ma is) szellemi
ségét.

A kötet címe Tandori Dezsőt idézi. Az ő

költészetével foglalkozik az első ciklus. Elmé
lyült verselemzések és bírálatok sorával bizo
nyitja a szerző, hogy az író líránk újító alakja,
aki a lélek olyan tájait világítja meg s kelti
életre, amelyek addig talán homályban vol
tak. A kötelező tanulmányfüzér Nádas Péter
világába kalauzol. Kitűnő méltatást olvasha
tunk dramaturgiájáról, s három másik köny
véről. Nádasról sok-sok bölcs és tudós elem
zés jelent meg, de Tarján Tamás alighanem
jobban szolgálja ezek nagy részénél az író és
olvasó érdekeit, amikor szakszerű meglátása
it szellemesen. olvasmányosan. az író világá
val való megismerkedésre csábítóan adja elő.

Ugyanezek az erények jellemzik korunk pró
zaíró középnemzedékével foglalkozó írásait,
melyek kőzűl nekem legalábbis az tetszett
leginkább, amelyben Esterházy Péter: Hrabal
Könyve cím ű művét méltatja.

Szeretni való, tanulságos írások, korunk iro
dalmának hív tükörképei. (Orpheusz könyvek)

RÓNAY LÁSZLÓ

M. BAIGENT-R. LEIGH:
MI AZ IGAZSÁG A HOLT-TENGERI
TEKERCSEK KÖRÜL

Hamisítatlan propagandairatot tart a kezé
ben az olvasó, amikor nekigyürkőzik e
könyv olvasásának. A művet rémdrámának
is nevezhetnénk, a legrosszabb romantikus
regényeket is alulmúló dramaturgiai szín
vonallal, ahol a szereplők egyéni kvalitásai
teljességgel lényegtelenek, illetőleg felol
dódnak eszmei hovatartozásuk horizontján.
Szerzőink célja deklaráltan nem a tudományos
ismeretterjesztés, hanem a botránykeltés.

Az opus első része, A nagy csalás felvonul
tatja a szereplőket, két típusba sorolva őket:

feketék és fehérek, az előbbiek szinte kivétel
nélkül katolikusok, mi több, papok, vagy
szerzetesek (ezek után evidens, hogy kőke

mény antiszemiták), mellesleg tudo
mányosan félműveltek, gőgösek, törtetők és
lusták. A szerzőket nem zavarja, hogy olyan
széles körben elismert munkájú és felkészült
ségű tudósokról van szó, mint a néhai P. Be
noit, J. Starcky, vagy a kiváló Roland de Vaux
és J. T. Milik, akiről még az elfogultsággal



egyáltalán nem vádolható G. Ve~mes is .csak
annyit érez szükségesnek megJegyeznI: "a
kumráni anyag kitűnő kiadója".

Velük szemben állnak a - természetesen
hófehér - bárányok, akiket csak az elfogu
latlanság, a kutatás szabadsága és a felvilágo
sult, nevelni vágyó tudományos hit hai.t.
Színre lép a pozitív hős is, de Vaux ellenpárja
J. M. Allegro, akinek főművét a The Sacred
Mushroom and the Cross-t a tudósok hada világ
nézetüktől függetlenül egyöntetűen dilettáns
nak és értelmetlennek nevezte. Allegro kutatási
módszerének "előfeltételnélküliségét"jelzi ama
mondata, amit munkája elején írt egy éppen ka
tolizálásra készülő kollégájának: .rnire én befe
jezem a munkámat, már nem lesz egyház,
amelyhez csatlakozhatnál". Tárgyi tévedésektől

kritikátlan ítéletektől hemzsegő műről van szó.
A legszánalmasabb azonban nem a tudo

mányos objektivitás és felkészültség hiánya,
hanem az az egyházkép, amelyet a második
fejezet vázol. Kirajzolódik az egész világot
behálózó katolikus összeesküvés képe, mely
nek élén a műveletlen és öntelt II. János Pál
pápa és .főinkvizjtora" J. Ratzinger bíboros
áll, kiknek nyilvánvaló célja a Haladás meggá
tolása. a világ butaságba taszítása.

A könyvben végsősoron a leglényegesebb
sikkad el: hogy a tekercsek a két szövetség
összetartozásának szimbólumai, jelei Isten
Igéje élő és dinamikus voltának, a Gondvise
lésnek. mely előkészít aminőségi változásta.
és az emberiség megváltás utáni mérhetetlen
sóvárgásának.

Utoljára 1986-ban jelent meg magyarul
könyv a holt-tengeri tekercsekről.J. D. Amu
sziné. Csak visszasírhatjuk azt az objektivi
tást, és főleg azt a tárgya iránti végtelenül alá
zatos szerétetet. amiből e szovjet tudós példát
adott művében.

S rendhagyó módon hadd hívjuk fel olva
sóink figyeImét a témával tárgyilagosan fog
lalkozó már megjelent művekre: 1. M. Bur
rows: A holt-tengeri tekercsek; Bp., 1961. 2. G.
Vermes: A holt-tengeri tekercsek hatása ...; MI
OK Évkönyv, Bp., 1976. 389-403. 3. J. D.

640

Amuszin: A holt-tengeri tekercsek; Bp., 1986.
G. Vermes: A holt-tengeri tekercsek. ..; Bp.,
1992. (Holnap, 1994.)

XERAVITS GÉZA

BENCÉS LELKISÉGI FÜZETEK 8, 9

Két új kötettel gyarapodott e kiváló sorozat.
Anselm Grüm: Almaink és lelki életünk cím
mel rendkívül izgalmas témát dolgoz föl.
Nem "freudi" álomfejtésre vállalkozik, ha
nem lépésről lépésre bizonyítja, hogy álma
inkban is az Ur szólít meg bennünket, s
ezeknek nemcsak pszichológiai, hanem lel
ki értelmezése is lehetséges. A korai szerze
tességtől nyomon követi az álmok lehetsé
ges "értelmezését". A lelki élet olyan formá
ját világítja meg, amelyről alig-alig esik szó,
és jelentékeny segítséget nyújt önszemléle
tünk és vallásos életformánk gazdagításá
hoz. A kötet Unger Zsuzsa fordításában lá
tott napvilágot.

A Brakkenstein közösséghez időnként új
lapok csatlakoznak. Számunkra, mintegy lel
ki életük gazdagításának vezérfonalául ké
szült a Regula egy új testvér számára. A tizen
négy jótanácsot tartalmazó regula azonban
nemcsak a közösség tagjai számára tartalmaz
értékes útmutatást, hanem minden vallásos
ember számára is, aki arra szenteli életét,
hogy Istent keresse, szolgálja, s általa érje el
léte legfőbb célját. A prózaversekbe tördelt ta
nácsok olyan értékek és magatartásminták ki
alakítását segítik, amelyek manapság mintha
hiányoznának életünkből. Ki beszél manap
ság egyszerűségről, szerénységről, józanság
ról? S ki akarja ezeket élete gyakorlatává ten
ni? Pedig ilyesfajta tulajdonságok híján nem
növekedünk lelkiekben, hanem egyre inkább
kiszáradunk. érzéketlenné és önzővé válunk.
Hogy ne így történjék, abban is segít bennün
ket e regula Nyiredy Maurus fordításában.
(Bencés Kiadó, Pannonhalma)
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