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LUKÁCSLÁSZLÓ Európa lelke
Nem telik el nap anélkül, hogy ne hallanánk-olvasnánk az európai
csatlakozásról. Tényleges információk és hangzatos frázisok tömke
legében élünk. Európa úgy jelenik meg előttünk, mint valami tő

lünk független, ám lassan elérhető közelségbe kerülő vágyálom: a
gazdagok és hatalmasok erődítménye,amelybe egyszer talán bebo
csáttatást nyerünk. Egységesülőszabványok, piac és pénz, egységes
védelmi és ellenőrzési rendszerek bűvölete vesz körül bennünket.

Nagyra kell becsülni azokat a politikusokat, akik a II. világhá
ború után megálmodták az egységes Európa eszményét. Először

történt kísérlet arra, hogy a kontinens ne egymással hadakozó ha
talmak véres gubanea legyen, de ne is egyetlen birodalom "erő

szakszervezete" tartsa fenn egységét. Egymás sajátosságait tiszte
letben tartva, a kölcsönös partnerség jegyében születik - nem kis
vajúdások közepette - Európa egysége. Tiszteletre méltó, s re
mélhetően sikerre jutó törekvés.

Akik e munkát végzik, számtalan nehézséget leküzdöttek már.
Két veszély azonban egyre nyilvánvalóbban jelentkezik. Az unió
megálmodói keresztény politikusok voltak, s a keresztény értékek
alapjára építkeztek. Ma viszont szabványokról és egyezményekről

tárgyalnak - morális, s főleg keresztény értékekről egyre ritkáb
ban esik szó. Félő, hogy az új Európa pusztán gazdasági-politikai
megfontolások alapján szerveződik, s gazdag keresztény öröksége
egyre inkább feledésbe megy. Gazdasági-politikai nagyhatalommá
lesz, csak éppen a lelkét veszti el. "Mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri is, lelkének azonban kárát vallja?"

A másik veszélyt éppen az egységesítés rejti magában. A globa
lizálódás világméretű jelenség. Európa sajátos értéke éppen az,
hogy csöppnyi kis területen oly sokféle kultúra, helyi és regioná
lis közösség alakult ki. A helyi kultúrák egy részét már a nemzet
államok is elnyelték: évszázados konfliktusok teszik feszültté-fáj
dalmassá egy-egy európai ország történetét. Valódi közösséget vi
szont csak teljesértékű, igazi személyiségek tudnak alkotni. Meg
őrzi-e a jövő Európája a kultúráknak azt a sokszínűségét, amely
legsajátosabb értékei közé tartozik?

A messzetekintő magyar gondolkodók mindig Európa dimen
zióiban látták hazánkat is, a világot is: magyarságuk és európai
ságuk egy tőről fakadt. Magyarország mind politikai, mind lelki
kulturális értelemben szerves részét alkotta az európai közösség
nek. A Vigilia maga is ezt a keresztény és sokszínűségében össze
tartozó európai örökséget vállalta fel akkor, amikor századunkban
két diktatúra is elnyeléssel fenyegette a kontinenst. Ezt a hagyo
mányt kívánja folytatni most, amikor a modern cseh katolikus
irodalom értékeit mutatja be e számában.
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Előzmények

A diakónus a mai
egyházban
Szeretnék kísérletet tenni arra, hogy az állandó diakonátus körüli
vizsgálódások különböző szálait összefogjam. és mind szisztemati
kus, mind pedig a jövő felé tájékozódó gyakorlati nézőpontból to
vábbfejlesszem. Szeretném megmutatní, hogy a diakónus hivatala
alapvető hivatal egyházunkban, és a jövőben egyre inkább azzá kell
válnia.
A diakónus hivatala
Amikor a zsinati atyák az állandó diakonátus megújításának gon
dolatát elfogadták, mint tudjuk, egészen különböző érdekeket fon
tolgattak. Egyesek a jövendő "paphiányt" fígyelembe véve azt re
mélték, hogy az állandó diakónussal tehermentesíteni tudják a pa
pokat a helyi egyházakban, amelyek diaszpóra-jellegűekkéváltak
a társadalmon belül, a fiatal helyi egyházakban pedig erősítik a
misszió helyzetét. Mások fölkarolták a már a zsinat előtt keletkezett
diakonátusi körök eszméit, és az egyház diakóniájának erősítésére

törekedtek. Megint mások számára az állandó diakónus cölibátusá
nak kérdése (egyáltalán a cölibátuskérdés) volt az alapvető problé
ma az állandó diakonátus bevezetésénél.!

A következőkben abból indulok ki, hogy ci díakonátust a zsinat
önálló szentelési fokozatnak nevezte, ezért nem szabad a paphi
ányt enyhítő pótlékként értelmezni.

Az állandó diakonátus bevezetését a világegyház számos egy
házmegyéjében lelkipásztori igények és tapasztalatok készítették
elő; "alulról" indult mozgalom előzte meg, különösen az ún. dia
konátusi körökben, Ezeket az "alulról" támadt kezdeményezése
ket már XII. Piusz pápa bátorította, és azután a világegyház sok
püspöke támogatta a II. Vatikáni zsinaton. Ennek megfelelően a
vitát a zsinaton inkább pasztorális-pragmatikus, mint teológíai ál
láspontok jellemezték. Alapvető teológiai megfontolások, különö
sen Karl Rahner, Yves Congar és mások részéről; ezek gyorsan el
vezettek annak tisztázásához, hogy a diakonátus nem a laikus
apostolkodás egy alakulata, hanem a fölszentelt hivatal külön for
málódása az egyházban. Ezt a fölfogást a zsinat jóváhagyta: a
diakonátus "az egyház számára a legnagyobb mértékben létfon
tosságú hivatal". Az állandó diakonátus bevezetését azért tette le
hetővé, mert a diakonátus teológíai lényegéhez tartozó föladatok
különben számos vidéken csak nehezen végezhetők el (LG 29).

A diakonátus, akárcsak a presbiterátus, az ordo szentségí hivatalá
hoz tartozik, amelyet kézrátétellel és imádsággal adnak át, és amely
nek teljessége a püspöki rend (LG 28k; vö.: 41; OE 17; AG 16).
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Aki a teológiatörténetet csak egy kicsit is ismeri, tudja, a zsinat
idején mennyire kevéssé volt magától értődő ez a kijelentés,
amely visszanyúl az első évszázadok liturgiájához és teológiájá
hoz. Szakít a középkori hagyománnyal, amely az egyházi hivatalt
a papi hivatalra szűkítette, s ezt kizárólag mint konszekrációs ha
talmat szemlélte.

Teológiai gyökerek A megújuláshoz tehát a régi egyház szentelési liturgiájához és
az egyházatyák teológiájához kellett visszanyúlni. E régebbi ha
gyomány fényében a zsinat tanítóhivatali tekintéllyel tisztázhatta,
hogy a diakonátus, presbiterátus és episzkopátus az egyház egy
szentségi hivatalához tartozik. A diakonátusnak mint az egyház
ban való szentségi hivatalnak megújulása tehát egyrészt a jelen
pasztorális szükségleteinek kielégítését célozta, másrészt az egy
ház mértékadó hitforrásainak teológiai megfontolásából eredt.
Csak ebből a kettős mozgásból nyerhetett a diakonátus megújulá
sa kötelező alakot az egyházban.

A zsinat újragondolta az episzkopátus, presbiterátus és diako
nátus viszonyát is. A régi egyház fölfogása szerint a püspöki
rendből indul ki: övé az ordo szentségének teljessége (LG 21). A
diakónusok és papok - csökkenő mértékben - részesednek ab
ban az egy szentségi hivatalban, amely teljességében a püspököt
illeti meg. A püspök munkatársai; eszerint a maguk szolgálatát a
püspök helyetteseként végzik

Püspök, pap, diakónus A diakónusok nem pusztán a püspök meghosszabbított kezei.
Hiszen a szentség tulajdonképpeni kiszolgáltatója maga Jézus
Krisztus; a szentelés a fölszenteltet szentségi jeggyel (character in
delebilis) jelöli meg, ezáltal különös módon hasonul Krisztushoz,
az egyetlen főpaphoz, pásztorhoz és püspökhöz. Emiatt a püs
pöknek nincs abszolút rendelkezési joga a szentelés és a szentelt
fölött sem; tisztelnie kell azt a bizonyos önállóságot és egyéni fe
lelősséget, amely a szentelés szakramentumával adott Krisztus
közvetlenségből származik. Püspök, pap és diakónus tehát, mind
egyik különböző módon, Jézus Krisztus egyetlen küldetésében ré
szesül, s így testvéri és kollegiális együttműködésre vannak utal
va. A papok és a diakónusok nem egyszerűen a püspök aláren
deltjei, hanem úgy kell tekinteni őket, mint a püspök testvéreit és
barátait.'

Végül közelebbről meghatározhatjuk a pap és a diakónus vi
szonyát abból következően, hogy Jézus Krisztus papi hivatalában
különbözőképpen részesednek Amíg a diakonátus még csak egy
átmeneti fokozat volt a presbiterátushoz, úgy látszott, hogy a dia
kónus hierarchikusan alárendelődik a papoknak. Ezt a hierarchi
kus alá- és fölérendelést olvashatnók ki első látásra még a LG 29
ből is. Ott az áll: "A hierarchiában egy fokkal lejjebb állnak a dia
kónusok.." Ámde pontosabb körültekintés után kiderül, hogy
ezen a helyen nem a diakónusnak a papok alá rendelődéséről

van szó, hanem arról, hogy a diakónus csekélyebb részt birtokol
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2H. Vorgrimler:
Sakramenta/theologie
(LeTh 17), Düsseldorf

1987, 288.

3Fil 4; Smyrn 4,1;
Ef 2,1; Magn 2,1.

4rrad. apost. 8.

5Didasc. II, 44.

a püspök hivatalából. Ez belátható a LG 28-ból: "Krisztust az
Atya megszentelte és a világra küldte On 10,36), ő pedig aposto
lain át saját felszentelésének és küldetésének részeseivé tette ezek
utódait, a püspököket. A püspökök azután szolgálatuk tisztét 
különböző fokokban - törvényesen átadták egyes személyeknek
az egyházban. Így azok, akiket már ősidőktől fogva püspökök
nek, áldozópapoknak, diakónusoknak hívnak, különböző rendek
ben gyakorolják az isteni alapítású egyházi szolgálatot." Amint
tehát különböző fokozatokban részesednek a püspök hivatalában,
ennek megfelelően vannak különböző ordinációk. A püspöknek
támogatásul úgyszólván két karja van, különböző föladatatokkal,
de ezeknek együtt kell működniük.

"Ezzel idejét múlta a szentelések emelkedő létrafokainak ha
gyományos szentelési teológiája, és az a fölfogás, amely a püs
pökszentelést a papszenteléshez nem lényeges hozzáadásnak tar
totta.,,2 Most úgy kell beszélni a szentelés teológiájáról, hogy az
különböző részesedés a püspöki hatalomban, és ezért a diakónus
közvetlenül a püspökhöz van rendelve; ez persze magában fog
lalja az együttműködést a papokkal, akik éppúgy a püspök hatal
mából részesednek.

Ez a felfogás felel meg az első századok látásmódjának. Antio
chiai Szent Ignác szerint a diakónusok hozzá tartoznak (tehát
nem a papokhoz), munkatársak.3 Hippolütosz szerint a diakónu
sok "nem a papságra, hanem a püspök szolgálatára, annak meg
bízásából" rendelődtek." A Didascalia Apostolorum figyelmeztet:
"Legyetek egy véleményen, ti püspökök és diakónusok, mert
egyetlen testet alkottok." A diakónus e?!enesen lIa püspök füle,
szája, szíve és lelke" megjelölést kapja. Sőt úgy látszik, olykor a
diakónusok a püspök oldalán oly hatalmas állást szereztek ma
guknak, hogy - amint Szent Jeromos és Ambrosiaster közlik 
a presbiterek energikusan tiltakoztak ellene.

A diakónus sajátos szolgálata

A zsinat hangsúlyozza, hogy a diakónus "nem a papságra, hanem
a szolgálatra (ministerium)" szentelődik. Tehát világosan megkülön
bözteti a papi hivatalt és a diakónusi hivatalt. A diakónus nem
"minipap", nem hézagpótló a hiányzó papok miatt. Ezzel a diakó
nus hivatala nem is pusztán átmeneti fokozat a papság felé vivő

úton, hanem önálló hivatal.
A "szolgálattételre" szentelődés azt jelenti, hogy a diakónusnak

különös módon föladata a keresztény diakónia. Már az Apostolok
Cselekedetei hírül adja, hogy az apostolok nem tudták egyedül
ellátni a szolgálatot az asztaloknál, és ezért, hogy az igeszolgála
tot el ne hanyagolják, segítőket igényeltek (ApCsel 6,2). Így már
Antiochiai Szent Ignác is azt mondja, hogy a diakónusok Jézus
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G-rrad. apos\. 8;
vö.: Didasc. II, 44.

7Fil 5,2; id. LG 29.

A szegények szolgálata

8VÖ.: ApCsel 1,17 és
25; 21,19; Róm 11,13;

1Tim 1,12

9rrall 2. 3. id. LG 41
10AG 16;

11SC 35,4; DV25
12AG 16;

vö.: CIC
1008 kk.

A közösség vezetése

Krisztus szolgálatával vannak megbízva (Ef 2,1); Hippolütosz
egyházrendje pedig arról beszél, hogy a diakónusok gondoskod
janak a betegekről, és értesítsék erről a püspököt." Így a diakónu
sok a régi egyházban a püspök megbízásából főként a szegény
gondozás terhét viselték. A zsinat kifejezetten idézi a Polikárp-le
vélből, hogy a diakónusok emlékezzenek a figyelmeztetésre: "Le
gyenek irgalmasak, buzgók, járjanak az Úr igazsága szerint, aki
mindenkinek szolgája lett". 7

A felebaráti szeretet és a testvéri szolgálat Krisztus követésében
magától értődően az összes keresztényt kötelezi a keresztség és a
bérmálás révén. Épp ilyen magától értődő - amint a II. Vatikáni
zsinat fáradhatatlanul hangsúlyozta -, hogy a szolgálatjelleg az
egyházi hivatalnak összességében, tehát a papi és a püspöki hiva
talnak is sajátja. Különösen világosan beszél a LG 24 arról, hogy
a püspöki hivatal "igazi szolgálattétel, ezért a szentírás kifejező

módon diakóniának nevezi, vagyis szolgalatnak"," Püspököknek,
papoknak és diakónusoknak tehát közösen kötelességük, hogy Jé
zus Krisztus diakóniáját Krisztus nevében a szegényekkel és min
denféle szükséget szenvedőkkel szemben gyakorolják és az egy
házban előmozdítsák.A püspöknek ezt szentelésekor külön és ki
fejezetten lelkére kötik. A diakónus részt vállal a püspöknek eb
ből a diakonális megbízatásából. Reprezentálnia kell Jézus Krisz
tus szolgai voltát az egyházban.

A diakónusnak e diakonális szolgálata tehát nem egyoldalúan
szociális-karitatív föladat. A diakónus nem fölszentelt szociális
munkás. Antiochiai Szent Ignác a diakónusokat az IKor 4,1-gyel
egybehangzóan "Jézus Krisztus titkainak diakónusaiként" említi.
"Hiszen nem az étel és ital szolgái, hanem Isten egyházának sáfá
rai",9 "Szorosabban az oltárhoz vannak kötve",lO és ezen kívül ré
szük van az igehirdetés szolgálatában. II A diakónusnak a Jézus
Krisztus nevében gyakorolt diakóniája tehát átfogó teológiai és egy
háztani értelemben úgy értendő,hogy a diakónus szolgálata magá
ban foglalja a igehirdetés szolgálatát és az oltárszolgálatot, amint
bizonyos vezetési föladatokat is.l2

Hiszen vannak szellemi és lelki szegények, elnyomorodottak,
nélkülözők, keresők is. Ezért az igehirdetés is az embereknek tett
szolgálat. A tudatlanokat tanítani régidőtől fogva az irgalmasság
lelki cselekedetei közé tartozott. A keresztény diakónia föladata
az is, hogy az eucharisztikus adományokat az oltártól a betegek
hez és haldoklókhoz vigyék. Végül az is a szeretet és irgalom tet
te, ha embereket magányukban fölkeresnek, és így keresztény
gyülekezetet építsenek föl.

H. Hoping professzor, aki maga is diakónus, így fogalmaz: "A
presbiterek képviselik a püspököt a helyi közösségekben, még pe
dig azzal, hogy végső felelősséggel tartoznak azon gyülekezetek
vezetéséért, ahová rendelve vannak, ezért is elnökölnek az eucha
risztikus ünneplésben. Ebben az értelemben jelentős mértékben
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13H. Hoping: Diakonie
als Aufgabe des

kirchlichen
Leitungsamtes, in:

Dokumentation 13der
AG Standiger Diakonat

in der BRD, Beyharting,
1996,3.

részesednek a püspök apostoli küldetéséből. A diakónusok szint
úgy részesednek a püspök apostoli küldetésében. De a diakónu
sok a megyéspüspököt a diakóniában képviselik, ami - ez vilá
gossá vált - hozzátartozik a püspök vezetői felelősségéhez. A
diakónia az egyházi vezetőhivatal föladata; ezt meg kell külön
böztetni attól a tevékeny szerétettől (caritas), amely minden egyes
keresztény hitéből kisarjad, de meg kell különböztetni a Diakónu
si Műben és Karitászszövetségben szervezett diakónusi munkától
is. Mivel a helybéli presbiter a püspököt képviseli, a diakónus
csatlakozhat a presbiteri hivatalhoz. Ezért beszél a LG 29 is úgy a
diakónusokról, hogy szolgálatukat »a püspökkel és presbitériu
mával közösségben« kell gyakorolniuk. Ha tehát az egyházi hiva
tal alapfunkciójához tartozik, hogy Krisztusnak mint az egyház
fejének és urának szolgálatát reprezentálja, akkor ez áll az egyhá
zi ordóhoz tartozó diakonátusra is. Katolikus értelmezés szerint a
diakónusok részesednek az egyházi vezető hatalomban.v "

Összefoglalva tehát: a diakónus különleges módon képviseli
Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy szolgáljon (Mk 10,45), és meg
alázta magát, szolgasorsot vállalt (Fil 2,71<). A megyéspüspök kép
viseletében és a papokkal együttműködvevezeti, vagyis inspirálja
és motiválja az egyházközség diakóniáját. így a diakónusok ré
szesednek az egyházi vezető hatalomból, azon az alapon, hogy
részt vesznek a hivatalban a diakóniára való tekintettel. A diako
nátus mint fölszentelt hivatal jelzi, hogy a diakónia az egyházi
vezető felelősség lényegi dimenziója.

A diakónus különleges hivatalának ezen megvilágítása után föl
kell tenni a kérdést, hogyan illeszkedik be ez a hivatal a zsinati
egyháztan egészébe, és hogyan viszonyul a communio-tanához.

A diakonátus alapja: a communio

A communio és a
diakónia

A legszebb imádságot, a Miatyánkot Jézus Krisztustól kaptuk aján
dékba. Ebben az imában megvallhatiuk, hogy mindnyájunknak kö
zös Atyánk van, s ezért együtt Isten gyermekei vagyunk.

Az elkülönülés, az elmagányosodás, az elidegenedés, és az el
lenségesség az emberek között: a bűn jelei. Ezért Isten a megvál
tás rendjében az embereket nem egyenként - minden kölcsönös
kötöttségtől függetlenül - akarta megmenteni és megszentelni,
hanem népévé akarta tenni. Eszerint a zsinat az egyházat "messi
ási népként" érti, amely "bár ténylegesen nem foglal magában
minden embert és nemegyszer kicsiny nyájnak tűnik, mégis az
egész emberiség számára az egység, remény és az üdvösség élet
erős magja" (LG 9).

A II. Vatikáni zsinat communio-egyháztana magába emeli az
egyháznak ezt a üdvtörténeti szemléletét. Ezzel jelentősége egy
csapásra messze túlnyúlik a belső egyházi kérdésföltevéseken; ki-
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14VÖ.: 1Kor 10,17
15Jn 26,6-13;

idézi SC 47

"ve. Mt 25

jelöli az egyház helyét az egész üdv- és világtörténelemben. Vég
ső soron a communio-ekkléziológia azon alapvető zsinati kijelen
tésnek a konkretizálása, hogy az egyház Jézus Krisztusban mint
egy szentség, vagyis az egység jele és eszköze (LG 1 és másutt).
Az egyház nem önmagáért van, hanem az emberekért és a világ
ért, annak egységéért, kiengesztelődéséért és békéjéért; vagyis
szolgáló egyház. A legtágabb értelemben vett diakónia tehát az
egyháznak nem egy, hanem a lényegi dimenziója.

A communio-egyháztan szerint az egyház azoknak a közössége,
akik az apostolok tanúsága révén Jézusnak, az Isten emberré lett
szeretetének üzenetét elfogadták, akik ezt az üzenetet osztják,
benne eggyé válnak és híven kitartanak. - Azok közössége, akik
az Eucharisztiában részesednek az egi kenyérből, és így egy tes
tet alkotnak;14 mert az Eucharisztia Szent Ágostonnal szólva az
egység szentsége.IS - Végül az egyház azoknak a közössége,
akik a Jézus cselekvésében megalapozott, szavában nyilvánvalóvá
lett és az Eucharisztiában ünnepelt közösséget az élet minden te
rületén megvalósítják, akik a napi kenyeret és tulajdonukat meg
osztják. A szeretet megvalósítása, a diakónia minden közösség és
minden egyén hitének és Eucharisztiájának logikus következmé
nye és valódiságának kritériuma.

Mindennek alapja Jézus sajátos üzenetében, és viselkedésében
található. Jézus pásztori szolgálata üdv- és gyógyítószolgálat volt.
Ez jelszerűen kiderül abból, hogy Jézus csodatettei a legkülönbö
zőbb ínségeket érintik: éhezőket jóllakat, betegeket gyógyít, halot
takat támaszt, démonokat űz ki. Így Jézus tanítványait sem csak
hirdetni és tanítani küldte, hanem - amit gyakran elfelejtenek 
gyógyítani is (Mt 10,8). Az egyháztanító és pásztori hivatalának
ezért gyógyító tettekben és a diakónusi-karitativ szolgálatban kell
megvalósulnia.

Ezért minden közösségnek mint helyi egyháznak gondot kell
viselnie arra, hogy a diakónia megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy
a hitnek és igehirdetésnek, valamint az Eucharisztiának és a litur
giának is a diakóniára kell irányulnia. A hit diakónia nélkül nem
keresztény hit. Az igehirdetés diakónia nélkül nem keresztény
igehirdetés. Az a Eucharisztiát ünneplő gyülekezet, amely nem
diakónusi irányultságú, kifejezi ugyan hitét, de hite holt marad;
Istent végül nem találhatja meg, mivel figyelmen kívül hagyta,
hogy Isten az emberekben, különösen a szegényekben engedi
megtalálni magát." Nem oszthatjuk az eucharisztikus kenyeret
anélkül, hogy a napi kenyeret ne osztanánk.

Az egyház ott él, ahol az irgalmasság testi cselekedeteit gya
korolják: az éhezőket élelmezik, a szomjazókat itatják, a mezítele
neket felöltöztetik, az idegeneknek szállást adnak, a foglyokat ki
váltják, a betegeket látogatják, a halottakat eltemetik. Ugyanígy az
egyház ott él, ahol az irgalmasság lelki cselekedeteit gyakorolják:
a bűnösöket megintik, a tudatlanokat tanítják, a kételkedöknek
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Communio-egyháztan
és diakonátus

18Lk 22,27

19Jn 13,15

helyes tanácsot adnak, a szomorúakat vigasztalják, a kellemetle
neket türelmesen elviselik, a sértegetőknek szívesen megbocsáta
nak, az élőkért és holtakért imádkoznak.

Ha ezt a diakónusi dimenziót komolyan veszik, akkor nem lé
tezhet pusztán "privát" ínség, akkor az egyház communiója szá
mára csak mindenkitől szolidárisan vállalt ínség létezik. Ha egy
tag örül, mindenki örül, ha egy tag szenved, akkor mindenki
együtt szenved." Ez logikusan következik abból, hogy Krisztus
ban közösen létezünk, és együtt kell megvalósítanunk annak a Jé
zus Krisztusnak pásztori hatalmát, aki jó pásztorként életét adja

d ""rt17o a nyaJae .
Láttuk, hogy az egyház diakónia nélkül nem létezhet, mert

Krisztus maga olyan, mint aki szolgál.l" Ezért szenvedésének és
halálának előestéjén,az utolsó vacsora összefüggésében nemcsak a
papi hivatalt alapította meg, hanem alapjában véve a diakónusi
hivatalt is. A lábmosással példát adott, hogy mi is úgy cseleked
jünk, amint ő cselekedett velünk.'? Ebben a diakonátus alapítását
láthatjuk,

Hogyan fér össze az egyházi hivatal diakóniája - amelyet a
diakónus különleges módon megjelenít - azzal a diakóniával,
amely Isten egész népére rá van bízva?

A communio-egyháztan véget vet az ellátó és gondoskodó lelki
pásztorkodás modelljének. A communio-egyháztanból következik,
hogy az egyház minden tagja felelősséget hordoz az egyházban
és az egyházért.

Alig volt és alig van a zsinati tanításnak olyan aspektusa, ame
lyet oly alaposan félreértettek és -értenek, mint ez. Először az Is
ten népe teológiai fogalmat értették félre politikai népszövetség
jelentést adva neki, és ennek megfelelően az egyház demokratizé
lását követelték. Amennyiben ezen csak a nagyobb részesedés kö
vetelését értik, ez alapvetően jogos. De ehhez az alapvetőert jogos
követeléshez gyakran kapcsolódik az az ideologikus nézet, amely
eltüntetné a különböző karizmák, hivatalok és szolgálatok meg
szüntethetetlen különbségét. Isten népe azonban a zsinat értelmé
ben nem a laikusokat, a bázist jelenti, megkülönböztetve a hivata
li egyháztól vagy éppen ellentétben vele. Isten népe az egyház
szerves és strukturált egésze, a püspök körül összegyülekezett és
pásztorához ragaszkodó nép, amint Karthágói Cyprianus mondta.

Mi tehát a hivatal sajátságos föladata ebben az egészben? A
legvilágosabb választ az Efezusi levél 4. fejezetében találjuk. Ott
arról van szó, miként létesítette a megdicsőült Úr a mennyből a
különböző hivatalokat: az apostol, próféta, evangélista és pásztor
hivatalát. Aztán megtudjuk, mi végre tette ezt: "hogy szolgálatuk
teljesítésére neveljék a szenteket (vagyis a híveket), Krisztus testé
nek fölépítésére" (Ef 4,12). Az egyházi hivatal tehát a többi szol
gálat javát szolgája; a többi szolgálatokat kell "nevelni", vagyis
nem elnyomni és szűkíteni, hanem ellenkezőleg, sajátos föladata-

328



ikat ihletni, motiválni, minősíteni, és így Krisztus sok tagból, sok
karizmából és szolgálatból álló testét gondozni.

Ez áll a diakónusra is. Nem neki kell az egyház egész
diakóniáját teljesíteni, nem is tudná; de képes és köteles a többie
ket a diakónusi szolgálatra ihletni, motiválni és minősíteni, és ezt
akkor teszi legjobban, ha ő maga diakónusi szolgálatával példá
san élen jár, igehirdetésével másokat meghív rá, és a szentségi
szolgálat által erősíti őket az úton.

A diakónia az egyház lényeges alapdimenziója, és a püspök
küldetéséhez tartozik. A diakónus a püspök megbízásából és az ő

hivatalában részesedve gyakorolja; közben megjeleníti a maga
módján Jézus Krisztust, a jó pásztort és diakónust. Diakónusi
szolgálata lelkesítsen, ragadjon magával másokat, bátorítsa és erő

sítse őket, hogy ők is Jézust követve szolgáljanak testvéreiknek és
nővéreiknek, osztozzanak velük, álljanak mellettük az irgalmas
ság lelki és testi cselekedeteinek megvalósításával, így építsék föl
Jézus Krisztus közösséget és így éljenek. Eszerint a communio-egy
háztanból egyenesen következik az állandó diakónus szolgálatá
nak szükségessége. Megjeleníti Jézus Krisztust mint a jó pásztort,
aki utánamegy az elveszett báránynak, vállára veszi, visszaviszi a
nyájhoz, és közben nem kíméli saját életét.

A communio-diakónia időszerűsége

2OvÖ.: GS 1

Ma az egyház, akárcsak az egész társadalom, nagy külső és belső

átalakuláskorát éli. A diakónus különleges hivatása kihívás számá
ra, hogy fölismerje az "idők jeleit", éberen figyeljen az emberek
örömére és reményére, gyászára és szorongására.é" De hogy áll a
communio-diakónia ügye jelenleg? Időszerű-e diakónusi szolgálat?

A modem kor központi gondolata a szabadság. Az egyház ezt
a szót és a benne kifejeződő értéket sokáig félreismerte, sőt gyak
ran elítélte. Sokáig figyelmen kívül hagyta keresztény gyökereit.
Csak a II. Vatikáni zsinat fordított a kormányon, és a mostani pá
paság nagy teljesítményei közé és következetes "emberjogi politi
kájához" tartozik, hogy a zsinatnak ezt az örökségét nemcsak föl
karolta, hanem el is mélyítette, így lényegesen hozzájárult Kelet
Európa szabadságához.

A pápa persze nem fárad bele abba, hogy rámutasson a mo
dem nyugati szabadságtörekvések fonákjára is. Ez időközben

nem ok nélkül torkollott a posztmodern individualizációba,
amely "fölemésztette" a francia forradalom harmadik vezérszavá
nak, a testvériségnek, illetve szolidaritásnak az értékeit, és a szo
lidaritás messzemenő hiányához, a magányosság, elszigetelődés,

szociális hidegség növekedéséhez és a közös értékek eróziójához
vezetett. Az egyoldalú emancipációs szabadságértelmezés növek
vően emancipálódott azoktól az értékalapoktól, amelyek igazán
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lehetővé tették a modern szabadságtörténetet. Ez az emancipációs
"szabadság valamitől" a "szabadság valamire" törekvése nélkül
olyan önkényeséghez vezetett, amely már semmi mellett nem tud
lelkesíteni és dönteni, amely minden végső értékkel közömbösen
és szkeptikusan áll szemben, mely értelmetlenségben és végül a
nihilizmusban végződik.

Érthető, hogy ebben a helyzetben felerősödött a communio iránti
vágy. A communio itt elsősorban közösséget jelent. Az ember le akar
ja győzni az egyedüllétet és magányt, az elszigeteltséget és kapcso
latnélküliséget, vágyódik békére és kiengesztelődésre. De a commu
nio részesedést is jelent. Az ember tartozni akar valahová.

Ebben a helyzetben hangzik el a communio-diakónia kihívása;
itt talál teret és sürgető föladatot magának. És ki volna arra hiva
tott, ha nem a diakónus, hogy előfutár és kezdeményező legyen
az egyházban ennek a kihívásnak a kezelésében? Életformája
alapján - hiszen a diakónus házas családapa - gyakran köny
nyebben közeledik (vagy legalábbis közeledhet) az emberekhez,
mint az egyedül élő pap. Ezért a diakónusok feladata nemcsak
az, hogy minél nagyobb részt ragadjanak magukhoz a pap saját
ságos vezető hivatalából. Föladatuk más, mint a papé, és eléggé
fontos és sürgető. Mert mielőtt gyülekezeteket vezethetnének és
az Eucharisztiában velük ünnepelhetnének, előbb összegyűjtve föl
kell építeni őket. Az egyháznak és a társadalomnak ezekben a pe
rem- és törészónáiban van a diakónusnak a helye. Nemcsak azok
ra kell gondolnia és azokért ott lennie, "akik még" ide tartoznak,
hanem azokat meghívni, akik talán holnap ide fognak tartozni. A
communio-diakónia értelmében fáradoznia kell, hogy fölépítse a
jövő egyházát. Ez a ma meghirdetett új evangelizációhoz lényegi
és lemondhatatlan hozzájárulás.

Az egyházi hivatalok és szolgálatok hagyományos alakja ma
- többek között - már csak azért sem felel meg a mai követel
ményeknek, mert Krisztus diakónájának folytatását már nem
nyújthatják kielégítően. Ezért vált a zsinaton lehetövé - amint
ezt a bevezetésben láttuk - a diakonátus megújítása. Az emberek
szükségletei és az egyházközségek szükségletei egyenesen sürge
tik ennek a hivatalnak a megújítását, ha még nem lenne meg, s
így annak a tudatnak megújítását is, hogy a diakónia az egyház
nak összességében és minden hivatalának lényeges jellemzője.

Tuba Iván fordítása
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Egyház
és "civil társadalom"
A központosított állampárti rendszer bukása számtalan társada
lomszervezeti kérdést vetett fel. Az azóta zajló közéleti csaták sze
replői gyakran állitják, hogy nehézségeket okoz az egyházak társa
dalmi helyének, jogállásának, szerepének, önállóságának tisztázása.
Ebben sok igazság van. Ez a megfogalmazás könnyen értelmezhető

úgy, mintha az egyházak nyilvános megjelenése lenne a probléma.
Mintha a vallásos emberek "speciális igényei" és a vallási intéz
mény okoznának fejtörést a társadalomnak és az államnak. Mintha
egy csoportnak az a törekvése; hogy sajátos értékeit megvalósítsa
és igényeit érvényesítse, szemben állna a társadalom egészének ér
dekeivel és törekvéseivel. Mintha a korábban központilag megha
tározott "rend" nyugalma (amit persze e bürokrácia ideológusai
hajlamosak voltak "közérdeknek" nevezni) lenne az az optimális
mérce, amelyhez jelenünket és jövőnket mérni kell. Mindez úgy
hangzik, mintha a történelem nem utasította volna el a hivatalos
ideológiát képviselő központosított állam modelljét. Elutasította!
Ám a múlt összeomlása nem azonos a jövő megszületésével. Fel
tétlenül jogos tehát az a kérdés, hogy milyen társadalmat akarunk,
s hogy ezen belül milyen helyet, milyen szerepet kaphatnak az egy
házak.

A "civil társadalom"-rél

Ez a dolgozat a "civil társadalom" mellett tör lándzsát, és azt állítja,
hogy abban a vallási közösségeknek és intézményeknek éppúgy
helyük van, mint bármilyen egyéb társadalmi szerveződésnek,Aki
ezt a helyet és szerepet kétségessé teszi, vagy annak elfoglalását
akadályozza, az nem csupán egyházellenes, hanem a plurális civil
társadalom ellensége. A dolgozat másik állítása, hogy az egyházak:
közösségek hálózatai, azaz eredendő adottságuk, hogy a civil tár
sadalmat építsék, és annak egyik megalapozójává váljanak. Minde
nekelőtt azonban tisztázni kell két alapfogalmunk, az "egyház" és
a "civil társadalom" jelentését.

Kiindulópontunkat azok a továbbiakban nem magyarázott tár
sadalomelméleti tételek képezik, hogy (1) a nyugati típusú fejlett
társadalmakban mindennemű vallási-világnézeti egyszínűségnek

- alighanem egyszer s mindenkorra - vége. Plurális társada
lomban élünk, amely különböző felfogású és különböző érdeke-
ket érvényesítő csoporlokból áll. (2) A társadalom csoportjai kü
lönböző adottságokkal rendelkeznek, és így különbözőképpen
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tudnak részt vállalni az egész társadalom működésében. Egyúttal
olyan versenyben állnak egymással, amelyben legjobban önma
guk tudják/tudnák érdekeiket megfogalmazni és képviselni. (3) A
társadalom szervezete nem más, mint a csoportok önérvényesíté
sének és a közöttük megjelenő viszonyoknak állandóan változó
rendszere. (4) A társadalom egészének java és békéje, és ezen be
lül a hátrányos helyzetű egyének, csoportok, körzetek stb. lét- és
cselekvési feltételeinek biztosítása megköveteli ugyan az anyagi
eszközök és a hatalom bizonyos - állami, regionális, szektorális,
önkormányzati vagy egyéb - központosítását, ám (5) az állam (a
közigazgatás, a gazdaság, a kultúra stb.) semmilyen magasabb
szintje nem jogosult az alacsonyabb szinten is ellátható cselekvé
sek, jogkörök és felelősség vállalására, ellenkezőleg: a magasabb
szinteknek s végső soron az államnak elsőrendű kötelessége a ha
táskörébe tartozó alacsonyabb szintek önálló illetékességének és
feladatvállalásának az ösztönzése.

E 'nézet szerint nem a személytelen állam, hanem maga az em
ber és az egyének társulása, illetve a társadalomban cselekvő kö
zösség és csoport a kulcsszereplő. Nem az állam működése az,
amit elsősorban és önmagáért - pontosabban: az államszervezet
belső követelményeihez igazodva - kell optimalizálni, ellenkező
leg: az államot az emberek és a társadalom igényeihez kell igazí
tani. Ha pedig az emberek és csoportok törekvései különbözőek,

akkor az állammal szemben támasztott első követelmény éppen
séggel ennek a sokféleségnek az intézményes lehetövé tétele. A
pluralizmusnak ez a normája azt jelenti, hogy nem kifogásolható,
ha egy csoport sajátos igényekkel jelentkezik. Ez a legtermészete
sebb módon hozzátartozik a modem társadalom életműkődései

hez. Inkább fordítva kell kérdezni, hogy a társadalom számtalan
féle csoportja tudatosítja-e és képviseli-e saját önazonosságát és
érdekeit? Éppoly fontos kérdés, hogy a társadalmi környezet 
és az állam - hajlandó-e és képes-e a sokféle csoport sokféle sa
játosságát ("másságát") tudomásul venni, és azokat, kűlönbözősé

gük megtartása mellett, termékeny feszültségbe foglalni? Más
szóval képes-e az egyes csoportok sajátosságát és önérvényesíté
sét úgy lehetövé tenni, hogy az ne szüntesse meg más csoportok
létlehetőségét? Az előbbi logikánál maradva a vallási csoportok
kal és egyházakkal kapcsolatban is félrevezető az a kérdés, hogy
"másságuk", illetve sajátos igényeiknek érvényesítése belefér-e a
világnézetileg "semleges" állam kereteibe. Annál fontosabb, hogy
elég egyértelmúen meg tudják-e fogalmazni önmagukat és törek
véseiket, hogy azután azzal a társadalom mozaik-sokféleségében
önálló színfoltként szerepelhessenek. A pluralizmus kibontakozá
sa szempontjából az egyházak megjelenése a társadalomban nem
túl sok, ám lehet, hogy még túl kevés. Persze ez a tétel nem a
feudális és nem a kommunista, hanem a civil társadalom valósá
gát és eszmerendszerét követeli. S a civil társadalom viszonyai
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között sem igaz, hogy bármilyen egyház, szekta, kultusz és egyéb
vallási közösség léte eleve jó és hasznos. (Bizonyosan nem lenne
jó például az olyan egyház, amely nem fogadná el semmilyen tő

le eltérő csoport és az övétől különböző meggyőződés létjogosult
ságát.) Tehát nemcsak a civil társadalom fogalmára kell röviden
visszatérnünk, hanem majd arra is, hogy milyen a civil társada
lom által igényelt egyház.

A "civil társadalom" kifejezés valójában semmi mást nem je
lent, mint az olyan alulról építkező társadalmat, amelyben a kü
lönböző csoportok megtalálják önkifejeződési módjukat és az
egyéb csoportokkal való együttélés mikéntjét. A "civil" tehát itt
legkevésbé sem a "vallási"-nak, hanem a "hivatalosnak", a kívül
ről és formálisan szabályozottnak és az állam által irányítottnak
az ellentéte. A "civil társadalom" az egyének és a közösségek ér
dekérvényesítési formája a bürokráciák és a monopóliumok önér
dekeivel szemben. A liberális társadalomelméleti hagyományban
gyökerező "civil társadalom"-program magja az alulról építkezés,
az egyének, a csoportok, az alacsonyabb szintű közösségek és in
tézmények szabadságának és önérvényesítésének a magasabb
szintekkel, hatalmakkal, intézményekkel szembeni kibontakozta
tása - nem utolsó sorban a társadalom teljesítőképességénekfo-
kozására. l

.

Ehhez nagyon hasonló társadalmi ideált képvisel a "szubszidia
ritás" koncepciója, amelynek lényege egyrészt az indokolatlan,
azaz nem feltétlenül.szükséges, hanem kikerülhető (és mert nem
feltétlenül szükséges, hanem az alacsonyabb szintek lehetőségei

nek elvonása, azért jogtalan) központosítás tilalma; másrészt az a
követelmény, hogy a jogokat és a kötelességeket arra a legalacso
nyabb szintre kell telepíteni, ahol azok még gyakorolhatóak, illet
ve elláthatóak, s harmadrészt az egyén és az alacsonyabb közös
ségek és intézmények képességeinek éppen a rájuk ruházott jogok
és felelősségek által történő ösztönzése.2 Ezt a katolikus társada
lometikából származó felfogást az utóbbi években a föderalizmus
és a plurális társadalom államberendezkedése körüli viták, majd
pedig az EU egyes okmányai tették a napi- és a világpolitikában
is aktuálissá.3

A "civil társadalom" inkább társadalomelméleti fogalmával
szemben a "szubszidiaritás" inkább politikaelméleti kategóría,"
Ennek ellenére alig kétséges a kettő közötti alapvető megegyezés.
Annál fontosabb megjegyezni, hogy az utóbbi, azaz a szubszidia
ritás-elv a társadalomról szóló katolikus felfogásnak mindig fon
tos pillére volt.' A katolikus egyháznak az utóbbi száz évben té
telesen is megfogalmazódó hivatalos "társadalmi tanításában,,6 ez
a három legfontosabb alapelv egyike. Az elv leggyakrabban hi
vatkozott rövid összefoglalása az 1931-ben közzétett Quadragesímo
anno enciklika 79. pontjában található.7 Ez az elv a katolikus esz
merendszerben természetesen nem távoli elmélet, hanem a társa-
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7,,Amit az egyes
egyének saját erejükből

és képességeik révén
meg tudnak vaíósjani,

azt a hatáskörükből

kivenni és a közösségre
bízni tilos; éppen így

mindazt, amit egy kisebb
és alacsonyabb szinten
szerveződött közösség
képes végrehajtani és

ellátni, egy nagyobb és
magasabb szinten

szerveződött társulásra
áthárítani

jogszerűtlenség és

dalometika alapja. Ilyen értelemben - és a II. Vatikáni zsinat do
kumentumaira hivatkozva - használja a fogalmat a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar 1996. évi szociális körlevele is, amikor a
szubszidiaritást az épülő magyar társadalom egyik alaptételévé
akarja tenni, és amikor az ehhez szükséges társadalmi elkötelező

dést sürgeti: "Mindenkiben fel kell szítani a szándékot, hogy ki
vegye a részét a közös kezdeményezésekbőll?"

Ugyanez a magyar püspökkari körlevél a civil társadalom meg
teremtését is sürgeti." "A kormányzatnak segítenie kell a civil tár
sadalom erősödését,biztosítania kell szervezeteinek működési fel
tételeit, hogy ne folytatódjék a társadalom újraállamosítása. Vé
delmeznie kell az alsóbb szintű kezdeményezéseket az erősebb és
magasabb szintekkel szemben, korlátoznia kell tehát a politikai és
a gazdasági hatalmi koncentrációt." (...) "Nem csupán a gazdasá
got, hanem a rászorultakat is támogató politikát kell folytatnia
(PT64).lD Az emberek támogatása mindenekelőtt cselekvő, és kez
deményező képességük és önellátásra való képességük megterem
tését követeli. Az állam nem akkor működik jól, ha konfliktusok
tól mentesen igazgat passzív polgárokat, »atyáskodva« fölöttük,
hanem ha polgárait felelős, saját ügyeiket intézni képes szemé
lyekké tudja nevelni. (...) Mindamellett az önmagáért felelősséget

vállaló és önmagát ellátni és igazgatni képes »civil társadalom«
megteremtése elsődlegesenmaguknak az embereknek és közössé
geiknek az erkölcsi kötelessége és gyakorlati feladata." A társada
lomról vallott katolikus felfogás (és ezen belül a magyar hierar
chia felfogása) személyes felelősségre és részvételre, az alulról
építkező, sokrétűen tagolt társadalom és az egyének és közössé
gek jogait és lehetőségeit garantáló jogi és államszervezet megte
remtésére ösztönöz. A sürgetés címzettie egyrészt az állam, más
részt minden egyes ember. Minket az alábbiakban ezen túlmenő

en most az foglalkoztat, hogy az egyház maga miképpen járulhat
és hogyan járul hozzá a szubszidiárisan tagolódó civil társadalom
létrejöttéhez.

TIsztázni kell még, hogy mire gondolunk, amikor az alábbiak
ban "egyházról" beszélünk. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi
mindent tartalmaz az egyház kifejezés a teológiai és a vallástudo
mányi szóhasználatban. Célszerűnek látszik viszont annak a tény
nek a szem előtt tartása, hogy "az egyház" nem egészen ugyan
azt jelenti a teológusok és a köznapi ember gondolkodásában, s
nem egészen ugyanazt a belül lévők és a kívülállók számára.II
Társadalomtudományi és politikai összefüggésben az egyház evi
lági, társadalmi, szervezeti valóság. (A teológusok ezt az egyház
"látható alakjának" nevezik, és az egyház egyik, talán alárendelt,
de figyelmen kívül nem hagyható dimenziójának tartják.) Most
ehhez az értelmezéshez tartjuk magunkat. Itt is marad még bőven

tisztáznivaló.
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1. Ahogyan a közvélemény az egyházat várakozásteljesen értelmezi
Néhány éve egy hazai kutatás megkérdezte, hogy minek tartják

az emberek az egyházatY Mit jelent számukra az a szó, hogy
"egyház"? Az első fontos tapasztalat, hogy az egyház fogalma és
valósága mindenki számára jelent valamit. Volt, aki egyetértett,
volt, aki nem értett egyet az egyház alábbi lehetséges értelmezései
vel, de csak igen kevesen - kevesebben, mint a társadalom 5%-a,
csupán a politikai jellegű kérdéseknél ennél többen - voltak bi
zonytalanok, s mondták, hogy nem tudnak válaszolni. A második
megállapítás: a közvélemény többsége az egyházakat fontosnak
és megújulásra képesnek ítéli, és azt tartja, hogy az egyházak se
gítik a demokrácia megvalósulását, és részt is kell venniük az
emberek számára fontos kérdések kezelésében (1. tábla).

1. tábla Az egyházat különféle módon értelmező kijelentésekkel va
ló egyetértők aránya az országfelnőtt népességében (százalékban).

Az. egyes kijelentésekkel egyetértők aránya százalék

.Az egyház....

...a papok éspüspökök szervezete" 45,9

..,avallásos emberek közössége" 90,4

...a múM maradványa" 31,5

...ma éppoly fontos, mint korábban" 70,9

...mindig képes arra, hogy megújuljon" 72,6

.Az egyházak...

...együllműködtek a kommunizmussal" 13,2

...szemben állnak a kommunizmussal" 39,S

...nehezftik a demokrácia megvalósulásáf 9,1

...segítik a demokrácia megvalósulását" 56,0

.Az egyháznak...

...a társadalom dolgaihoz is hozzá kell szólnia" 59,1

...semmi köze a társadalmi kérdésekhez" 19,1

,,Az egyházaknak részt kell venniük azembereket foglalkoztató...

...erkölcsi kérdések megoldásában" BO,4

...szociális problémák csökkentésében" 77,6

...kulturális kérdések megvitatásában" 72,S

.,.politikai kérdések eldöntésében" 36,1

(Azóta sokan leírták, hogy az egyház társadalmi szerepvállalásának
igénye korántsem azonos az élet különböző területein. Nos, az
alábbi adatok ezt a tényt is jelzik. Ugyanazon ember szájából is
elhangzanak azonban egymással szembenálló vélemények. Még
gyakoribb, hogy bizonyos területeken a közvélemény megosztott.
Ezért a kapott válaszok összhangját is vizsgálat tárgyává kell tenni.)
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Az értelmezési problémák csökkennek, ha - ahol lehet - a
kérdéseket páronként vizsgáljuk. Ez az eljárás kimutatja, hogy a
társadalom mekkora részének van következetes (azaz különböző

megközelítésekben azonos tartalmú) véleménye az egyház(ak)ról.
Kiindulópontul szolgál, hogy szinte az egész társadalom tudato
sítja, hogy az egyház közösség is. A népesség fele emellett a papi,
szervezeti, intézményi jelleget is hangsúlyozza (2. tábla). A közvé
lemény értelmezésében az egyház egyszerre hívő közösség és a
tisztségviselők, papok és püspökök szervezett együttese.

2. tábla Elsősorban az egyház közösségi természetét, vagy inkább
a papi-szervezeti jellegét hangsúlyozók aránya az ország felnőtt

népességében (százalékban).

A válaszok meaoszlása százalék

Az. egyház...

...a papok éspüspökök szervezete és nem a vallásos emberek közösséos 2,5

...a papok éspüspökök szervezete isésa vallásos emberek közösséqs is 47,6

...a vallásos emberek közössége és nem a papok éspüspökök 42,3
szervezete

...sem nem a papok éspüspökök szervezete, sem nem a vallásos
2,6

emberek közössége

Nem tudja eldönteni 5,0

Összesen 100,0

Ez a szervezett közösség a plurális magyar társadalom egy szele
te. Nem az egész társadalom, de annak nem elhanyagolható nagysá
gú és saját identitással rendelkező része. Az egyházközösségnek a
társadalomban való aktív létjogosultságát biztosítják tagjainak embe
ri jogai. Ez olyan jog, amit nem az állam ad. Ez az emberrel vele
születik. Az államnak a jog gyakorlását kell lehetövé tennie. - Leg
alábbis, ha az állam demokratikus akar lenni. A vallásszabadságnak
és ezen belül a vallási közösségek jogának biztosítására Magyaror
szágon saját polgárai is ösztönzik az államot. A felnőtt népességnek
több, mint háromnegyede az egyház(ak)at fontosnak is, értelemsze
rűen mások számára is fontosnak tartja (3. tábla).

3. tábla Elsősorban az egyháznak a múlthoz kötődését vagy a je
lenlegi fontosságát hangsúlyozók aránya az ország felnőtt népes
ségében (százalékban).

A válaszok meaoszlása százalék

Az. egyház...

...a múlt maradványa ésma nem olyan fontos, mint korábban 7,1

...a m@ maradványa ésma éppoly fontos, mint korábban 26,6

...ma é17l'Oly fontos, mint korábban ésnem a múR maradványa 48,2

...sem nem a múR maradványa, sem ma nem olyan fontos, mint korábban 8,3

Nem tudja eldönteni 9,8

Összesen 100,0

336



A jog kötelességgel jár. Az egyház egészének (mint közösségnek
és mint szervezetnek) a nagysága és a jelentősége magával hozza a
társadalom egészével szembeni felelősséget. Kérdés, hogy ez mit
tartalmaz? Kérdés, hogy mit vár el a társadalom? S kérdés, hogy
mennyiben elégedett az egyház magatartásával?

A média időnként megkockáztatja azt az állítást, hogy az egy
házak együttmúködtek volna a kommunizmussal. A kollaboráció
vádja egyes esetekben csak az egyházak erkölcsi hitelét kívánja
rontani. Máskor, ugyanez az érv az egyházaknak a demokratikus
közéletben való részvételét is nehezíteni, vagy éppen megakadá
lyozni szeretné. Nos, az említett felfogással a társadalomnak csak
egy töredéke ért egyet, a népesség fele az egyház(ak)nak a kom
munizmussal való szembenállását hangsúlyozza (4. tábla).

4. tábla Az egyházaknak a kommunizmussal való együttműködé

sét, vagy inkább a kommunizmussal való szembenállását hangsú
lyozók aránya az ország felnőtt népességében (százalékban),

A válaszok megoszlása százalék
Azegyházak...

...egviittmüködtek és(ma) nem állnak szemben a kommunizmussal 9,8

...együtlmüködtek, (de ma) szemben áI1nak a kommunizmussal 9,5

...(ma) szemben állnak (és) nem müködtek 9!lYüI\ a kommunizmussal 37,6

...nem müködtek egYÜI\, (de) nem állnak szemben a kommunizmussal 22,3

Nem tudja eldönteni 20,8

Összesen 100,0

Ami pedig a demokráciához való hozzájárulást illeti, a felnőtt

népesség többsége az egyház(ak) pozitív szerepét állítja, és ele
nyésző azoknak a száma, akik ezzel ellentétes véleményen van
nak (5. tábla). Ez már nem egyszeruen erkölcsi ítélet, hanem
olyan vélemény, amelynek az egyházak jelenlegi és a jövőben kí
vánatos szerepével kapcsolatban is jelentősége van.

5. tábla Az egyházaknak a demokráciát segítő vagy akadályozó sze
repéthangsúlyozók aránya az országfelnőtt népességében (százalék
ban),

Avállszokmegoszlása százalék

Azegyházak...

...egyértelmúen nehezítik a demokrácia megvalósilását 4,4

...részben nehezilik, részben segitik a demokrácia megvalósilását 8,2

...egyértelműen segililc a demokrácia megvalósítását 56,7

...senem nehezítik, senem segítik a demokrácia megvalósításál 13,2

Nem tudja eldönteni 17.5

ÖSszesen 100,0
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13A Magyar Katolikus
Püspöki Kar
Saftóirodája
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Intézettel megvalósított
1995. évi kutatás.

14Tamás Pál: Egyházi
mozgásterek a

társadalomban, Vigilia
1996. 5. 328-342.

A közvéleményben sokféle elképzelés él arról, hogy mi az egy
ház, milyen kapcsolatok fűzik az egyházakat a múlthoz, a jelen
hez és a jövőhöz s nem utolsó sorban a kommunizmushoz, külö
nösképpen pedig a demokráciához. Ezek fontos előzetes minősíté

sek. Hozzájárulnak annak a mérlegeléséhez, hogy milyen lehet,
milyen legyen az egyházak szerepe a megálmodott új társada
lomban. A pártok véleménye erről láthatóan megoszlik. A média
egyrészt arra törekszik, hogy minél ellentétesebb álláspontokat je
lenítsen meg. Másrészt az újságíró-társadalom saját véleményét is
képviseli, s ez nem ritkán ellenzi az egyházak közéleti-politikai
szerepvállalását. A társadalom többsége egyrészt azt tartja, hogy
az egyház(ak)nak van köze a társadalom dolgaihoz, másrészt el
várja, hogy az egyházak hozzá is szóljanak azokhoz (6. tábla).
Mindezek az eredmények leegyszerűsítve úgy is olvashatóak,
hogy a társadalom az egyházakat a társadalom olyan közösségi (s
részben intézményes) szereplőinek tekinti, amelyek közéleti jelen
létét hasznosnak tartja és igényli.

Egy másik, későbbi kutatás, ami kifejezetten az egyházakkal
szembeni elvárásról szólt,13 részben ugyanerre az eredményre jut,
részben az előbbieket pontosítja. Ennek a második vizsgálatnak
fontos megállapítása, hogy a közvélemény az egyházaktól legin
kább szociális és karitatív tevékenységet vár. A társadalom az ok
tatástól a szociális otthonokig és a kömyezetvédelemtől a családi
konfliktusok kezeléséig sokmindenben, de mindenekelőtt az alsó
szintű és helyi egyéni, anyagi és társadalmi Rroblémák enyhítésé
ben számít az egyházak közreműködésére.4 Kérdés, hogy mire
támaszkodik ez az elvárás? És kérdés, hogy rendelkezik-e az egy
ház olyan adottságokkal, amelyekkel az elvárásoknak meg tud
felelni?

6. tábla Az egyházaknak a társadalmi dolgokban való illetéktelen
ségét vagy illetékességét hangsúlyozók aránya az ország felnőtt

népességében (százalékban),

A válaszok megoszlása százalék

Az egyháznak.•.

...semmi köze ésnem kell hozzász6lnia a társadalmi kérdésekhez 9,6

...van köze és hozzá kellszólnia a társadalom dolgaihoz 46,5

...van köze, de nem kell hozzászóln;a a társadalom dolgaihoz 10,8

...semmi köze, mégis hozzá kell szólnia a társadalom dolgaihoz 15,9

Nem tudja eldönteni 17,2

Összesen 100,0
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2. Az egyház és a civil társadalom kapcsolata történeti nézetben

15VÖ.: például Köblös
József: Az egyházi

középréteg Mátyás és
a Jagellók korában,

MTA Tórténettudományi
Intézet,

1994, Budapest;
Mályusz Elemér:

Egyházi társadalom a
középkori

Magyarországon,
Akadémiai, 1971,

Budapest;
Monzel, Nikolaus: Die
katholische Kirche in
der Sozialgeschichte,

Olzog, 1980,
München-Wien;

Pelsőczy Ferenc: A
vallási élet arculata

Szent István korában,
Ametiszt, 1994,

Törökbálint.
16Györffy György:

István király és műve,

Gondolat, 1983,
Budapest.

17Gyetvai Péter:
Egyházi szervezés,

Görres Gesellschaft,
1987, München.

18Heinrich Winkler
August: Die Revolution

als Gegenrevolution,
Von Marx zu Lenin
oder Warum 1917

keine neue 1789
wurde, Frankfurter

Allgemeine Zeitung,
1997. november 7. 44.

A mai közvélemény számára alighanem csekély jelentősége van an
nak, hogy az európai társadalom és kultúra első szakaszában a
vallási és a profán élet szorosan összefonódott, a vallási közösség
egybeesett a lakóközösséggel, a vallási-egyházi szervezet pedig a
kulturális és politikai szervezet legbiztosabb eleme volt. 15 Éppígy
inkább csak történeti jelentőségű tény, hogy hazánkban az állam
alapítástól kezdve" évszázadokon át az egyház alkotta az egyedüli
olyan szervezeti hálót, amely horizontálisan, azaz földrajzilag is és
vertikálisan, az osztálykülönbségeket áthidalva egyetlen hatalmas
rendszerbe fogta az ország népétY Nagyobb a közvetlen emlékezet
jelentősége.Az egyházi-vallási intézmény az előző nemzedékek éle
tében a helyi társadalomban a kisemberek számára is részvételi le
hetőséget kínált. Ennek a társadalmi-közösségi részvételnek a jelen
tősége a világ számos pontján lassanként lecsökkent - olyan ütem
ben, ahogyan a társadalomszervezet egyéb dimenziói megerősöd
tek, ahogyan a civil társadalom kiépült. Groteszk módon Kelet-Eu
rópában éppen a kommunista rendszer volt az, amely az egyház
hangsúlyos társadalmi-politikai szerepét - legalábbis a kisemberek
sziníjén, az újonnan megteremtett politikai osztály "alatt" - meg
őrizte. Ez a megállapítás némi magyarázatra szorul.

A Kelet-Közép-Európában szovjet fegyverek árnyékában megszü
lető kommunista politikai rendszerek első törekvése arra irányult,
hogy a társadalom önálló szervezetét felszámolják. Ezért fogadja el a
szociológusok jelentős része Rainer Lepsius megállapítását, hogy az
1917-es bolsevik .forradalom't." majd a kommunista hatalomátvéte
lek sorozata lényege szerint ellenforradalom volt: az autonóm civil
társadalom léte és kifejlődése elleni forradalom. Mindenütt betiltot
ták a korábbi pártokat, szervezeteket, mozgalmakat. A nem kommu
nista intézményrendszert a hatalmi erőszak szétzúzta. Nehezebbnek
mutatkozott a társadalom nem hivatalos rendjének és szerkezetének
a megsemmisítése. Nem is sikerült mindenütt. Kelet-Közép-Európa
azon országaiban, ahol a mezőgazdaság és a falu túlsúlya megma
radt, ott a helyi hagyomány és a helyi társadalom is megőrizte jelen
tőségét. Ahol ezzel szemben (mint például Magyarországon) az ipa
rosítás, városiasítás gyorsabb ütemben haladt, ott a helyi társadalom
gerince is többnyire megtörött, az öntörvényű és önellátó közösségi
társadalmi szerkezet és rend legfeljebb a kisebb és az ipari közpon
toktól távolabb eső településeken maradt meghatározó.

Pártjának tömegpárttá tételével a kommunizmus egy új politi
kai, gazdasági és kulturális elitet igyekezett megteremteni. A párt
ellenben hamar az élősködő kivételezettség haszonélvezője lett, és
emiatt alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a társadalom egészé
nek teherhordó szerkezetévé és kommunikációs hálózatává vál
jon. A párttagság - egyébként szinte elérhetetlen - előléptetése

ket és anyagi előnyöket, másoknál korábban megkapott informá-
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ciókat és politikai kapcsolatokat közvetített, és ezzel a hatalom
gyakorlás fontos eszköze lett. A párt viszont ugyanilyen mérték
ben elveszítette azt a lehetőséget, hogy a hatalommal nem rendel
kezők sajátjukénak tekintsék és bízzanak benne. Egyszóval, az ál
larnpárt kétségtelenül a társadalomszervezet egyik fontos hálóza
tává, alrendszerévé, ám nem az egész társadalom, hanem a gaz
daságilag, politikailag és kulturálisan uralkodó rétegek és csopor
tok érdek- és önkifejező eszközévé vált.

A helyi társadalom maradványai és a párt (és_ az általa dirigált
szervezetek) hálózata mellett a kommunizmus évtizedeiben a tár
sadalom egyetlen olyan szerveződési módja létezett, amelyben a
részvétel önkéntessége és a szervezet bizonyos autonómiája meg
valósulhatott: az egyház. A politikai helyzet persze az egyház tár
sadalmi valóságát sem hagyta érintetlenül. A totalitarizmus évei
ben ez azt jelentette, hogy olyanok is az egyházban kerestek kul
turális és közösségi menedéket, akiket nem annyira a hívő meg
győződés, hanem az üldözöttség hajtott. A negyvenes évek végén,
az ötvenesek elején a "vallásosság" politikai választóvízzé vált.
Miközben a hatalom egyházüldözésbe kezdett, az egyházak, híve
ik létszámát és aktivitását tekintve, erősödtek. Itt kezdődött, s az
tán az elmúlt fél évszázad történetét végigkísérte, hogy az egyéb
ként politikailag és ideológiailag egyszínű társadalomszervezet
ben az egyházak lettek a hivatalossal szembenálló "ellenkultúra"
és "ellentársadalom" megjelenítői. Ez elsősorban nem nyilvános
programokban, nem szervezeti szembenállásban, nem a pártállam
formális elutasításában, nem illegális- és szamizdat tevékenység
ben, egyszóval nem szervezett politikai ellenzékiségben, hanem a
mindennapi gondolkodás és magatartás egy másfajta gyakorlatá
nak megvalósításában mutatkozott. Míg a politikai osztályon be
lül kibontakozó demokratikus ellenzék önmagát és ellenzékiségét
túlnyomórészt értelmiségi kategóriákban fogalmazta meg, az
ilyenfajta reflexió az egyházakban szinte teljesen hiányzott. Ám
ellentétben a demokratikus ellenzék által elértek kis létszámával
az egyházak vallásgyakorló hívőtömege milliós nagyságrendű

volt és maradt. Továbbá míg a politikai ellenzékiség "témái" a
társadalmi lét egyetlen, éspedig politikai dimenziójára koncentrá
lódtak a személyes és a magánéletet kevésbé érintve, a vallási kö
zösség kultúrája éppen a mindennapi és a magánélet összefüggé
seiben gyökerezik. A vallás és a mindennapi élet kapcsolata pedig
magában foglalja az emberi kapcsolatok, az értékek, az erkölcs, a
jövőkép stb. világát.

Az egyházak közösség- és társadalomteremtő szerepével szem
ben két ellenvetést szokás megfogalmazni. Az egyik az egyházi
vezetők (tényleges, vagy feltételezett) politikai konformizrnusára
hivatkozva vonja kétségbe az egyházi közösségek reális önállósá
gát. A másik a vallás elspiritualizálódását állítva kérdőjelezi meg
annak mindennapi szerepét. Az első ellenvetés túl szoros kapcso-
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latot feltételez az egyházi vezetők és a hívő közösség élete között.
Nem érdemes foglalkoznunk azzal, hogy az egyházi vezetés
mennyi politikai önállóságot tudott, vagy nem tudott megőrizni.

Le kell azonban szögezni, hogy az egyházközség, a gyülekezet, a
lakóhelyi vallási közösség emberi kapcsolatrendszere, önálló er
kölcse és hagyományőrzése messzemenően független volt és ma
radt az alsó- és felsőszintű vezetők politikai magatartásától. A
második ellenvetés egyházi körben is gyakran elhangzik. Részben
jogosan. A gyülekezet, az egyházközség legtöbbször nem annyira
élő közösség, mint azt hívei szeretnék. Csak nagyon töredékesen
felel meg saját ideáljainak. De ez az éremnek csupán az egyik
fele. Az érem másik fele pedig, hogy a templom hetente összehoz
néhány szóra embereket, akik egyébként nem kerülnének össze; a
vallásgyakorlat az erkölcs és egy sajátos kultúra hétről hétre tör
ténő tudatosítása és megerősítése; nemzeti kisebbségek számára
az istentisztelet a nemzeti nyelv és hagyomány gyakorlata; a gyü
lekezet közös ünnepei közösségteremtő és -erősítő alkalmak; a
rendszeres találkozások légkörében hamarabb megfogalmazódik
az egymásért való felelősség, mint egyébként, s nyomában meg
kezdődik egymás kölcsönös segítése és támogatása - és így to
vább. Ha ez nem is olyan mértékű, mint lehetséges és kívánatos
lenne, mégis olyan valóság, amely jelen van a - legalább - más
fél milliónyi templomjáró magyar életében, (5 e tény értékelésekor
kár lenne megfeledkezni arról, hogy a templomba járás és az ott rea
lizálódó közösségiség évtizedekig áldozatokkal járt pártmegfigyelők

szeme előtt történt, személyre szóló feljelentéseket, munkahelyi disz
kriminációt, iskolai büntetéseket vonva maga után. A hátrányok vál
lalása az elköteleződés mértékének a jelzóje.)

A gyülekezeti, egyházközségi élet az elmúlt évtizedekben a ha
talom által formálisan tolerált gyakorlat volt. A "vallásszabadság"
akkori értelmezésébe nem tartozott azonban bele az ifjúság vallási
nevelésének és az istentiszteleten túl s esetleg a templomon kívül
is összejáró, önmagukat képző vallási közösségek létrehozásának
a szabadsága. Az ilyesmi tilos, "illegális", üldözött volt. De az
egész korszakon át létezett!19Az ifjúságnevelést, a közösségterem
tést és az önképző-önfejlesztő munkát a papok és a hívek egy ré
sze annyira a kereszténység alapvető céljának tartotta, hogy a
rendszeresen ismétlődő letartóztatások, perek s hosszú börtön
büntetések20 ellenére is végezte. Az üldöztetés bizonyos romanti
kát is kölcsönzött a "földalatti" tevékenységnek, ám a túlélésre tö
rekvés egyúttal alaposságot és elkötelezettséget is követelt. A kö
zösségiség ilyen körülmények között együtt járt a személyes akti
vizálódással, a tudatosodással, a másokért való felelősség gyakor
lati vállalásával, az együttműködési készség fejlesztésével - csu
pa olyan dologgal, amire a hivatalos pártállami gyakorlat nem
ösztönzött. A vallási kisközösségek sajátos formákat találtak a
rendszeres összejövetelekben, táborozásokban, a "gépélménynek"
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nevezett szamizdat kiadásában és terjesztésében stb. A vallási kis
közösségek kínosan ügyeltek arra, hogy mindennemű kifejezetten
politikai témát és tevékenységet kerüljenek. Ennek ellenére az el
lenük felhozott vád visszatérően "államellenes összeesküvés"
volt. A kommunista bíróság a közösségteremtést, az önálló gon
dolkodást, a felelős személyiséggé nevelést államellenes összees
küvésnek nevezte. S úgy találta, hogy mindez megvalósult a per
be fogott közösségekben. Az egyházak közelmúltja eszerint meg
alapozza a társadalmi cselekvés és a civil társadalomban való
részvétel jelenét. De mi az, ami ebből ma hasznosítható, ami a je
leme és a jövőre megmaradt?

3. Az egyházak mai szerepe és feladatai a civil társadalom megteremtésében

A rendszerváltás kérdésessé tette a vallási közösségek számos régi
funkcióját, ugyanakkor új lehetőségeket is nyitott. A régi kisközös
ségek tagjainak egy része új tevékenységi teret talált a gazdaságban
és a közéletben. Az egyházközségek és gyülekezetek ellenben vál
tozatlanul a helyi társadalmak legmaradandóbb alapstruktúrái. A
régi tevékenységeket két irányban folytatták. Az egyik a közélet.
Az önkormányzatok, a pártok és a helyi szervezetek aktivistáinak
tekintélyes része a valaha teljesen politikamentes vallási közössé
gek tagjai közül kerül ki. A társadalmi elkötelezettség tehát meg
maradt.

Igazi fellendülés a helyi szociális gondoskodás terén látható. En
nek külön hangsúlyt ad az a folyamat, amelyben az állam egyre
inkább kivonul az egészségügyi ellátásból és a szociális gondosko
dásból. A betegek, öregek, nagycsaládosok, kis jövedelműek, mun
kanélküliek, egyéb okból hátrányos helyzetűek, a szenvedélybete
gek stb. gondja növekvő mértékben a település és a lakókörnyezet
nyakába szakad. Ez a gond korántsem csupán anyagi természetű.

Mellette nem kis jelentősége van a személyes odafigyelésnek, a tár
saság biztosításának, az alkalmi segítségnek a gyermekőrzésben és
a munkában, a hivatali ügyek intézésének és sok másnak. S min
denekelőttfontos a szükséghelyzet felismerése és a segítségnyújtás
ban való tapintat. A közvetlen és nem hivatalos emberi kapcsolat
szomszédsági vagy gyülekezeti-egyházközségi segítség formájában
kitűnőert biztosítható. Ezért jelentős tény, hogy megerősödötta Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat, és hogy a rendszerváltás óta alulról
jövő, helyi kezdeményekként több, mint 400 (katolikus) karitász
csoport jött létre, amelyek lakóhelyük társadalmi problémáinak
megoldásával minden felülrőljövő igazgatás nélkül és a rászorulók
vallási és világnézeti hovatartozásával nem törődve foglalkoznak.
(Hasonló tények és számok mindegyik más egyház gyakorlatából
idézhetőek.) A karitász: társadalmi önsegély. Jelentősége nem csak
a szükség enyhítése. Éppoly fontos egymás segítésének gyakorlása,
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az egymásért való felelősségébresztése, az összetartozás ápolása. A
karitásznak nincsen külön ideológiája és nincsen társadalomelmélete
sem. Ez "csupán" segítés és "csupán" a civil társadalom építése a
legelemibb és legkonkrétabb formában.

Mindez szép és jó, de aligha elegendő. Igaz, az egyházak nem
azt tartják alapvető céljuknak, hogy társadalmat építsenek (hanem
Isten országának építését, a vallásosság ápolását). Ám a vallásos
ság, ahogyan azt egyházaink értelmezik, magában foglalja a másik
emberért, különösképpen a rászorulókért való felelősségvállalást és
a konkrét segítés parancsát. Ebből a nézetből ítélve nem a 400 ka
ritász csoportnak kell örvendeni, hanem azt kell kérdezni, hogyan
lehetséges, hogy az egyházközségek többségében még nincsen
ilyen csoport. Válasz sokféle lehet. Talán még nem múlt el az el
őző korszak nyomása, amikor vallásos emberek és csoportok szo
ciális segítő munkája sokáig tilos és büntetett volt. Talán helyen
ként az idős hívek maguk is inkább segítségre szorulnának, sem
mint hogy ők tudnának mással foglalkozni. Talán nincs rá szük
ség, mert a problémák másképp megoldódnak. Talán alakulóban
vannak további csoportok. Talán előbb más feladatok megoldásá
ba fogtak. Az egyházakon belül fel lehet tenni a kérdést, hogy a
jelen gyakorlat megfelel-e Jézus felhív ásának? A hívő gyülekezet
ben van-e elég élő szeretet, közösségteremtő készség, a rászorulók
segítésére való eltökéltség?21 Kívülről nézve ellenben se okunk, se
jogunk a számonkérésre. Mégis érdemes kimondani, hogy a vallá
si közösség (saját önértelmezése szerint!) nem lehet öncélú. Továbbá
(ismét a Biblia tanítása értelmében), a hit és a vallásgyakorlat hamis,
ha elmarad mellőle a rászorulók melletti elköteleződés.

A vallási-egyházi élet fontos és ki nem hagyható dimenziója a
közösségben gondolkodás és a szükséget szenvedők segítése. A
segítéshez hozzátartozik konkrét személyek konkrét körülmények
közötti támogatása. És hozzátartozik a rászorulók összességének
képviselete, az emberi és a társadalmi kibontakozási lehetőségek

helyi (és országos) szinten történő megvalósításáért való küszkö
dés, a saját értékek nyilvános képviselete és intézményes megva
lósítása és a mások másságának tisztelete. Mindez egyaránt köte
lezi a hívő egyént és a vallási közösséget. A kereszténység (és ta
lán minden vallás) ilyen gyakorlatias értelmezése magában hor
dozza azt a lehetőséget, hogy a civil társadalom formálódásában
az egyházak mint közösségek hálózatai, mint a helyi társadalom
sejtjei, a jövőben még nyomatékosabban részt tudnak venni. Ez
következik a keresztény hitből. Ezt sürgetik az egyházak hivatott
képviselői. Ezt várja a társadalom egésze. Egyúttal ez az itt és
most, Magyarországon az ezredfordulón megvalósuló keresz
ténység hitelességének egyik fontos mércéje.
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JAN ZAHRADN íCEK Húsvéti vers
(Velikonocní)

Ne érjen szó, ne marjon lelkifurdalás,
mert ezegyszer
bár az a rend, átkos helyemr51 nem kelekfel,
lásd élek, de itt vagyok, elásva cellamélybe,
kint harangzúgás, április vasárnap, Krisztus
jön arra, hiszen feltámadt. Üres a kereszt, alleluja.
Hallom a kakukkai. igen, és a folyóparton zúgófáka t.
Lerogytam, várok, tudom, mi az:

Lázár, veni foras!
De múlik az április, a virágok és a záporok szaga eiül.
A padlón heverek, figyelem a csupasz falat,
a napok úgy peregnek, egyformán, mint róla a vakolat.
Nincs kiilimbség, ahogy az emberek közt se, mondják.
De Isten színe el5tt
minden teremtett levél különbözik.
Nincs két bárány, kiket ne látna másnak. .
És én is más leszek, nekivágva az eljövend5feltámadásnak,
a megmértek és megméretlenek között
egycsapásra
látható lesz, ki kinek a társa,
és kire borul majd a kegyelem palástja, megnyugtató,
akár a vasárnapi harangszó,
és úgy lobog majd akár a zászló.
Itt jár közöttünk és a tekintete talán idetéved.
A kereszt üres. Jól tudom. Éjszaka, háromkor
átokvert, varasszájú rab, fölriadván az álomból,
a nevemet hallottam. Alleluja. Üres a kereszt és a sziklasír is.

A folyóparti ligetben nincs olyan fészek, hajtás, cserje,
Ki örömében Máriával együtt ne énekelne,
mert íme, lássátok, föltámadott az Úr...
A tagjaim mozdulatlanok, de a szívem mind hangosabban dobog.
A húsvéti napot most felMk takarják el.
A sziklasír üres, csak egy kékhasú rigó dalol
arról a hírr51, ami egyformán igaz
itt és valahol.
Csak ott nem értik. Csak 5k nem akarják hallani.
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Hogy az az ének mindig, délben,
este: hajnali.
Hogy nincs olyan rács, ami
útban hozzám vissza tudná tartani.
A börtönudvaron
foglárok éles hangja, engedelmeskedés.
A rabok a hetedik nap is dolgoznak, hiszen ez büntetés.
Sietség, ütések, megaláztatás.
Mint a deszkára szegezett denevér
mindegyikünk, kinek itt hullanak szét
eseményekre napjai.

A császár bárkit alkalmaz. Pilátusnak
segéder6re van szüksége.

Nélkülük nem válna a kehelyben vérré a bor, nem
lenne szűkség megváltóra, most sem, mikor
zúg a harang, a hídon vonat csattog át, és a napos udvarokból
tülkölés hallatszik. Karnyújtásnyira a gyerekkor, tudom.
És ahogy lent a konyhában lányok énekelnek,
az is arról tanúskodik.
Körülöttük a dal, hogy megszületett a gyermek,
kezük rohadó káposztalevelet lapoz. Az énekbe
károgás nyúl, a fegy6rök hangja, és hollócs6rként belevág kezük,
parancsszavak hullanak az ünnepi hangulatba,
pedig itt valahol Isten pihen,
a kertek fdlött és a galambkTÚgatásban,
abban, ahogy virágokat bekapcsolja a rejtett áram,
ami a vasárnap, a harangszó és az ég között kering.
És az angyalok! A dics6ség rettent6 tanúi. Láttam,
ahogy kipattannak a mező fölött mint a szikrák,
nem tarthatott vissza látni a fekete vasrács,
és már minden őket nézte,
szólt ez a nézés, mint Jerikó el6tt a kiirt,
és felszabadított. Úgy lesz. Nem fekszel majd
cellamélyben akár egy halott. Már sejted, mi az:

Lázár, veni foras!

Vörös István fordítása
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,"
JAN ZAHRADNICEK

(1905-1960) cseh kö~ő. A
brünni irodalmi élet köz
ponti alakja. 1952·ben
mint vatikáni ügynököt ti·
zenhároméves börtönbün
tetésre ítélték. 1960·ban
szabadul betegen.

Bálám szamara
Felkele azért Bálám reggel, és megnyergelé az 6 szamarát, és elméne a
Moáb fejedelmeivel. De megharaguvék Isten, hogyelmegy vala 6. És meg
álla az Úrnak angyala az útban, hogy ellenkezzék vele; 6 pedig üget vala
az 6 szamarán, és két szolgája vala vele. És meglátá a szamár az Úrnak
angyalát, a mint áll vala az úton és mezítelen fegyvere a kezében; letére
azérta szamár az útról,és ménea mez6re; Bálám pedig veréaz 6 szamarát,
hogyvisszatérítse azt az útra. Azután megálla az Úrnak angyala a sz616k
ösvényén, holott innen is garád, onnan is garád vala. A mint meglátá a
szamár az Úrnak angyalát, afalhoz szorula, és a Bálám lábát is oda szorítá
afalhoz; ezértismétmegveré azt. Az Úr angyala pedig ismét tovább méne,
és megálla szoros helyen, holnem volt út a kitérésre, sem jobbra, sembalra.
A mint meglátá a szamár az Úrnak angyalát, lefeküvék Bálám alatt, azért
megharaguvék Bálám, és megveré a szamarat bottal. És megnyitá az Úr
a szamárnak száját, és monda a szamár Bálámnak: Mit vétettem néked,
hogy immárháromszor vertélmegengem? Bálám pedig monda a szamár
nak: Mert megcsúfoltál engem! Vajha volna fegyver a kezemben, nyilván
megölnélek most téged. És monda a szamár Bálámnak: Avagy nem a te
szamarad vagyok-é, a melyen jámi szoktál, a mióta megvagy, mind e
napig? Avagy szoktam volt-é veled e képen cselekedni? Az pedig felele:
Nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, a mint
áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az 6 kezében; akkor meghajtá
magát és arczra borula. Az Úrnak angyala pedig monda néki: Miért verted
meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé én jöttem ki, hogy ellen
kezzem veled, mert veszedelmes ez az út én eléttem. És meglátott engem
a szamár, és kitért én el6ttem immár három ízben; ha ki nem tért volna
el6lem, most meg is öltelek volna téged, 6t pedig életben hagytam volna.

Mózes IV. 22,21-33.

A költői szabadságról

A költői tehetség kétségkívül ingyen adott kegyelem, gratia gratis
data, minden látható érdemtől függetlenül, és sokszor azok ellenére,
és ez így jól van, s mi hálásak vagyunk érte, hiszen hányszor ke
rültek már megszégyenítőzavarba e világ gőgös és tanult emberei
azáltal, hogy a költői láng oly helyeken csapott fel, ahol azt legke
vésbé várták. Hányszor fölháborodtak már a Gondviselés rosszin
dulatán, amikor az a költői hév izzó parazsával a nyomor és meg
alázottság gyermekének ajkait illette. Említhetnénk Mácha példáját
és még sok más költő esetét, és láthatnánk, hogy a lélek ott fúj, ahol
akar, és nem ott, ahol a tisztségviselők, kritikusok és szociológusok
szeretnék. De a költői tehetséggel csakúgy, mint bármilyen más te-
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hetséggel, jól és rosszul is lehet bánni, és erre is több mint elegendő
példát találnánk. Merthogy a költői tevékenység végső lekerekedé
séig és megszilárdulásáig számtalan belső és külső veszélynek van
kitéve, és talán épp az ezekkel való küzdelmek során kapja meg a
szükségszerűség különleges mellékízét, melyből érezzük, csak ke
vés kellett volna ahhoz, hogy mindörökre bennszoruljon a némaság
gégéjében.

A költő legnagyobb ellensége mindenekelőtt önnön maga, az a
ravaszság, amellyel megpróbálja lerázni magáról a szó nyomasztó
terhét, merthogy nélküle sokkal kényelmesebb lenne az élete, és
ezért suttogja oly gyakran - talán önkéntelenül - azt a verset a
mise elején lévő lépcsőimából: ab homine iniquo et doloso erue me,
ments meg engem a gonosz és álnok embertől, önnön magamtól
szabadíts meg, mert a költészethez, amely nem más, mint játék 
olyan értelemben, ahogy Guardini szerint az egész liturgia játék
-, külső szabadság szükséges.

És ha a költőn múlik, hogy kiharcolja belső szabadságát, nem
kevésbé rajta múlik, hogy megvédje külső szabadságát, amelyért
ugyan mindig harcolnia kellett, de ma egyenesen megtagadják tő

le. A nyomás - amely a költő autonómiájára nehezedik kívülről,

az államhatalom részéről, legyen az jobb- vagy baloldali - ma
nagyobb, mint a múltban bármikor. Ma a rabszolgaság mindenfé
le formájának aranykorát éljük - és mert a költői alkotás sosem
külső parancsra jön létre, sem e külső paranccsal szembeni ellen
állásból, amely csupán katalizátorként szolgálhat, hanem csakis
szabadságból -, ezért a költők igyekezete e szabadság megőrzé

sére összehasonlíthatatlanul nagyobb ma, mint az elmúlt korok
bármelyikében.

Mit érdekli a markukban csúszópénzt gyűrögetőket az, aki az
egyenes utat választotta! Nem ismerik a költészetet, sőt megvetik,
ugyanakkor valahogy ösztönösen rettegnek tanúságtételétől, ezért
hát csak szelídüljenek meg a felforgatók, csillapodjanak a szerte
lenek, tanuljanak illemet a faragatlanok!

A költők és az egész emberiség szerencséjére létezik azonban
még egy közösség, amelyben a múlt minden nagy értékét őrzik,

amelyben mélyen és szabadon lehet lélegezni - ez pedig az Egy
ház. Az Egyház elismeri minden ember akaratának szabadságát,
ezt a környezet és az öröklött hajlamok alantasságával szembeni
csodálatos fegyvert, de az ember egyéb képességei is szabad teret
kapnak benne: értelmének nem szabhat korlátot mások vizslatása,
érzelmei a legmagasabb értékekek felé törekedhetnek. Az emberi
személyiség ilyen harmonikus kifejlesztését biztosítja az egyház
minden gyerekének, és mindegyiktől ugyanazt várja érte: hogy
teljesítse kötelességeit Istennel, az emberekkel és önnön magával
szemben, hogy tisztességesen és szorgalmasan űzze hivatását. Ha
költőról van szó, akkor azt, hogy jó verseket írjon. Nem kéri szá
mon rajta, ha nem vallási motívumokat dolgoz föl, ha nem vallá-
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Az Ige

sos verseket ír. Tehetségének természetére és veleszületett hajlama
ira bízza, és ha valaki ennek ellenkezőjét állítja, az egyike azon rá
galmaknak, amelyeket az Egyházról az ostobák és hitetlenek terjesz
tenek.

Az Egyház kimeríthetetlen forrásaiból bőségesen árad a nyuga
lom, öröm és szabadság, de mivel nem evilágból való, nem ra
gaszkodik ahhoz az elvhez, amelyhez a különféle rezsimek és a
szekták, miszerint: akinek a kenyerét eszed, annak a nótáját fúj
jad! Amit ad, méretlenül adja. Ha azonban a költő mélyebbre ha
tol az Egyház természetfölötti életébe, ha magához veszi az oltá
raira folyamatosan hulló mannát, ha rájön, mily éberen őrzi az
élet és a szó forrását, tisztelet és hála kérdése - és semmiképpen
sem rabság -, hogy műveiben is kimutassa ragaszkodását és sze
retetét az Egyház és annak feje, Jézus Krisztus iránt, aki, mint a
megtestesült Ige, példaként és mintaként emelkedik magasan az ő

és mindazok szavai fölé, akik még megérdemlik, hogy költőnek

nevezzék őket.

Ha feltesszük a kérdést, milyen helyet foglal el a költészet a dolgok
természetes rendjében, azt a választ kapjuk, hogy határmezsgyén
áll, hiszen mögötte van mind a földi élet, és előtte az űr, amelyet
látomásaival kell megtöltenie.

Hogy a költészet betöltse eme feladatát, ahogy [akub Deml
mondja, "földelni kell", összeköttetésben kell lennie a történések
izzó alsó rétegeivel, nagyon érzékeny szeizmográffá válva így,
amely a történelem kérgében minden még meg nem történt moz
gásról, minden jövendő rengést megelőző remegésről tájékoztat
bennünket. Ezt a közvetlen kapcsolatot az élet magvával már ma
ga az anyag biztosítja, az emberi szó, amelyet gyúr, és amelyből

látomásainak testét formázza.
Az emberi szó egyfajta többszörös palimpszesztus, amelyre

megszámlálhatatlanul sok egymás fölött következő rétegben fel
van jegyezve, és feljegyeztetik minden, ami a földön történik.
Minden ajak, amely valaha mozgott a földön, minden vihar, min
den árvíz, minden földrengés, minden fordulat és minden ván
dorlás hozzájárult a költő anyanyelvének kialakulásához. Ahogy
minden, ami történt, szóval és szó által történt az első emberpár
bukásától és a Paradicsomból való kiűzetéstól a Megtestesülésig,
úgy minden, ami történt, rajtahagyta nyomát a szón.

A költészet pedig - amely nem napról napra változó árfolya
muk, hanem nominális értékük alapján válogatja és mérlegeli a
szavakat, amely érték keletkezésük pillanatától a sajátjuk - ezál
tal nyilvánvalóan különbözik a többi, szintén szavakkal dolgozó
emberi tevékenységtől. Ha összehasonlítjuk építőanyagát azzal az
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anyaggal, amelyet a többi művészet használ, látjuk, hogy csak a
zene lép tovább, mert építőanyagul még a szónál is valami
könnyebbet választott, a puszta hangot. A költészet lehetőségei a
zenéhez képest - nagy előnyére és ugyanakkor hátrányára 
behatároltabbak, de e két művészet, amelyhez nem stukkókkal,
márvánnyal vagy arannyal dolgozik, mindig közel marad egy
máshoz anyagának olesósága és rugalmassága miatt. Mert a köl
tészet is olyan kőből építkezik, amelyről elmondható, hogy az
építők elvetették. Olyan szavakból, amelyek ömlenek a rosszaka
ratú demagóg szájából, amelyeket a szélhámos elferdít, amelyen a
pletykás kérődzik, amelyeket a kerítőnő suttog, szavakból, ame
lyek már oly sok kriptaszagú szájon haladtak át - csodálatos ha
sonlóságot mutatva a testté vált Igével, amelyet egy darab ke
nyérben kiszolgáltatnak az emberek kényére-kedvére -, szavak
ból, amelyek teremtő értékét újra tudatosítja, ezekből építi a költő

verseit, és köztük a csillagközi terek szele fúj. Ha felsorolnánk a
világ legszebb versében előforduló szavakat, és ábécé-sorrendben
egymás alá írnánk őket, biztosan akadna olyan ember, aki becsü
letsértő, rágalmazó névtelen levelet is tudna írni belőlük, de ki
vádolná ezért csalással a költészetet?

És hogyan leszünk a szavak hatalmas őserdejének uraivá, ho
gyan jövünk rá, hogy kedvünk szerint élhetünk velük, használ
hatjuk őket, szánkra vehetjük őket, ölhetünk vagy gyógyíthatunk
velük, visszhangot ébreszthetünk velük a pokol bugyraiban vagy
a mennyországban? Kétféleképpen tesszük magunkévá a szót: az
első mód külső, mondhatni tudományos, amikor idegen nyelve
ket tanulunk nyelvtankönyvekból és szótárakból, és a kűlső kö
röktől haladunk befelé. Kisebb-nagyobb akadályok leküzdése által
hatolunk a szíve felé, amelynek dobbanásait minden szavában
érezzük ugyan, de sosem sikerülhet egészen eljutnunk hozzá. Az
ilyen nyelv legtöbb szavának örökre csak a külső, szótári felét
fogjuk látni, és akár a hold másik oldala, ismeretlen marad szá
munkra igazi arcuk, amellyel saját titokzatos kezdetük felé for
dulnak.

A nyelv elsajátításának másik módozatánál, a gyermekség köl
tői módjánál a szavak éppen belső felükkel fordulnak felénk,
mert a középpontból haladunk kifelé, és minden szó az eredendő

szó fényét veri vissza. Még a Paradicsom kapuja előtt állunk, a
szavak pedig engedelmeskednek nekünk, elsajátításuk nem jár
komoly nehézséggel. A költő erről az oldalukról is ismeri a szava
kat, és lép velük communióra. Mindazonáltal nem elégedhet meg
az anyanyelv spontán, a gyermekkorra jellemző elsajátításával.
Nincs már többé a Paradicsomban, a földön találta magát, és a
szavak, akárcsak a többi teremtmény, már megtagadják az enge
delmességet, nem illeszkednek olyan szorosan sejtéseihez és láto
másaihoz, nem fejezik ki azokat maradéktalanul. Küzdenie kell
velük, gyúrnia kell őket, megerőszakolnia, hogy visszanyerje fö-
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löttük régi hatalmát, és kicsiholja belőlük az eredeti szikrát. A
többi ember, miután elsajátította anyanyelvének szókincsét, úgy
hagyja, ahogyan elfogadta. A költő azonban mozgatja a szavakat,
új síkokba helyezi őket, új viszonyokat teremt közöttük, éleiket
lecsiszolva új arcot farag nekik, vagy egyszerűen lélegzetével
szórja szét őket új, látszólag véletlenszerű csoportosulásokba,
ahogy a következő sorok vallják:

Víztócsák tátongnak sötéten,
s a szelet lárma járja át 
s véletlenül, annál hívebben
versre vers zokogva rátalál.

Bizonyára a látás ereje, valamiféle belső radioaktivitás az, ami a
költöt arra készteti, hogy a szavakat kibillentse szokásos helyze
tükből. mert a szavak efféle áthelyezéséhez, átcsoportosításához
kétségtelenül energia kell. De maga a látás ereje nem elegendő, az
kell, hogy a költő új viszonyba kerüljön a dolgokkal. A költészet
legmagasabb megnyilvánulási formáiban játék, Isten szabad gyer
mekeinek játéka, a tét pedig az, hogy a költő a földön áthatolva
elérje azt a másodlagos könnyedséget, ami csak a teher leküzdése
által lehetséges. Hogy mit jelent a költőnek egy vers megírása,
hogyan vesz részt abban egész lényével, teljes emberi mivoltával,
és milyen megpihenést, megkönnyebbülést vár ettől, elárulja ne
künk Baudelaire imája:

"Elégedetlen vagyok mindenkivel és elégedetlen önnön ma
gammal, szeretném megváltani magamat, és kicsit büszkébb lenni
az éj csendjében és magányában. Azok lelke, akiket szerettem, és
azoké, akiket megénekeltem, erősítsetek meg, távolítsátok el tő

lem a hazugságot, és a világ romlástól terhes kipárolgásait; és Te,
Uram Istenem, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy néhány
szép verset alkothassak, amelyek bizonyítanák nekem magamnak,
hogy nem vagyok az utolsó az emberek között, hogy nem va
gyok alantasabb azoknál, akiket megvetek."

Ez a költő lelkiállapota abban a pillanatban, amikor versírásra
határozza el magát, önnön magával való elégedetlenség, a meg
váltás szükségessége és mindenekelőtt a lemondás gesztusa. Mi
után ily fennkölt fogalma van a szó értékéről mint a dolog ekvi
valenséről - hiszen minden dolog szó által hivatott ki a nemlét
ből -, a költő teljes szívével a szó felé hajlik, és lemond a dolog
hasznosságából őt illető részről.

Sokszor egyébként maga a gondviselés gondoskodik arról,
hogy a költő kikerüljön az életben való közvetlen részvételből.

minden olyan tevékenységből, amelyre természete sarkallja. A
vak Homérosz, a hazájából száműzött Dante, a börtönbe vetett
Villon szolgál példaként az efféle felsőbb beavatkozásra. És az el
következendő idők költői talán elismerik, ahogyan Yeats mondja,
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1Erre a helyre kínálkozik
a költő összehasonlítása

a szenttel, és röviden
azt mondhatjuk, hogy

míg a szent egész
lényével arra törekszik,
hogy utánozza Istent, a

költő lsten teremtő

gesztusát utánozza
művében,

tökéletességre törekedve
abban. Kétségtelen
azonban, hogy van

benne valami, mondja
Stanislav Fumet, ami

"olyan, mint egy
mágneses iránytű, mely

mindig a szent felé
mutat. De ennek az

iránytűnek az
útmutatása nem elég az
emberi szív mozgásának

meghatározására".

hogy az ő áldozatuk az lesz, hogy maguk utasítják el azt, ami e
múltbéli költőktől eleve megtagadtatott, hiszen a költőknek állító
lag csak vágyakozniuk szabad az élet után, minden egyéb szavuk
csak panasz vagy magasztalás kellene, hogy legyen. Jellemezze
őket nincstelenség, az élet gazdagságából való kitaszítottság, a
költők szemében dicsőség gyúljon, és nyelvük a valódi öröm gyü
mölcseit hozzák. Ne legyen semmijük, hogy minden dolgok urai
legyenek, hogy minden dolog engedelmeskedjék szavaikban.

A költészet, miután a földi élet esszenciája, miután töltve van
annak minden nedvével, bővelkedik gazdagságában és gyönyöré
ben, míndíg úgy fog tanúskodni a költőkről. mint akik saját aka
ratukon kívül lettek szegények. Nem ők tették a szegénységet úr
nójükké, rájuk lett kényszerítve, feladatként kapták, hogy a szük
ségtől eljussanak a szabadságig - az örömig. Annak a költőnek

is, aki földi vagyont kapna ajándékba, úgy kellene egy nap ránéz
nie, mintha az nem az övé lenne. Egyetlen ház sem elég szilárd
neki, egyetlen fedél sem elég biztos, és semmi sem védheti meg
attól, hogy az eső a szemébe hulljon. Szeretheti otthonát és nem
zetségét, csordultig töltekezhet szülőföldje látványával, a rügyfa
kadás és az érő búza aranyszínű pompája évről évre a vidék irán
ti hálával töltheti meg szívét, mégis mintha folyton úton lenne új
hajlékot keresve.'

A költő számára tehát a költészet a menekülés, a szabadság, a
személyes autonómia erőteljes eszköze, de nem kétséges, hogy ér
telme és küldetése lehet azok körében is, akik befogadják és ol
vassák, és itt beszélhetünk a költészet szükségességéről. Napja
inkban és jelenlegi formájában a költészet nem hathat tömegesen,
ahogy például a középkorban a misztériumjátékok hatottak, hi
szen ahhoz kulturális egységre lenne szükség. Annál inkább ké
pes azonban alapos kidolgozottságában arra, hogy egyénenként
hasson, elvonultságban és magányban. Egy ilyen lírikus költe
mény, mint az akarat és a szív legfőbb igyekezetének, az érzékek
feszültségének és a fájdalomtól megvilágosult léleknek gyümölcse
úgy lepheti meg önöket egy napon, mint egy angyal megjelenése.
Gyönyörűsége nem más, mint a borzalom enyhébb fokozata, és
ha csak egy kicsit is nagyobb lenne, összezúzna bennünket.

A költészet tehát már rég nem való a fórumokra és a piactérre,
elkerüli azokat, és, hogy őszinték legyünk, nem viseljük már na
gyon a szívünkön küldetésének sorsát ebben a keresztényietlen és
hamarosan talán keresztériység-ellenes társadalomban, amelyben
a hagyomány építményéből lassan kő kövön nem marad, de
hisszük, hogy a költészet sűrítettségében és precizitásában az ér
tékek átvitelének egyik fontos eszköze lesz a jövőben, amikor is
mét az őt megillető helyre kerül. Ne hagyjuk, hogy hamis prófé
ták ijesztgessenek, akik abban a téves hitben, hogy a költészet
csak polgári társadalomban létezhet, az élet nevében annak végét
hirdetik, mintha talán a költészet az élet ellentéte lenne. Viszont
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2Albert Vyskoérl
figyelmeztetett egy

felettébb szemléletes
példára, Havlicek ismert
négysorosára Nepomuki
Szent Jánosról, amellyel

Havlicek a Szent
János-i kultuszt akarta

kigúnyolni és a hitet,
miszerint a szent nyelve

a sírban is sértetlen
maradt. Nepomuki Szent

Jánosunk / áldó kezed
tartsad rajtunk /adja

lsten csodád nekünk /
sírban serothadjon

nyelvünk. Ha azonban
ma olvassuk e sorokat
amelyekbő\ a valaha

bennük lévő gúny már
régen elpárolgott, kis
imádságot mondunk

anyanyelvünk
védelmében.

ha költészeten csak rímekkel való zsonglőrködést és naplementék.
patakocskák és hulló levelek lírikus kacatjainak mértéktelen hasz
nálatát értjük, akkor igazuk van, érvényes a következő ironikus
versszak is:

6, hazug költf5f Hogy mennyi szót
a szép nevében összehord.
A mélykék éj is szebb annál,
s a fény a fénytelen aszfalton.

De a költészet lehetőségei kimeríthetetlenek, a dolgok mindig
ugyanolyan hevesen szomjúhoznak arra, hogy kimondják őket, az
idő és az élet új formái új kifejezést fognak követelni. Épp ezek
ben az átmeneti időszakokban, amikor annyi dolog csütörtököt
mondott, és amikor sokan jobbra-balra tekintgetve nem merésze
lik kimondani, mi fehér és fekete, még inkább szükség van annak
tanúságára, aki nem akar és nem tud hazudni. Elsősorban nem
akar, hiszen a költő maga az őszinteség, és abban a pillanatban,
ahogy megpróbál szökni tőle, megszűnik költő lenni, mi elveszítjük
érdeklődésünket iránta. De a költészet nem is hazudhat. A szó
ugyan ki van szolgáltatva az ember kényének-kedvének, szánkra
vehetjük ennek vagy annak nevében, de a költészetben, mint ahogy
azt már elmondtuk, a szó nominális értékű, és a költő azért és addig
költő, amíg képes ezt a változatlan értékét kitapintani. Bálám szama
rához hasonlatosan. akit azért ütlegelnek és lökdösnek, hogy letérit
sék az útról, a költő is kitart a maga igaza mellett, mert látja maga
előtt az angyalt. A költők gyakran arra kényszerülnek. hogy akara
tuk ellenére olyan dolgokat mondjanak, amelyek szöges ellentétben
állnak személyes meggyőződésükkel, a materialista világnézet vallói
olykor szinte megdöbbennek, miféle vallomásokra vitték őket hamis
szavaik?

A költészet csak a teljes autonómia árán - amelytől azonban
folyton meg akarják fosztani - tudja betölteni tanú-szerepét. A
költészetnek pontos törvényei vannak, amelyek szerint időnk

mennyboltján mozog, visszatükrözve és megmutatva minden
szükségünket, szorongásunkat és szomjunkat, de a maga módján
és a maga szabályai szerint, és az, aki ezt a csillagot meg akarná
zabolázni. hogy neki szolgáljon, annak a veszélynek tenné ki ma
gát, hogy nem a csillagot fogja be, hanem egy frázisokat okádó
szörnyet. Ma mégis ez zajlik, és a szociális költészet, a proletár
költészet, és legújabban, napjainkban a szocialista realizmus a bi
zonyítéka torz szóformálásukkal, amennyiben szerzőik az általuk
követett irányzat programjához és munkaversenyhez tartják ma
gukat, miközben megfeledkeznek a költészetről. A költő persze
nem szigetelődhet el korának vonzásától és igényeitől, de ezeket
költőileg kell megragadnia. szimbólumokká kell átváltoztatnia és
ezáltal szélesebb összefüggésekbe kell helyeznie. Ahányszor elsza-
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kadna a durva, kézzelfogható és talán kínzó valóságtól, elhagyná
minden ereje, akárcsak Antaioszt, az antik óriást, amikor felemel
kedett a földről. Szó szerint hinnünk kell a költőnek, amikor azt
modja:

Dombokat, beomlott árkot mind magamban hordom,
s falvakat telve homályos fájdalommal
nyájak bégetnek bennem a kékség felé túl az ormon.

Hiszen a költő is ember, érzi feladata terhét, amelytől semmi
sem szabadíthatja meg, minden pillanatában elkíséri a születéstől

a halálig, vele volt a Paradicsomból való kiűzetéskor. amelyre,
mint elveszett otthonára állandóan emlékezteti, és vele lesz, ha Is
ten is úgy akarja, az Ítéletnapig, amelynek borzalmaira látomása
iban folyamatosan készíti elő. Egy ideig tévelyegni fog, magyará
zói és kormányzói letérítik az útról, hízelegni fog és kényelemre
csábul, de csak egy időre. Megfordul és mások jönnek, akik szom
júhoznak és érzékfölöttire vágynak, és az ő verseik tele lesznek ál
nok örvényekkel, keserű nyugtalansággal, sóvárgással és kereséssel,
valahogy úgy fognak hatni, mint ahogy Paul Claudel kívánja, hogy
az olvasók nyugtalanul és gondterhelten tegyék le könyveit. Minden
környezetben megszületnek majd, minden nyelvjárásban, minden
vidéken, és főleg ott, ahol legkevésbé várják, megbotránkoztatnak és
vidítanak, megvetést és szeretetet ébresztenek, de mindig érzik majd
magukban az elemi vágyat, hogy a lehető legtöbbet magukra vegye
nek, a lehető legtöbb teremtményt és dolgot rántsanak be örvényük
be. És időnként feltűnik olyan, akinek sikerül a szó erejével hatalmá
ba kerítenie az egész látható és láthatatlan világűrt. Mert a szíve
ilyen feladatokat tűz ki:

Megfogni mindent, virágot bontani, s nedvként járni át,
hagyni míg érik s átszellemül, lenni ki békít s megvált,
mindent mi nincs az éjbtJI kihívni, ölelni ujjongva,
s ami holt az életnek visszaadni ragyogva.

És ha a költő azt kérdezi, ki tanácsolta neki, hogy ezt tegye,
bárhonnan is származik, nem kaphat más választ, mint ezt:

A Mindenható Isten volt az,
A szetetet és az apró szavak Istene...

És míg a világ minden oltára előtt a hívők sorai napra nap ma
gukhoz veszik a testté vált Igét, minden nemzet költői a temp
lomhoz közel, vagy attól távol állók, önkéntelenül és akaratuk el
lenére úgy működnek, hogy titokzatos kapcsolatban állnak a sze
retetnek ezzel a felséges művével. Történjék bármi, szót adnak az
emberi szájba, az embereknek énekelnek. Soraik hossza az emberi
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lehellet ritmusát követi, nem lépheti túl, nem követheti holmi óri
ások vagy emberfeletti lények mellkasának méreteit. Megénekel
nek minden nagyot és szörnyúségeset, égetőt és fagyosat, ragyo
gót és sötétet, amelyek messze meghaladják az emberi mértéket,
de minden a lehelletükön át jut el hozzájuk, a szorongástól kín
zott és reménytől és szeretettől dagadó emberi lehelleten keresz
tül. A világűrt az ember képéhez hasonítják, mint ahogy az em
ber maga Isten képére formáltatott, hogy végül minden az Ige ál
tal legyen, hogy minden az IGÉBEN legyen, ami kezdetben vala.

A költő és szülőföldje

Jegyzet Jakub Deml költészetéhez

Minél inkább a saját nemzetségének fáján énekel a költő, annál iga
zabbul énekel. Ezért nem elhanyagolható, miről énekel. Mint ahogy
felcserélhetetlen és egyedülálló a sorsa, helye a világban, amelyet a
Gondviselés választott számára, nem mindegy az sem, mivel tölti
meg énekét. Ezért minden költőhöz egy bizonyos vidék tartozik, a
hangulatával, alig észrevehető különlegességeivel, amelyekkel eltér
minden más helytől a világon, és nem véletlen, hogy ez általában
a szülőföldje, vagy az a hely, ahol gyermekkorát töltötte, vagy leg
alábbis az, ahol először hullott le a hályog a szeméről és tekintett
körül. Mindannyian ismerjük Mácha földjét: távoli, csendes, elnép
telenedett környék a láthatáron egy sziklaszirttel, amely mögött
mindörökre eltűnik a költő szeme elől a vándor alakja, ismerjük
Baudelaire földjét: egy túlnépesedett párizsi negyed a temetők kö
zelében hosszan tartó őszi eső idején, ami ugyanúgy hull a holtak
ra, mint azokra, akik majd csak ezután halnak meg. Minden táj, a
világ minden szeglete megérdemli, hogy a költő számára a minden
ség középpontja legyen, hogy szó fakadjon belőle, melynek csengé
se csak idő és tér határán hallgat el.

Az a költő, akinek a szülőföldje hangszerré változott szívében,
megmenekült már az egyik legnagyobb veszélytől, ami a költőket

fenyegeti - a veszélyes absztrakciótól, ami már annyi költőnek

szívta ki a vérét. A hideg absztrakció zátonya, az, ami nem vált
és nem válhatott testté, talán minden költőt fenyeget - még ha
ez nem is olyan jellemző mindnyájukra, ahogy ezt Karel Hynek
Mácha példáján Albert Vyskoőíl bemutatta -, és csak ha óvato
san körülússza, saját bőrén tapasztalja ki borzalmát, akkor válik
immúnissá, mint valami betegséggel szemben, amit csak egyszer
kaphatunk meg életünkben. Akkor egyszercsak tudatosítja, hogy
fölösleges a kapkodás külhoni anyagok és témák után, ahogy tu
datosította ezt Mácha is, aki érett korához közeledve kijelentette,
hogy énekével otthon akar maradni. Bizonyára van, aki szerint a
költőnek ez az elhatározása említésre sem méltó, mi azonban tud-
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juk, hogy ez mély szeretetet fejez ki a körülöttünk levő dolgok
iránt, amelyek szomjúhozva várják, hogy szimbólumokká válhas
sanak. A szimbólum már valami más, mint az absztrakció, a
szimbólum felemeli érzéki világunk dolgait a magasabb szemlélet
síkjára, de nem pusztítja el azokat, nem sterilizálja őket, épp el
lenkezőleg, hagyja, hogy hatványozott életet éljenek, erre pedig
csak a szeretet képes. Ezzel szemben az absztrakció a művé

szetben séma, önhittség, mely megvet minden teremtett dolgot, és
igyekszik elboldogulni nélkülük.

Az egzotizmus sem egyéb végső soron, mint az absztrakció kü
lönleges válfaja. Biztos, hogy könnyebb a rímek szárnyán röpköd
ni a földgolyó körül, és otromba lenézéssel épp csak hozzá-hoz
záérni a szimbólumok őserdejéhez, amely mindenütt körülvesz,
mint bátran és a szeretet figyelmességével kiállni szemtől szembe
a dolgokkal. Az egzotizmus olyan, mint a csalfaság a szerelern
ben, felületességet jelent mindkét fél részéről. A csalfa szerető sok
nőt ismer meg élete során, de nem ismeri meg a nőt. Az egzotiz
mus minden földrész illataival és színeivel táplálkozik, de aho
gyan általában a szédelgőknek nincsenek gyermekeik, ebből is hi
ányzik élet. Persze vádolhatjuk egzotizmussal például Rilkét, aki
nek költészete az egész európai kultúra termőtalajából táplálkozik
- Rilke a szó valódi értelmében Európai volt -, vagy Paul
Claudelt, akinek hatalmas költészete valóban átöleli az egész vilá
got. Náluk ez inkább tágasság kérdése, amelyben művészetük

szétterjedt. Valami hasonlót, csak más fajtát látunk Otokar Brezi
na költészetében is. De Brezina költészete sem nélkülözi, minden
fennköltsége ellenére, vagy inkább épp ennek köszönhetően a
"földelést". Elrugaszkodás nélkül nem lehet felszállni, mély és
erős gyökerek nélkül aligha tudnának a csillagok magasságában
fennmaradni űrbéli fájának ágai, ahogy a Modlítba ranná (Reggeli
imádság) című költeményében. A költő és a föld kapcsolatának
hitele és mélysége mindig valós voltának legfőbb jele marad.
Nem lehet, hogy valaki úgy legyen költő, hogy a földről másod
kézből, könyvekből és más költői művekből szerez csak tudo
mást. Legalább egyszer az életben kettesben kell maradnia vele,
az iskolai ismeretek mankója nélkül, egyedül, mint egy szeretett
lénnyel, meg kell találnia az emberi fikciók és függelékek horda
léka alatt, hiszen míg a szabad akarattal megajándékozott ember
megtagadta küldetését, és e gyávaságát próbálja mindenfélekép
pen magyarázni, a föld és teremtményei továbbra is engedelmes
kednek. Az ember lázadásakor és bukásakor magával rántotta
ugyan a természetet is, amely most vele szenved, de a Paradi
csom nyomai nincsenek benne annyira betemetve, mint az ember
alkotásaiban. A költő képi világa kimeríthetetlen eszköztárra lel a
természetben, és amikor merít belőle, mintegy vezetteti magát.
Ha elszakad tőle, és nem talál már támaszt az egységes hitben,
egyszerre az eltévelyedés veszélye fenyegeti őt.
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Egyébként Otokar Brezina sem valamilyen közömbös vidékkel
áll kapcsolatban; minden szublimáción át, amelynek aláveti az ér
zéki világ minden dolgát, mielőtt a versbe kerülne, közvetlenül
kitapinthatjuk az l5 vidékét, ahol költőként felnőtt. Míg azonban
Otokar Brezina általánosít és felemel, [akub Deml olyan költő, aki
közvetlen és közeli rálátást nyújt nekünk szülőföldjénekdolgaira,
ahogy nálunk eddig még talán senki. Mindkét költő múve ugyan
akkor azt mutatja, meddig juthat el a költészet - az egyik olda
lon az elvont nagyvonalúságban, a másikon a körülöttünk lévő

közönséges dolgokkal való bizalmas kapcsolatban. De azt, ho
gyan teszi magáévá a költő a dolgokat a szavak által, tehetségé
nek jellege határozza meg, ezt nem lehet előírni. Első könyvei
egyikében, a V Zabajkalí-ban (A Bajkálon túl) Deml még megpró
bálja ezt a látásmódját elrejteni azáltal, hogy orosz környezetbe
helyezi. Később azonban felhagy vele, mert túlságosan kötné,
nem az ő módszere, így kerül bele prózáíba a tasovi táj, az utak,
tanyák, kereszteződések, patakok és dűlők neveivel együtt. Oly
messzire megy az irodalmiatlanságban, hogy teljes nevükön emlí
ti tasovi szomszédait, rokonait, testvéreit és szüleit. Gyermekkora
óta szívével és szemével szülőföldje, nemzetsége mellett marad,
és ezért a feltétlen és példanélküli húségért, melyhez hasonlót se
hol nem találni, királyian bőkezű a jutalom, amelyen maga a köl
tő is elámul: "Ó, dehogy, nem vagyok szomorú, nézzék csak mi
lyen gazdagság van az én házamban. Ezekben a helységekben
van az én rokonságom a negyedik generációtól oda és vissza.
Lent a pincében a barátaim mulatnak. Ez az én borom... És fönt a
többi emeleten található a többi veszteség. Krőzus is elszégyellné
magát előttem."

Mondatai egyenesen meghajlanak a burjánzó felsorolások súlya
alatt, szerteágaznak és kisiklanak a kötésből. ugrándoznak, röp
ködnek és megakadnak a térben, már nem tudjuk miben. Amikor
csak cseveg, szavai közt akkor is a költői feszültség szikrái pat
tognak, egy pillanatra felvillantva előttünk a "liliomok őshazáját".

Hiszen beszélhetnek a költők bármiről, hihetnek bármiben, bo
lyonghatnak például saját értelmükben, szavaik csak fenséges
ürügyek, vérük az ereik zúgóin egy cél felé zuhognak, egyetlen
dolgot akarnak: a dolgok szétszóródott szedésének ólombetűiből

rekonstruálni a paradicsomi üzenet eredeti szövegét. "Lovakról,
gyerekekről, madarakról, halakról, az Isten tudja még miről be
szélünk, de mondataink mögött, mint a hegedúnyereg alatt nem
csak a lószőr és a húr szólal meg, bárányok bégetése és kentau
rok nyerítése, kakukkok és galambok hangja, hanem még a fa lel
ke is és a csiszolt, vöröses felületű, vágyainknak üres és sötét bör
töne."

[akub Deml számára szülőföldje ilyen ürügyet jelentett az őse

redeti állapot feltárására. Szeretete, "viszontszeretete", ahogy ő

maga nevezi, mely a haláltól visszapattant a gyerekkorba és az
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ősei közé, eddig szűz földre vitte, ahonnét magával hozza bizo
nyítékait. Elragad bennünket gyorsasága és váratlansága, aho
gyan az ismert dolgok, a tasovi táj közepéből hirtelen egészen az
idő határán találjuk magunkat, megismerve kövei, fái és állatai ál
talános és örök érvényét. A látó szeretetig el lehet jutni az egész
óceán egyetlen hullámából, egy óriás hegység egyetlen kövéből és
az egész emberiség titokzatos ítéletét bíró egyetlen nemzetség sor
sából. Deml szülőföldje szikláit tanulmányozza, és ugyanakkor
mintha a földkéreg kőkönyvéből olvasná, hogy minden a tűzből

ered: "És amikor egy ilyen gránit kőbálvány éppen szétszakadt,
úgy illatozott, mint egy tűzrózsa... olyan volt, mint a tűz desztil
látuma, amelyet Fehérszombaton szentelnek: ez az illat összetéte
lében kicsi imádságokhoz hasonlított, és a pattogó szikrák gyö
nyöre érződött bennük, a legjellemesebb teremtmények jegyesi
csókjai..." Deml családja krónikáját írja, de mivel látó módon írja,
megismerhetjük belőle bármelyik emberi nemzetség bolyongásá
nak krónikáját a Paradicsomból való kiűzetéstől egészen az Ígéret
Földjére való megérkezésig. Elegendő, ha magával, családjával és
szülőföldjével foglalkozik, és már minden helyszíne, ahogy
mondja, a szívében van, de úgy, mintha az már nem ő maga len
ne, az ő családja és az ő szülőföldje, és ehhez persze az kellett,
hogy áthatoljon a halál titkán, és hogy másodszor is megszüles
sék, és biztosak lehetünk benne, hogy látszólag önző, de belül ön
zetlen szeretete a dolgok iránt egészen odavezet bennünket, ahol
a teremtés minden fonala, amelyeken a közös pusztulás vagy
megváltás függ, összefut. Így talán megérthetjük a Moji pt'átelé
(Barátaim) virrasztó Demljét, a Hrad smrti (Halálvár) és a Tanec
smrti (Haláltánc) álmodó Demljét, a költöt, akit örömmel tölt el az
egyszerű dolgok iránti szeretet, és a költöt, akit ugyanez a szere
tet vizionáló álmaiban a földi élet megszűntétől való szorongással
és rettegéssel tölt el. Hiszen miért félne egyébként annyira?

Végül talán csak mellékesen megjegyezhetjük, hogy igazából
nem beszélhetünk regiona1izmusról a költészetben, mert a költé
szet magára véve egy bizonyos vidék nehéz viseletét, a világűrig

is elér, vagy még inkább minden nagy költészet - Dantét is be
leértve - regionalista, mert egy bizonyos táj specifikus színezete
nélkül nincs költészet, vagy hogy a kezdő mondattal zárjuk a
gondolatot, a költő annál pontosabban énekel, minél inkább a
nemzetsége fáján dalol.

Forgács Ildikó fordítása
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JAKUB DEML Így lesz
Navzdy

Még nem haltam meg, uitha tjátok, élek;
az erd6t nézve tavaszt s életem
jeleneteit képzelem, ti fák, közétek.

A föld kerekén elszórt jelekre bukkanok,
úgy táplálnak, mint vad vér idegenbtJl,
úgy tartanak, mint a csuklómra tekert hurok.

Minden más közömbös, nincs jelen a jelen.
Uram, így lesz mindig?
Múltba révedek, elfullad a lélegzetem.

Valamikor minden
Jindy kterákoli vec

élt és énekével felélesztett
mindent. Minden csak
hatás, minden az ég alatt...
Am a papírt
elégetheted, meredsz az eltűn6 sorokra,
bámulod
a törött korsót,
a kidobott kalapot:
mit61 is változhatnának valamivé?
ha te kívánsz változni, csak emlékek
és könnyek jönnek, semmi új.
Pedig szeretet van körülötted,
mint vak a fényben, benne állsz.
Tudás egyfajta van, ismerni a bűn természetét:
de 6 ismert ki téged.
Megtanultál tágra nyz7t szemmel
a semmibe nézni, hogy valósággal
magadba szívod. Rajta túl
már csak Isten van.

Vörös István fordításai
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JAKUB DEML

(1878-1961) cseh költő,

író. Abrünni katolikus sze
minanum növendéke.
1909-ben fölfüggeszlelték
papi hivatalából, majd
1912-ben nyugdijazták.
Kö~ői ars poeticája O.
B'ezina hatására formáló
dik, prózája, amely az
expresszionizmus st~usje

gyeit viseli magán, a lét
ben élő ember szorongá
sait örökni meg.

Az örökfény
Senki ne gondolja, hogy olyan lelkiállapotban voltam, amikor az
ember keze csupa tűz, a szíve üres, mindent sajnál, csak azt nem,
hogy mindenért szégyenkezik s gyűlöli önmagát. Ha nem lettek
volna bizonyos körülmények, azt mondanám, hogy éppen ellenke
zőleg éreztem. Dehát mit érdekel ez titeket! Annyi tény, hogy egy
bizonyos város utcáján haladtam, sok embert láttam, mert már reg
geli kilenc óra volt. Illetve tudom is én, hány óra volt, azonban a
nappal világos, falun talán ilyenkor már szárítják a szénát. A nap
nem tűzött - ha egyáltalán beszélhetünk napról, sőt, igazság sze
rint azt kell mondanom, hogy ---i., a nap nem is látszott. Sőt, az sincs
kizárva, hogy végig nem láttam a napot, amit csak mellesleg emlí
tek, mert életemnek ama sorsdöntő napján nem voltak árnyékok,
az embereket és a többi dolgot valami tompa, egyenletesen eloszló
fény hatotta át, ahogy nyáron történik néha, mikor az eget magas,
mozdulatlan fellegek borítják: az árnyékok a rémülettől kifakultak,
a fényt pedig mintha hamuszürkére váltotta volna a szorongás. Fáj,
hogy nem tudom jobban megmagyarázni, értsétek úgy, ahogy le
het. Ahogy már említettem, nem voltam boldogtalan, sőt úgy tűnt,

az összes ember, akivel találkozom, tartozik nekem valamivel, leg
alábbis soha nem néztem ilyen merőn a szemükbe, s rájuk nézve,
soha nem voltam annyira biztos, hogy mindnyájuk számára valami
jelentőset végzek. Hogy mit csináltam? Ó, ha csak egy picinyke
percre meghallgatnátok! Dehát mit számít nektek egy olyan ember,
aki tudja, hogy balgaság volna bármit is a szemetekre vetni, aki
alantas dolognak tartaná, hogy a saját helyzetére panaszkodjék? És
mit számít nektek egy olyan ember, akiről erősen hiszitek, hogy ő

maga mit sem törődik a világgal. Könyörgök, ne zavartassátok ma
gatokat, egyáltalán ne gondoljatok rám, járjatok csak nyugodtan a
saját becsületes dolgotok után. Az embemek néha különös ötletei
támadnak, s ami fő, nem ritkán önzőek. Uram, hogy felelek előtted

azért, hogy mindnyájan ennyire tisztelnek!
Mentem tehát az utcán, egyetlen gondolattól megszállottan.

Milyen gondolattól? Talán attól, hogy számkivetett vagyok. Ma
gyarázzátok meg ezt a szégyent s hatalmas erejét ti, akik sohasem
vétkeztetek, még tegnap sem, akik ezért joggal szégyenkeztek, ha
eszetekbe jut, hogy találkozhattok velem. Az én nemes jótevőim

némileg joggal nehezményezték, hogy kissé gyengélkedvén nem
vettem részt a vacsorán, melyet az igen TISztelt Méltóságos Úr, X.
Úr tiszteletére rendeztek. ..

Jó napot! Jó napot! - Lám, az embert mily könnyen elragad
ják a látszatok. Alighogy találkozunk valakivel, az a valaki egy
icipicit ránk mosolyog, s máris szétoszolnak - a pesszimizmus
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felhői. Uram Isten, miféle bún, behódolni az ilyen kísértésnek! Va
lóban itt az ideje, hogy a fiatalság vidám, egészséges, erőteljes és
értelmes, egyszóval ideális legyen, hiszen normális körülmények
között az alma nem esik messze a fájától, illendő és méltányos
dolog tehát az apákat tisztelni, az állásunkból fakadó köteles
ségeket teljesíteni, az isteni, egyházi és polgári törvényeket betar
tani, mégpedig készségesen, vidáman, erőteljesen. egyszóval ideá
lisan, amit nem nehéz elérni hűséggel, engedelmességgel, alázat
tal, egyszóval ésszerű kompromisszummal és minden fantaszti
kus, teljesíthetetlen, túlzott és ésszerűtlen dologtól való tartózko
dással, amelyek önmagukban ugyan nagyon érdemesek és jók le
hetnek, dehát az adott körülmények között, különösen a mi vi
szonyainkban, amikor nemzeti és gazdasági létünk minden kis
darabját akkora fáradsággal és önmegtagadással...

Valóban, nagyon el voltam merülve valamiben, amikor befor
dultam a térre, így egyáltalán nem lepett meg, mikor észrevettem,
hogy egészen szorosan mellettem valami ember jön. Sőt, oly mér
tékben el voltam merülve gondolataimban, hogy akkor is egészen
nyugodt maradtam, amikor észrevettem, hogy útitársam - egy
Halott.

Ha az embert nagyon megszállja egy gondolat, akkor szinte
csábítja a Halottakat, ahogyan magas és hegyes tárgyak vonzzák
magukhoz a légkör erőit. S ha az ember nincs eléggé résen, még
rosszabbul is járhat, mint ahogy azt egy minden népnél fellelhető

Ballada jelzi - ha nem tudjátok, melyikre gondolok, csak járjatok
békével utatokon -, mivel a Halottak víztükre egyesekre épp
olyan szédülést hoz, mint egy magányos esti tóé.

Az a reggel, amikor mentem, magas, mozdulatlan fellegeivel,
az a reggel, mely olyan végtelenül melankolikus volt, mint egy
elhagyott lány a lekaszált réten, melynek csupaszságát a környe
ző lejtőkről dermedt fekete erdők nézik, az a reggel, éreztem,
nem éri meg a delet... Ha még őrzitek friss emléketekben a leka
szált rétnek eme képét, ha még körülleng titeket a láthatatlan
örökmécses beteg illata, mely ilyen napokon a mozdulatlan felle
gekből függ az ember nélküli, rémült táj fölött, emlékezzetek,
hogy egyetlen hamuszínű madárka, egy ökörszem, mely az ala
csony füzes fölött repdes, melynek leveleit félre-félrevonja a szo
morúan kívánesi szellő, s amelyek úgy csillámlanak a folyópart
fekete árnyán, mint a döglött halak felfordult hasa: Isten mozdu
latlan szemét és egész tanácstalanságotokat mintázza...

Beburkolózva tehát egy ilyen tájba, mint az erő köpenyegébe,
haladtam a téren, mikor egyszerre csak megjelent előttem az a
Halott. Azt kell mondanom, megjelent, mert csöppet sem lepett
meg, úgyhogy valószínűlegmár hosszan mellettem kellett jönnie.
Nem akarlak fárasztani benneteket annak leírásával, milyenek
voltak a házak, kikkel találkoztunk meg a többi, ezekről a dol
gokról saját szemetekkel is meggyőződhettek, ha elmentek oda,
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hiszen az olyan város, amilyet szerettek: ipar, kereskedelem, uszá
lyos hölgyek fátyolban, egyetemek, mindenféle hitek és stílusok
szerint épült templomok, színházak, operák, múzeumok, uszo
dák, játszóterek, és mindenekelőtt katonatisztek.

A város történelme a távoli múltból fakad, az ottani legna
gyobb szálloda alapjainak kiásásánál sok bronzkori emléket talál
tak.

Annyit szükséges megemlítenem, hogy mindezekből a foglala
tosságokból és egyenruhákból nem láttam semmit, és mintha csak
a mennyek hatalmas fájdalmának árnyéka, vagy a pokol tornácán
ujjongó öröm sugara lettem volna, sétáltam a városon át, minden
től érintetlenül. Sót, úgy tűnt, hogy az ottani emberek is mind
csak egyszeruen mennek valahová, mindent érintetlenül hagyva,
olyannyira, hogy semmi sem hibádzik, még az étel sem, amelyet
esznek, és hogy így sietnek korokon át, gondolattalanul, mint a
folyó hullámai. Vagy a szemük nem lát, vagy tudatlan a lelkük.
Olyanok voltak, mint a bábszínház figurái,' akik helyett más be
szél és cselekszik, haragosan harag nélkül, örömmel öröm nélkül.
Gondolom, nincs közöttetek egy sem, aki szánakozna rajtam,
hogy ezt a szörnyű Várost megpillantottam. Így cipeltem a szíve
met, mint egy sziklatömböt, s mindjárt elmondom, mi történt az
tán.

Az a Halott, aki rendkívül vigasztalóan hatott rám, mert egyet
len volt a tömegben, aki gondolkodott és cselekedett - én pedig
olyan elhagyottnak éreztem magam e nagy Városban -, nos hát,
az a Halott, ott a baloldalamon menve, felém fordította az arcát,
megfogta a kezemet, és így szólt: "Azért a két krajcárért lennél
olyan szomorú?" Közben olyan meleg iróniával nézett rám, s
olyan gyöngéden szorította meg a kezem, hogy elmosolyodtam,
ahogy ő, s az a gyönyör, mely a szeméből felém áradt és mint az
örök fény sugárzott rám, az ígéret erejével és valami örök, szá
momra ismeretlen, de közeli Jóvátétel zenéjével járt át. Azt kell
mondanom "az örök fény", mivel ez az arc volt az egyetlen az
egész Városban, az egész tájon, amely napfényként sugárzott
rám. Az ég és minden egyéb másként volt megvilágítva, ahogyan
bizonyos halott, növényi vagy állati dolgok pislákolnak.

Egy szempillantás, és a Város eltűnt.

Mi történt velem az időnek azon pontján, melyet eszmélet nél
küliségnek hívunk, melyet zuhanásnak és a végeláthatatlan,
megvakult óceán zúgásának érzünk, amely anyaggá vált végte
lenségnek tűnik?

Valamilyen boltozatos, elég tágas, teljesen üres és feltűnóen

tiszta pincehelyiségben állok - teljesen egyedül. E behatárolt
földalatti térség közepén egy tiszta, nyilvánvalóan feneketlen sír
tátong. A csönd olyan mély, hogy hallani a sírból előtörő

"nap"sugarak zizegését, mintha egy nyitott szekrényből gyöngyö
ző frissességű illat szállna. A lelkem azt súgta: "Íme, az örök
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fény!" Átjárt a borzalom, és el akartam futni. A bejárat felé a talaj
emelkedett. Segítségért kiabálni nem érdemes, hiszen minden ki- 
áltás úgy elvész, mint egy kisegér sóhaja két ölnyi mélyben a föld
alatt, emellett jól éreztem, hogy minden ilyen kísérlet csak sietteti
és megerősíti szomorú végzetem. Hirtelen menekülésre szántam
el magam, hiszen valahol mögöttem szükségképpen ott a Város,
s mégiscsak ki lehet innen jutni, ha be lehetett jönni! Igen, éppen
mögöttem ott a tér, olyan tisztán éreztem ezt, mint ahogy egyes
állatok messziről megérzik az eső, a tél, a járvány, a vér szagát.
Csak e pillanatban, amikor mélyen és valószínűleg örökre a föld
alatt voltam, kapott el a hideglelős vágy az élet után. Onnan fent
ről, a föld rétegein keresztül szinte hallottam a fent lépkedő né
mák és szorongók, de mégis élők lépteit. A bőröm, a szemem hir
telen visszaemlékezett az ezüst fény gyöngéd simogatására, mely
bár beteg, mint az örök Vágy arca, mégiscsak fény. - E percben
teljes akaratom, mint a vihartól felkavart úti por, a kijárat felé irá
nyult. De jaj! mielőtt megfordulhattam volna, egy hang szólalt
meg a sírból: "Jöjj utánam."

E hangra a szégyentől a földbe gyökerezett a lábam, mert az a
hang egyetlen Barátom hangja volt, olyan tiszta, mint az üvegha
rang, és megfellebezhetetlen, mint az Isten szava. A hanggal szin
te egy időben egy Alak emelkedett ki a sírból, hosszú, leomló
köntösben, mely mintha apró, hajnali bárányfelhőkből lett volna
szőve. Ez a köntös olyan keskeny volt, mint a régi óasszír kirá
lyok képein, és mennyei gyönyörtől merev. Az alja ferdén hullott
a sírba. A Megdicsőült tekintete lényembe mélyedt, átjárt, mint a
fény, ajkán márvány mosoly. Féltem egy lépést vagy bármilyen
más mozdulatot tenni, két oldalról vonzva, a világtól (bár szomo
rú) a hátam mögött és a fénytől az arcom előtt, végül kimond
tam, amit e Szellem úgyis látott: "Félek, bűneim vannak!"

"A tisztítótűzben megtisztulsz," mondta a Látomás, vakító
fényben felsugározva, és én, bizonyosságot nyervén, hogy nem a
pokol vár, mint egy szakadékba, a Fénybe vetettem magam.

Heé Veronika fordítása
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HANKÓ B. LUDMILLA es aranya
"Nunc videmus per speculum in aenigmaie"
(Szent Pál)
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Ez a két bibliai idézet mottóként is szolgálhatna Jan Cep irodalmi
művéhez. A katolikus író érzékeli, hogy a világ, amelyben élünk,
nem az egyetlen és végleges világ, hanem az egész valóságnak csak
egy része. Amit ezen a földön látunk és tapasztalunk, "az csak az
ámyjáték az idő vásznán.r? Az igazi és teljes történetek máshol foly
nak egy láthatatlan világban, amely örök A föld, a haza, a szűlőföld,

amelyet szeretünk, az Isten létezésének és lényegének csak részbeni
megjelenítése. Az író-költő viszont egy másik, ismeretlen és titokzatos
világ után sóvárog, amely végtelen és örök Ezen a földön minden
erőfeszítésünkellenére idegenek és ideiglenesek vagyunk

Ahogyan Cepnél a tér fogalma kettős, kettős az idő fogalma is.
A földi időre az ideiglenesség nyomta rá pecsétjét. Az otthoni táj
isteni ajándék, élni rajta gyönyörű, de ennek az életnek az értel
me az örök időben, a határtalan végtelenségben foglaltatik. Így
keletkezik a Cep-féle kettős haza fogalma, amelyben az elsődleges

haza a Paradicsom, ahonnan az ember a földre elindult, és amely
misztikus fény, illetve kékség formájában jelenik meg Cep figurá
inak, első, Dvojí domov (Kett{)s haza, 1926) című elbeszéléskötetétől

kezdve egészen a szerző halála után kiadott Etudy pro paní J. (Eiű

dök J. asszony számára, 1986) című kötetig.
Így az elsődleges, láthatatlan és végtelen világ fénye, kéksége

érinti meg a kis [eníkot, a Domek (Házikó) című elbeszélésben, akit
csak édesanyja áhítatos szavai tudnak megnyugtatni, ugyanígy
megérinti a kis FrantiSeket, a Do mesta (Út a városba) című elbe
szélésben is, aki a "kék szorongást", a végtelenségből való félel
mét szeretné legyőzni, de belefullad a tóba, a kék mélységbe.

Jan Cep későbbi prózájának' hőseit is csábítja az elsődleges, tisz
ta, örök, misztikus világ, amelynek küszöbét szeretnénk átlépni. De
ne gondoljuk, hogy Cep elbeszéléseinek alakjai csak filozofáló, át
szellemült, hús-vér nélküli lények Cep életműve a dél-morva, illetve
közép-csehországi tájból nőtt ki, alakjai egyszerű vidéki emberek,
gyerekek, felnőttek és öregek egyaránt, vagy éppen a faluból elszár
mazott diákok. Ezek az emberek a család, a szülőföld, azaz a földi
élet részei, de ugyanakkor a transzcendencia részei is.

Így keletkezik Cep kettős, látható és láthatatlan világa, otthona,
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hazája. Ez a kettős világ állandóan jelen van Cep műveiben. A
láthatatlan hirtelen jelenik meg hősei előtt, általában a tragikum,
a halál kíséretében. Az író felfogásában az élet értelme a halálban
rejlik, ezért alakjai sorsát a halál elkerülhetetlensége határozza
meg. Ezekben a vonásokban Zdenék Rotrekl Jan Cep művének

barokk jegyeit látta.4 Prózája barokkos jegyei alapján Jan Cepet bi
zonyos fokig [aroslav Durych (1886-1962) követőjének is lehetne
nevezni.

De ez a párhuzam nem lehet tökéletes. A két író stílusa között
lényeges különbségek vannak. A két világháború közötti egyik
legjelentősebb cseh irodalomkritikus, F. X. Salda (1867-1937) Jan
Cepet ugyan "a halál költőjének" nevezte, de azt is hangsúlyozta,
hogy egyidejűleg a föld és a földhöz való különös ragaszkodás
költője is.5 Ez a ragaszkodás érzékeli a földi tárgyak és jelenségek
mulandóságát, de a költő számára éppen mulandóságuk révén
méltóak a szeretetre.

A szülőföldhöz, az otthoni természethez való ragaszkodás Cep
nél konkrétabb kifejezést nyer, mint Durychnál. Az egyik legjobb
elbeszéléskötetének, a Modrá a zlatá (Kék és arany, 1938) című

könyvecskének a legterjedelmesebb elbeszélése például a Zpisky
Jiljfho Klena (Jiljf Klen feljegyzései) részletes természeti leírásokat
tartalmaz. Ezeknek a természeti leírásoknak fontos szerepük van,
hiszen a természet azért olyan szép, mert Isten állandóan jelen
van benne. A természeti leírásokban viszont nem dominálnak a
misztikus képek. Konkrét, reális természetről van itt szó, a közép
csehországi tájról, ahol tavasszal frissen zöldellnek a nyírfák, fe
nyőerdők sötétlenek, és a réteken sűrű a fű és tavaszi virágok
pompáznak. Egy másik természeti kép Jiljí Klen emlékeiból lép
elő, egy déli, spanyol táj átitatva meleg tengeri levegővel, ahol
zöld pálmafák és sárga citromok nőnek, ősszel pedig mimóza vi
rágzik. A tájba építmények is tartoznak, egy konkrétan leírt ház
oszlopai, kút az udvaron stb. A déli táj Jiljí Klennél, akinek alak
jában autobiografikus vonások is felfedezhetők, életének legna
gyobb és egyetlen igazi szerelméhez, Catalinához kapcsolódik.

A meleg déli, spanyol táj Jiljí Klen múltjának a szimbóluma, az
északibb, zordabb, de felejthetetlen cseh táj pedig a végleges vissza
térést, a hazatérést jelöli. Mindkét tájban jelen van Isten, mint a
fénynek és az örömnek egyetlen forrása. Az Isten az égbolt kékségé
ből, ekékséget áthasító fényként sugárzik: Deus est Lux.

Az elbeszéléskötet címe (Kék és arany) szimbolikus kulcsszavak-
y

ból áll, és ezek a szavak előfordulnak Cep más prózájában is.
Már a kettős hazában például a Út a városba (lásd e számunkban
Heé Veronika fordításában) című elbeszélésben is szimbólum "az
égbolt kék színe" és "a búzavirág kék szemei", amely szín egy
idejűleg a szorongás és a halál szimbóluma is, hiszen a vízbeful
ladt FrantiSek szemei "kék szorongásba" merevedtek. A halál
ugyanakkor a láthatatlanba való átlépést és a láthatatlan fény, te-
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hát Isten megközelítését is jelenti, azért nem egyértelműen tragi
kus. Így ebben a halállal végződő elbeszélésben az arany színnek
is helye van, az aranysárgának, amely egyrészt az érett, sárga ga
bonamezőket és az áldott kenyeret, az életet jelenti, másrészt azt
a fényt is, amelyben Isten jelen van, és amely egyben a láthatat
lan világ felé mutat. A Jiljí Klen feljegyzéseIben egy gyönyörű, de
rült tavaszi ünnepnapon, amikor "Mindent átszőtt a fény, és a
szellő, mely a föld felett szelíden lengedezett, a tárgyakat kékes
párába vonta"," ]iljí Klen elővesz egy régi könyvet, éspedig Ben
son The Light Invisible-jét (úíthatatlan fény), amely annakidején Ca
talináé volt, egyszuszra végigolvassa, és .Jenyűgözi a különleges
látomások vigasztaló ereje, amelyek a dolgok természetes rendjé
vel párosultak"? Az arany szín, az arany és kék fény itt egyide
jűleg jelöli a természetet, az áhítatot és az igazi nagy szerelmet.

]iljí Klen, ötvennégy éves jogász és volt konzulátusi hivatalnok
Prágától nem messze, a Moldva völgyében lévő üdülővidéken

egy villát vásárol, és letelepszik ott. A pazar természetben, a kék,
az aranysárga és a zöld színek és az egyszerű vidéki emberek kö
zött, kora tavasztól őszig naplószerű feljegyzések formájában
jegyzi le a vidéki élet eseményeit, saját gondolatait és az elmúlt
évek emlékeit, egészen addig, amikor egy meleg kora őszi napon
krónikus szívbetegsége következtében a háza teraszán meghal.

Ennek az egyszerű történetnek a témája sokkal komplikáltabb.
Jiljí Klen jegyzeteiben négy idősík (egy jelenkori és három múlt
beli) és három térbeli sík váltakozik. Ezekben a váltakozásokban
az elbeszélő, ]iljí Klen személyisége, érzelmei, lelki vívódásai,
gyengeségei, élettapasztalatai és halálfélelmének az Isten iránti
szilárd hit segítségével való legyőzése tárul fel.

Az első idősík a jelen, azaz az elbeszélés jelene. (Különböző

utalásokból a harmincas évek második felére lehet következtetni.)
A jelenhez konkrét tér, egy Stráne nevű falu és környéke tartozik,
az ottani emberekkel, apró, nyugodt vagy a falu életét felzak1ató
konkrét eseményekkel.

A jelen egyszerűbb, könnyebben átlátható, mint a múlt, amely
ben a további három idősík található, és amely az elbeszélő

visszaemlékezéseiből lép elő.

Az elsődleges múlt a gyerekkor, a huszadik század eleji Mor
vaország Krelovice nevű faluja, a narrátor családja és szülőháza,

amelyekből az elbeszélés jelenére szinte semmi sem maradt. A
szülei meghaltak, testvére az első világháborúban esett el, a házat
eladták. A krelovicei falusi élet előnytelenül változott meg: sok
autó száguldozik az országúton, csak a gyerekkorra való vissza
emlékezésekben maradt szép ez a vidék.

A második múltbeli idősík a jelenbeli térhez és ezáltal a jelen
hez is kapcsolódik. Az idős Jiljí Klen azon vidéken telepedett le,
amelyhez fiatalkori, diákkori emlékei kapcsolódnak. Ezen a vidéken
ugyanis annak idején eltöltött egy nyarat Petr Marek nevű barátjá-
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nál. Ezen a vidéken szeretett bele barátja kedvesébe, Aniőka Ne
vímovába, és ezért elmenekült innen. Petr Marek feleségül vette a
lányt, de a jelen határát egyikük sem lépi át: már mindketten
meghaltak. [iljí soha többé nem találkozott velük. A múltból már
csak a táj, a falusiak elbeszélései és pletykái, és a magányosan ál
ló, roskadozó ház maradt, valamint Petr Marek és Aniéka Neví
mová fia, Vojt&h, aki Jiljí számára a múlt és a jelen közötti kap
csot jelenti. 6 különben az elbeszélés egyetlen alakja, aki a jövő

felé mutat. Rendbehozza, átépíti a szülői házat és megnősül, a
szomszéd faluból Zuzanka Plichtovát veszi feleségül, aki tiszta és
szép, és aki iránt az öregedő Jiljí is gyöngéd érzelemmel viselte
tik. Ez az érzés azonban nem szabad, hogy beteljesüljön, éppen
úgy, ahogyan sok évvel ezelőtt éppen ezen a vidéken nem volt
szabad Anicka Nevímovát szeretnie. Akkor [iljí megfutamodott,
évtizedekre eltávozott a tájról. Most idősen és betegen a halál
váltja meg.

A harmadik múltbeli idősík a közbülső, azaz a fiatalság és az
időskori közötti évekre, [iljí férfikorára esik. A hozzá kapcsolódó
tér a katolikus dél, Spanyolország, annak tájai, építészete. Itt leg
erősebb Isten közelsége, idekapcsolja a főhőst egyetlen igazi, be
teljesült, de tragikus szerelme, a felesége, Catalina, aki nemcsak
őt, az idegent, de hazáját is forrón szerette, és aki az eljegyzésük
napján azt mondta neki: "Minden nap együtt fogunk Szűz Mári
ához és hazád védőszentjéhez ímádkozní.r" De Catalina fiatalon
és hirtelen hunyt el, és egyetlen fiúgyermekük is meghalt. Marad
tak azonban az emlékek, az álmok, az álomszerű látomások és a
már említett Benson-könyv, amely eredetileg Catalináé volt. A
spanyolországi múlthoz a jelenben a Benson-könyvön kívül sem
mi megfogható nem kapcsolódik. Erről az életszakaszáról a narrá
tor senkinek sem beszél, csak a naplója őrzi meg élete legtartal
masabb szakaszának a titkát. Halála pillanatában is Catalina, a
spanyolországi táj és ház jelenik meg [iljí Klen előtt. És az isteni
fény, az arannyal átszőtt kékség, amely a földi világba hasító su
gárként jelenik meg. "Deus est Lux."
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'"Ut a városba
"Dehát már tudja, egyenest az orra után!" nevetett az apja, mikor
anya még mindig aggodalmaskodott, odatalál--e Frantisek. Apa rit
kán nevetett, Frantisek a világért sem vette volna el a kedvét, in
kább hősies arcot vágott, és anyára, aki túlzott törődésévelmindig
megszégyenítette, inkább nem is nézett.

"Harmincnégyszer negyvenkettő," ismételgette az úton az üveg
táblák méretét, melyeket a városban kellett megvennie. Először az
erdőn át kellett menni, az úton keréknyomok voltak, FrantiSek el
sem tudta képzelni, mi vágta őket oda. Soha nem látta, hogy az
erdőben kocsi járt volna. Háta mögött hagyta a rétet, [osef Vybíralt
is, aki az utolsó ház mellett golyókkal játszott, miközben FrantiSek
előtt komoly küldetés állt.

Odaért az elágazóhoz és töprenkedett: jobbra vagy balra? Ott
hon azt mondták, mindig csak egyenesen. Dehát hogy menjen
egyenesen, amikor itt két út van, az egyik jobbra, a másik meg balra
tér el, és semelyik sem megy egyenesen. FrantiSek néhány lépést
tesz balfelé, aztán visszatér; aztán a jobb oldali úton indul el, majd
megint vissza. Megáll, gondolkodik, az ég fölötte olyan kék és
mély, mint a mosolytalan erdei tündérek szeme. Egy paraszt köze
ledik zsebre tett kézzel, fürkészően néz Frantisekre. FrantiSek rög
tön elindul az egyik úton, határozottan, mintha tudná, hová megy.
Szégyelli a zavarát. De minél tovább ér, egyre lassabban megy. Mi
lesz, ha mégsem ez a jó út? Végre találkozik egy öregasszonnyal,
aki füvet visz a hátán, attól megkérdezi. Persze hogy vissza kell
fordulnia, vörös, mint a rák.

Kiért az erdőből, és egy szántóföld közepén találta magát. A
gabona magasan áll a kis gyalogút két oldalán, semmi sem moz
dul. Minden arany csendbe dermedt, és bőségtől illatozik, mint
az áldott kenyér. De az ég kékje és a búzavirágok kék szeme a
gabonában mélységükkel furcsa szorongást ébresztenek Frantisek
ben. Ellenben a pipacsok vörösen égnek, és olyan elszántak, mint
a szenvedély. FrantiSek megtorpan, meztelen talpa túl hangosan
csattog a forró porban. A pucér ember állítólag a gabonában sza
ladgál és kísért. Prautisek nem tudja, mivel bánthatná meg, mégis
minden hangosabb zizzenéstől összerezzen.

A gabona azonban egyszerre csak szétnyílt, és Frantisek meg
pillantotta a városháza tornyát. Az utcák dübörögve jöttek felé, és
Frantisek egészen a falhoz lapult, nehogy magukkal ragadják. El
intézte a dolgát, és gyorsan sietett onnan, nem is pihent meg egé
szen addig, míg a hűs zöld gyepet nem érezte a talpa alatt. ÓVa
tosan letette az üvegtáblákat a mezsgyére, és nézte, hogyan mász
nak elő a bogarak a földből, s kapaszkodnak felfelé a fűszálakon.
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"Úgy szaladgálnak a fű között, mint emberek a fák között," gon
dolta, és szorongva nézett föl a feneketlen égre. De aztán megvi
gasztalta a hazatérés gondolata. Otthon már biztos emlegetik, s
anya már az órát nézi.

Frantisek felvette az üvegtáblákat, és kilépett. Kicsit fájtak a lá
bai, de aztán elmúlt. Sietett, hogy eldicsekedhessen, egyedül volt
a városban. Azt persze nem mondja el, hogy az útelágazásnál el
tévedt. A mező csöndjének mélyén rejlő kékségtól való szorongá
sát sem árulja majd el. Különben sem hinné el senki.

Frantisek elhaladt az erdő előtti falu mellett, aztán már a jól is
mert utakon járt, bár az erdőben mindig elfogja az embert valami
félelem. De tudta, hogy már csak egy ugrásra van hazulról, s
ezért szégyellte félelmét, csak azért is a Kadira bányája felé ke
rült, amitől otthon mindig féltve óvták. A nádas mozdulatlanul
tükröződött a sötét mélység felett, melynek alján ott feküdtek a
hajdani kötörök lapátjai és csákányai, akik egy reggel megérkez
tek a sziklához és víz alatt találták. Azok a kőtörők már régen
meghaltak, de az emberek mondákat mesélnek a vízzel elöntött
bányáról, mégis nyári estéken a hasadék fehérlik a fürdőzők tes
tétől, és reggel a víz színén szomorúan úszkálnak a kitépett fű

csomók.
Frantisek leült a bányató fölött, és félelemmel nézett alá a bal

jóslatú vízbe. Azt mondják, nagyon tiszta. Állítólag pár lépésnyire
a parttól nem nagyon mély, ott még kisgyerekek is fürödhetnek
benne. Prantisek, ha pocsolyában vizet látott, rögtön szomjúságot
érzett. És most a déli forróság annyira elgyötörte, hogy egész tes
te sóvárgott a víz után. Lement a partra, és levetette a ruháját. A
víztükörben megpillantotta meztelen testét. Borzasztó könnyűség

fogta el. De ahogy közelebb lépett, visszatorpant az égbolt képé
től, mely valami katasztrófa árnyával sötétlett a vízen. Frantisek
azonban nem adta meg magát. Lassacskán tovább lépett, s ami
kor már térdig ért a víz, beleült, és a kezével csapkodni kezdett
maga körül, hogy a hullámok egészen a másik partig verődtek.

Frantisek megállt, hallgatta, hogyan paskolja a víz a füvet. Nem
volt kellemes zaj, emberi hangra emlékeztetett, ezért újra verni
kezdte a vizet. Mikor elfáradt, elhatározta, kipróbálja, milyen
messze lehet elmenni. Átvillant ugyan az agyán: "Ha belefullad
nék így...", de elhessentette a gondolatot, hiszen rendszerint sose
következett be, ami a képzeletét foglalkoztatta. Még két lépést
tett, s egyszerre csak zöld homályt látott a szeme előtt. Egy pilla
natra nem hitte el, de aztán kimondhatatlan rémülettel felkiáltott.
Fent azonban nem hallatszott semmi.

A faluból emberek szaladtak a Kadira bányájához, aztán oda
húzták a tűzoltótömlőt. FrantiSek ruhája és a két üvegtábla a víz
mellett feküdt, amely nem árult el semmit. Azt gondolták, talán
sikerül valamennyi vizet kipumpálni, váltották egymást a munká
ban. Pumpált az erős kovács, kis ideig az asztalos, Frantisek apja
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is, sárga foltokkal telespriccelt kötényében. Végül még FrantiSek
anyja is pumpált, de a férje hamar elzavarta, mert folyton a sze
mét törülgette a kötényével. A víz csak nem fogyott, akkor el
kezdtek hosszú kampóval keresni. Az asztalos sápadt volt, de na
gyon figyelmes, míg a felesége szívszaggatón zokogott, várván,
mikor kerül elő a kisfia holtteste.

A hajánál fogva húzták ki, és letették a letaposott fűre. Az asz
talos a háttérben állt, az anya azonban letérdelt FrantiSek mellé, s
megújuló, egyre marcangolóbb fájdalommal győződött meg újra
és újra, hogy tényleg halott. Akkor lezárta fia szemét, melybe be
lerögzült - a most már el nem titkolt - kék szorongás.

Heé Veronika fordítása

/

Aprilisi akácok
(Dubnové akáty...)

Áprilisi akácok - gorgóf{jk,
az égre vetikfarkasszemüket.
Mind ráncos, csupa kilógó ideg.
Köpenyben járunk ez alatt a fa-

kó, jügg{jleges kövezet alatt,
mint vak hangja, ha magában beszél.
Tuja - magasba csapó pengeél.
Fémes szájíz. Eltör{j fűrészlap

egy távoli erd{jben hová fák-
lya- és gyertyafény, fegyvercsillogás
vezet. A hangokon vissza. Kis hír
a lapban: Mégis lesz feltámadás.
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Látszatok
(Ve dvelích svétlo...)

Az ajtóban az fjszi reggel fénye,
belép, kit a nyár megváltoztatott,
nbtt, komoly lett, arcán másféle kérés,
de nem tudja, s szól: Oszthatok lapot?

A fényt egy széllökés odébb teszi,
barna félhomály van rögtön a helyén,
az ablakból csak egy pászma szegi.
Mit is felelhetnék mindezekre én?

Az a sárga folt
(Ve svahu dűm)

Az a sárga folt a domboldalon: ház,
a tarka kert elfjtt az kerítés,
a virágok közt néha nfj dudorász,
a lugasban az a szag: nevetés.

Mintha ide valakit még várnának,
fény vetül a tágas eMtérbe,
keramit kockát mutat márványnak,
levetett cipfjk, templomi béke.

És lent a táj, miniha úszni kezdene,
mozdul, kéken mossa alá a köd.
Míg bent, a falnál, nem úgy, mint kellene,
Baucis. akit Filemón lököd.

Vörös István fordításai
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(1886-1962) cseh író. Elő·

ször papnak készült, majd
orvosi tanulmányai bete
jeztével katonaorvos volt.
Két világháború közötti írói
munkásságára az első

csehszlovák köztársa
sággal való ideológiai
szembenállás nyomta rá
bélyegét. Történelmi pró
zájára acseh középkori és
barokk irodalom hatott.
Gondolatvilágát a keresz
tény egzisztencializmus
határozta meg. Itt közölt
novelláját az 50-es évek
ben írta, decsak 1969-ben
láthatott napvilágot. A no
vella a Szudéta-vidéken, a
II. világháborút követő ki·
telepfések után játszódik.
(Bo~í duha, &lskoslo·
vensi<Y spisovatel, 1969)

Isten szivárványa
Régebben előfordult velem, hogy csak akkor jutott eszembe, vajon
nem felejtettem-e valamit otthon, amikor már több órája ültem a
vonaton. De akkoriban ebből rendszerint nem származott nagyobb
bajom. Ha el is felejtettem néha valamit, szinte sohasem bántam,
mert jobbára anélkül is boldogultam. Most azonban már ötödik
napja voltam úton, amikor rájöttem, hogy otthon felejtettem a leg
fontosabbat, nevezetesen a bölcsességemet. Ilyesmi még sohasem
fordult elő velem. Hogy történhetett meg most?

Nos hát, megtörtént. Ha higgadtan fontolóra veszem a dolgot,
az eset tulajdonképpen legalább olyan furcsa, mint hogy szert te
hettem egyáltalán valamikor holmi bölcsességre, amit aztán akár
otthon is felejthettem. Ilyesmi is megesik. Hiszen ha szert tettem
bölcsességre, azt biztosan nem az iparkodásomnak, hanem inkább
az óvatlanságomnak köszönhettem, úgy jártam, mint néhanapján a
hal, amikor a zavaros vízben utána kap valaminek, az a valami a
szájába fúródik, és már ott is marad. Alighanem én is utána kaptam
valaminek az érzékek holt pocsolyájában, miközben fogalmam se
volt róla, mi lehet az, és megtörtént a dolog. Az biztos, hogy nem
örültem neki jobban, mint a szájába akaszkodó horognak a hal
vagy az orrába fúródó karikanak a medve, arra pedig már végképp
nem emlékezem, hogyan és miből jöttem rá, hogy annak az utálatos
valaminek, ami olykor rossz perceket okoz nekem, valami értéke is
van. Később ideiglenes megnyugvást is hozott az életembe. Torko
san ízlelgettem, nyalogattam és forgattam a sebben, és végül
annyira megszoktuk egymást, hogy már nem fájt, nem szúrt és nem
nyomott; így történhetett, hogy nem vettem észre, amikor hirtelen
kicsúszott a sebből, és kis híján a földre esett. Megtanultam hát,
hogy mint cigányasszony a fülbevalóját, hol beakasszam, hol ki
akasszam, néha kérkedtem a csillogásával, máskor elrejtettem, mint
csapodár férj a jegygyűrűjét. Mert nem mindig bölcs dolog bölcs
nek lenni. És csakis így fordulhatott elő, hogy otthon felejtettem.

Mint már említettem, ezt a kellemetlen mulasztást csak az ötö
dik napon fedeztem fel, és korántsem azért, mintha bölcsességem
hiányzott volna. Megvoltam nélküle. Ezt a voltaképp szükségte
len valamit inkább szokásból hordtam magamnál, mert monda
nom se kell, nem volt súlyos. De mégis nyugtalanított a dolog.
Forduljak vissza érte?

Ó, azt már nem! Hiszen ez az utam már kezdettől fogva vala
miféle bizonyítéka volt annak, hogy még az ötlete is a bölcsesség
törvényeinek tagadásából született. Nem viselték volna el egy
mást. Akkor meg? Minden utazás különbözik a többitől. Hát még
ez. Senki se kényszerített rá. Senki se rótta rám vezeklésül. Senki
vel se tanácskoztam róla, és nem térített el tőle sem a baráti fi-
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gyelmeztetés, sem az úttal járó elkerülhetetlen kényelmetlenség és
veszély. A célt csak menet közben szándékoztam kitűzni, és eh
hez a meneteléshez egy kevéssé ismert és még kevésbé megköze
líthető vidéket választottam ki.

De mit akartam ott csinálni?
Nos, akár válogathattam is! Rátalálok a magányra, a feledésre

és az áhított nyugalomra, gyógyítom a testem meg a lelkem, és
eltöprengek az ember végső dolgain, ahogy egy magam korú fér
fihez illik. De nemcsak ezt! Nyilván fürkészni fogom magam a
tökéletesség tükrében, mert ezeknek a ritka mulatságoknak ez a
csúcspontja, és ki tudja megállni, hogy ne áhítsa példás szépségé
nek megjelenését? Hát én bizony nem. Ó, már láttam magam!
Íme, én! Hogy nemesedek! Hogy birkózom a kísértéssel, hogy
birkózom önmagammal, hogy birkózom a világgal! Biztosan már
előre nyalogatnám magam. És méltán. Aki nem próbálta, nem hi
szi el, mit érez a gyermetegsége előtt leboruló ember.

Ez persze nevetséges balgaság lett volna. Hiszen nyugodtan
megtehettem volna mindezt ott, ahol éltem, így értelmesebb és
igazabb lett volna. Ha hibáimat akartam jóvá tenni, akkor miért
nem ott, ahol elkövettem őket? Miért menekültem egy félreeső

helyre? Ilyesmit csak akkor szabad, ha nő kísérti az embert, már
pedig engem azokban az években talán egy se kísértett meg.

Csakhogy ez rosszabb volt. Azokban az áldatlan esztendőkben,

amikor megismertem a nyomor arcát, mindenestül meggyűlöltem
a tökéletesség udvar1ásait, és az öregedés mérgezte istentelen fáj
dalom meg a káromló dac űzött erre a különös vándorútra. Es
sokszor szorongtam emiatt, mert az elevenekben nem bíztam, a
halottak előtt pedig szégyelltem volna a dolgot. De sebaj! Már
úton voltam.

Ó, te nyomorult öregség! Milyen készségesen szállsz le magas
trónusodról a hiábavaló kívánságok és álmok dögtemetőjébe!Mi
lyen örömmel térsz vissza oda, ahova nem kellene! Miért? Csak
ugyan olyan elviselhetetlen a halálra való várakozás meghosszab
bítása, nem méltó-e a halál arra, hogy türelmesebben várják mint
a nászéjszakát? Miért vagy hűtlen hozzá? Hova sietsz, miért öltöd
fel az ádázság nevetséges maszkját, mintha ezemapos böjt és
ezemapos imádkozás után halálos bűnre vágynál? Hiszen ezzel
semmit se dacolsz ki magadnak. Vagy talán ki akarod még sírni
magad az el nem követett bűneid látomásai fölött? Ingerelni, rio
gatni akarod őket, mint egy raj dühös legyet, amíg meg nem
örülsz? Az emberek, akikkel találkoztam és beszélgettem, nyilván
bolondnak hittek, mert képtelenek voltak eltitkolni előttem rész
vétüket. De mert látták, hogy tántoríthatatlan vagyok, és mert jó
lelkűek voltak, igyekeztek megkönnyíteni nehéz vándorutamat,
tanáccsal is, tettel is segítettek, így aztán megérkeztem az utolsó
kis városba, ahova járművel meg az összes poggyászommal
egyáltalán eljuthattam, és onnan gyalog vánszorogtam tovább.

372



Nevetséges látványt nyújthattam. íme, egy férfi, túl a hatvanon,
aki elszokott a testi erőfeszítéstől, és akinek az egészsége sem a
régi, kezében bottal, hátán egy nehéz batyuval igyekszik oda,
ahol a varjak is kimúlnának, de ő egyedül akar élni ott, teljesen
egyedül, bár csakugyan semmivel sem boldogul, és minden téren
elképesztően tapasztalatlan.

No de már mentem. Nagy csomagjaimat a városkában hagy
tam, derék embereknél, és csak tíz napra elegendő holmit vittem
maganunal, úgyhogy eleinte egészen fürgén mentem. Aztán sú
lyosbodni kezdett a teher. De nem a vállamat vagy mellkasomat
nyomta. Legjobban a szemem, azután a szám meg a fülem szen
vedett.

Próbáltam megszokni az elátkozott települések látványát. Bo
lyongó lelkek gyászos gyülekezőhelyére emlékeztettek inkább,
mint eleven lények lakóhelyére. Az elhagyott és elgazosodott me
zőkön varjak se röpködtek, minden lépésem visszhangot vert fel,
mely az elhunytakért való szakadatlan imádkozásra ösztönzött,
vagy végtelen és fájdalmas litániára emlékeztetett. Düledező ház
ból vagy romból nem sok volt, de ettől még komorabb és nyo
masztóbb volt a kép. Félig nyitott ajtó, s mögötte néma, ijesztő

sötétség. Az ablakokban virágcserepek, s bennük barnára száradt
virágok. Függöny helyett pókháló rezgett a keretekben. Ó, azok a
pókhálók! Hogy megijesztettek! Bizonyára a pókhálókat szövő

pókok is összeasztak a félelemtől. És kidőlt kerítéseket láttam, cö
löpöket kikötött kecske nélkül, kutyaólakat kutya nélkül, fákat,
melyekről senki se szedte le a gyümölcsöt, és komoran burjánzó
csalánerdőketmeg más gazokat, melyekkel a természet pótolta az
emberi életet, vagy talán inkább eltüntette az emberi élet nyoma
it. De még nem adtam fel teljesen a reményt. Még megpillanthat
tam a távolban kéményből felszálló füstöt. És hellyel-közzel még
nem tűntek el a kerekek, sőt a patkók meg cipők nyomai. Még
most is itt voltak, akik túlélték a vészt.

Köröskörül a dombokon meg a meredek lejtőkön erdők álmod
tak. A saját életüket élték, a saját lélegzetüket lehelték, és a merő

ben nem emberi szomorúságuktól voltak komorak. Nemrég még
vonzottak. Nemrég. Nemrég! Most azonban már teljesen más volt
a helyzet. Már nem kellett az erdőbe menekülnöm, s ott keres
nem a magányt, ott bújnom el minden elől, ami akárcsak halvá
nyan is emlékeztetne rá, hogy a világon emberek élnek. Az embe
rek hajlékai itt levetették bántó ellenszenvességüket és kísérteties
csúfságukat, békülékeny halálos szépségbe és komor pompába
burkolóztak. Mindenütt magasztos, néma csönd volt, mindenen
ott ült a halál, minden ház sírboltra hasonlított, minden az örök
kévalóságba révedt. Az egykor oly szemérmesnek és fenségesnek
és szépnek látott erdők, ó, hogy is lettek volna mérhetők a leírha
tatlan pusztulás és a halál némaságának szemérmességéhez, fen
ségességéhez és szépségéhez! A legsötétebb zugban szétmarcan-
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golt madár halálsikolya semmi se volt a kifordult kertkapu csi
korgásához képest. A repülő felhő szépsége nem tetszett figye
lemre méltónak, amíg nem az alacsony ablakok sötét, kihunyt és
vak üvegtábláiban tükröződött.

A vénasszonyok szépséges nyarának lehelete csak attól lett iga
zán édes, hogy elvegyült az előrehaladt korhadás és oszlás szaga
val, és a kései pillangók hivalkodó szárnyánál jobban vonzotta a
szemet a dögöt kereső legyek bágyadt röpködése. És nem a csa
rabosban, az érintetlen mohán esett legjobban a pihenés, hanem
az elhagyott és kihalt parasztházak küszöbén, meg a temetőkben

észrevétlenül vénülő ágas-bogas hársfák árnyékában.
Legszívesebben nagyon lassan mentem volna. Legszívesebben

megálltam volna minden küszöbnél. Legszívesebben késő éjsza
káig vagy akár pirkadatig gyalogoltam volna. Ó, hát van annál
megrázóbb, mint nézni az alacsony ablakok sötét és kihunyt
üvegtáblái mögött terpeszkedő sötétségbe, melyekhez homlokom,
szájam meg orrom nyomtam oda? Mert képtelenség volt, hogy
onnan már soha senki ne nézzen ki. Azt reméltem, hogy a halott
és mozdulatlan pókháló valahol hirtelen mégiscsak szétrebben, és
megjelenik egy elkínzott arcnak legalább a látomása, egy ember
vagy kígyóarcnak, mely aztán ott, a túloidaion szintén az üveg
hez nyomul, mintha meg akarna csókolni vagy mami vagy más
féleképpen megjelölni, jóllehet ezt addig nem teheti meg, amíg az
üvegre tapadó mozdulatlan és dermedt arcunk nem töri be az
üveget, a halálhoz vagy az átokhoz hasonlatos válaszfalat. És az
a sötétség a félig nyitott ajtók mögött! Hogy megroggyant tőle az
ember lába! Hogy zúgott a fülben és szaggatott a homlokban! Mi
lyen ijesztő és kábító volt, arra késztetett, hogy térdre borulj ak és
várjam a halált! Csakhogy idős korom követelni kezdte a magáét.
Nem tettem meg nagy utat, de reggel óta nem ettem, és nem it
tam, mert így kívánta a megjelölt vidéket megillető tisztelet. És
amikor a nap már veszélyesen közeledett a földhöz, és a kihalt
falukban való egész napos bolyongás után gondolataimra külö
nös fojtogató bánat telepedett, felötlött bennem, hogy talán job
ban tenném, ha minél gyorsabban elérném úti célomat, és ott
még világosban megfelelő hálóhelyet keresnék magamnak.

Megállapítottam, hogy az előttem kanyargó országút távolabb
meglehetősen nagy ívben kanyarodik az erdő felé, ahová sokkal
egyenesebb vonalban egy meredek, de széles mélyút is visz, és
úgy találtam, legjobb lesz, ha ezen a mélyúton vágok át.

Ha tehát le akartam rövidíteni az utamat, és nem akartam hát
rálva menni, kénytelen voltam hátat fordítani ennek a kísérteties
vidéknek. Ez rosszul esett. Éreztem, hogy egy lepusztult, különös
temetőnek fordítok hátat, melynek sírjaiban nincs se koporsó, se
halott, mintha itt egy bizonyos nap óta még meghalnia se lett
volna szabad senkinek, és a haldoklóknak valamiféle érthetetlen
módon egyenesen a túlvilágra kellett volna titokban elvinniük a
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testüket. De a fáradtságtól csapongó gondolataimat üdvös válto
zatosságként már az erdő foglalkoztatta. Ebben az erdőben ala
csony fák nőttek, és eleinte teljesen közönséges erdőnek tetszett.
De aztán illatozni kezdett. Én pedig már bágyadt voltam, és ez az
illat megrészegített. Eleinte csak a fülemet hegyeztem, mint vég
telen és súlyos csendben, később kimeresztettem a szemem is, és
hamarosan különféle látomások vettek körül, melyektől máskor
hideglelést kaptam volna, de most azt kívántam, ne hagyjanak itt,
vigyenek magukkal akár a pokol fenekére. A boldogság látomása
ihoz hasonlítottak, melyeket elnyelt az idő, vagy elfedett a halál.
A józan eszem azonban azt súgta, hogy olyan vagyok, mint a fu
tó kutya, mely nem veszi észre, hogy a láncot is húzza. De úgy
kell annak, aki nem tudja, mit akar! Mentem hát, csak mentem,
míg fel nem értem egy erdőirtásra. Egyik oldalán furcsán megvi
lágított, elvarázsolt fenyőfák álltak, és hallgatag, álmodozó csú
csaikon úgy imbolygott a fény, mintha rózsaszín és kék hullámok
futottak volna végig rajtuk, hogy a hegyoldal sötétjében udvarol
hassanak. És láttam az égboltot meg a felhőket, melyek magányo
sabbak voltak, mint jómagam bármikor életemben, és szomorúság
fogott el, és valami azt súgta nekem: Ez ől Ott! Látod?

De én csak egy repülő szajkót láttam, va~ inkább a szomorú
denevérre emlékeztető, átsuhanó árnyékát. Es akkor úgy rémlett,
hogy a rózsás és kékes hullámok kuncognak valamin. Talán ne
vettek is. De erőlködő fülem csak az öreg szajkó bús rikoltását és
a fiókák csipogását hallotta. Csak a csalfa bánat szólt hozzám lel
kem sötétjéből: Nézz csak oda! Megismered? A bájos csillogást a
fenyőkön? A könnyedséget? Az ágak hajlatát? Hát csakugyan
nem emlékszel a ruhájára, az arcára, még arra sem, ahogy ott állt,
Isten szivárványának arany kapujába kapaszkodva, amikor ifjonti
álmaidba nézett le? A rózsás és kékes hullámok tovább hömpö
lyögtek. A fenyőfák csúcsa megsötétedett, az erdő megritkult, és
körülöttem magas fák álltak, ezek eresztették át azt a varázslatos
fényt széles, rézsútos, szivárványos sávokban, melyek arra vártak,
hogy a lankadt szememnek láthatatlan lények sátrat akasszanak
rájuk, és ez alatt a sátor alatt megjelenjék a legbájosabb teremtés,
aki Isten szivárványának arany kapujába kapaszkodva nézett le
ifjonti álmaimba. És már közeledtem a fénypászmákhoz, a nap és
a szivárvány súlyát megemelő pillérekhez, és valami arra bízta
tott, hogy térjek le az útról, menjek a pillérekhez, érintsem meg
őket, támaszkodjak nekik, és várj ak. És már mentem is volna, de
éi megsiratott és eltemetett évek emléke visszatartott. Azt mond
tam magamnak:

Honnan tudod, hogy él-e még? Ha pedig él, bizonyára annyira
megöregedett, hogy nagyon elszomorítana bennünket, hogy csak
most jöttem.

Csakhogy a hang így válaszolt:
Van merszed ilyesmit mondani? És ha, mint mondtad, meghalt,
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nem kellene-e most elrohannod és megkeresned és csókolgatnod
azt a sírt, vagy inkább. mind a tíz ujjaddal, a könyököddel, a fe
jeddel átfurakodnod hozzá? Eredj csak gyorsan, és meg ne állj!
Most vagy soha!

Nos, ez biztatóan hangzott. Egyedül voltam, a legképtelenebb
őrültséget is megtehettem volna. De mégis ezt kérdeztem magam
tól: És vajon hova menjek?

A hang azonnal válaszolt:
Te kérdezed ezt, aki a szépségnek, a halhatatlanságnak, a dicső

ségnek a látomását keresed? Eredj csak! Nézelődj csak, lefelé, fel
felé! Ne köntörfalazz, mutasd meg, mire vagy képes! Kérdezd
meg a mókusoktól, nem tudnak-e valamit a rejtekéről! Vagy in
kább a szajkóktól. Azok körberepülik az erdőt, és mindent észre
vesznek.. Elindultam. Az utat két sor fenyő szűkítette le. A fák
ágai szerelmesen tapadtak a fűre, elgyötört érzékeimet különös
jelkép látomásával kísértették, mely nem öltött alakot, de úgy ha
tott rám, hogy eleredt a könnyem. Kiléptem, abban reménykedve,
hogy a látomás eltűnik. Az árnyékok is hosszabbak lettek, letöröl
ték a ragyogást és a nap visszfényeit. De egyszerre csak.. Mi ez?

Oldalt, a fenyők fölött szúrós arany fény ragyogott fel. Mozdu
latlan volt, nem tűnt el, és élesen vakított. Felemeltem hát a sze
mem, mert mégiscsak tudni akartam, mi ez. Csalódtam, és egy
ben megörültem, amikor egy magas fenyőt pillantottam meg a tá
volban, mely a legszebb és legmagasabb ágainak ölelésében egy
nagy tobozt tartott. Mint a templomtornyot díszítő gombból, eb
ből a tobozból szikrázott a fény. És megdobbant a szívem, mintha
ez a toboz mindent tudott volna, és mutatta volna nekem, merre
és hova menjek És annyira meg voltam zavarodva, hogy nem fi
gyeltem a földi utamra, és megbotlottam, és kis híján... Megijed
tem. Igen, egy vipera volt. És mekkora! Talán két lépésnyire tőle

torpantam meg, de meg se mozdult. Undorítóan barna volt, és
nyilván már öreg és gőgös és magabiztos, mert nyugodtan és ösz
szetekeredve feküdt az út kellős közepén. Azon is elcsodálkozhat
tam volna, hogy most, az őszi napéjegyenlőség idején, és ilyen
kor, amikor a nap már a vége felé jár, és a föld nyirkos hideget
áraszt, egy viperába botlok De én el voltam kápráztatva a szikrá
zó toboztól meg a kislányemlékétől, aki az égi szivárvány kapu
jába kapaszkodva nézett le ifjonti álmaimba, és csak álltam és bá
multam és dühös voltam az ostoba tobozra, és ha tehettem volna,
biztosan leverem az ágról. Csakhogy most utamban volt a vipera.
Mit tegyek? Ugorjak rá és tapossam szét? Ez túl nehéznek tűnt.

Vagy üssem agyon egy bottal? Ha nem sikerül, nevetségessé vá
lok Hiszen a talaj füves, göröngyös, felázott és puha. Ha pedig
sikerül, mit érek vele? Itt fog kísérteni, az úton fekve. Ezt nem vi
selném el. Visszajőnnék hozzá, és még nekem kellene őt elkapar
nom. Mit érnék vele? Semmit. Álmatlan éjszakáimon halálra ré
misztene gonosz, aljas és pokolian szomorú szemével. Ha úgy
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akarnám elpusztítani, ahogy szívem szerint szeretném, akkor kéz
be kellene vennem, szétszaggatnom, és darabonként lenyelnem.
mert túlságosan emlékeztet a lelkemre. Akkor hát mi legyen?

A nap ferde sugarai kísértetiesen tűkröződtek az alkonyi fé
nyükben sütkérező bestia visszataszító testén. Az árnyék már a
viperáig kúszott. Talán pont ezért tekeredett össze. Nem akart
még elbújni. Türehnetlenül vártam hát, hogy testét átjárja a hideg.
És szomorú voltam. Hát így fogad engem ez az elátkozott vidék,
ez a látszólag epekedő és szépséges erdő! Az első lény, amely itt
köszöntött, egy vipera volt! És ez most történt, éppen most, ami
kor a földről már elmúlt az átok, és az égen felragyogott Isten
szivárványa. De erre a helyre ez, úgy látszik, nem volt érvényes.
Ezt a helyet itt alighanem odavetették a kígyóknak. És ide hozott
engem az én szellemem! De hirtelen világosság gyúlt az agyarn
ban, és nagyot dobbant a szívem. Vajon milyen titkos összefüggés
van a szikrázó toboz csalfa csillogása és a fertehnes vipera kö
zött? Hátha ez a kígyó csakugyan jelezni akar nekem valamit! Ha
fáradt lépteim útjába állt, akkor nyilván a paradicsomot őrzi.

Fel kell őt ébresztenem, de nyugodtan, kíméletesen, és lehetőleg

kedvesen. Csak meg ne sértődjön. De mit mondjak neki?
- Élsz-e még, te bestia - szóltam hozzá. - Igen, vagy nem?

- Nos, ez semmiképp se volt tőlem bölcs dolog. Erre csak elhi-
bázott kérdésem után jöttem rá, és a zsigereimben éreztem, hogy
nem kerül el a büntetés. Álltam hát, és vártam.

Eleinte semmi. Csak úgy tetszett, hogy fátyolos hangom kékes
árnyékként suhan végig a vipera testén. Aztán megmozdult a
fonnyadt és ráncos fej, de azon nyomban visszahanyatlott előbbi

helyére. Azután kinyílt a gonosz szempár rése, majd visszacsukó
dott. A kígyó álmos volt. Nem tudta, álmodik-e, vagy mi a csuda
történik, és nem nézett rám. A háta mögött álltam, meg kellett
volna fordulnia, hogy rám nézhessen. Ehhez nem volt kedve, de
talán ereje sem. És időközben biztosan megjárta lapos fejét az én
cseppet se hízelgő, nyegle megszólításom, így méltán gondolha
tott arra, hogy a kutyánál, de talán még a sündisznónál is korlá
toltabb és ostobább lény vagyok.

De egyszerre csak a vipera, mint holmi álomittas éjjeliőr, magá
hoz tért, és nyugtalanul összerándult. Felegyenesítette szemérmet
len nyakát, feje a hirtelen kiszáradt iszapból kivetett tavirózsa fes
lő virágára emlékeztetett, és ádázul hunyorogva gonosz szemével
először jobbra, utána balra, majd megint jobbra rándította azt a
lapos fejét. És mulattam rajta, mert nem fordult felém, holott
éreznie kellett testére vetülő árnyékomat, de meg is lepett, milyen
fenségesen kimértek és elbűvölően könnyedek nyakának kétségkí
vül ádáz rándulásai. Így csak egy gyöngéd szerehnes viselkedik,
akit kedvese karjában riaszt fel legédesebb álmából a halál hívása.
És akkor eszembe jutott a kéz, ahogy a sápadtan fénylő billen
tyűkből meg-megránduló, pajkos és epekedő hangokat varázsol
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elő, melyek csillapítják a bánatot, és kicsúfolják a könnyeket. És
láttam a könyékig meztelen kezet és a meg-megránduló hangok
csúfondárosan feltörő és kihunyó szikrázását, ahogy akkor, az
utolsó zongorázása közben láttam, mielőtt elhervadtak a rózsák,
és lehullott a dér...

Most is nagy örömmel hallottam volna ezeket a hangokat, leg
alább a szememmel. De semmi sem utalt rá, hogy a vipera csak
ugyan játszani akart volna, és ha játszott is nekem, nem szándé
kosan tette, és hamar befejezte. Ismét büszkeségének és ingerült
ségének görcsébe merevedett, és ha nem fekszik az út kellős kö
zepén, mint holmi öngyilkosnak felállított csapda, akár álomkép
nek is gondolhattam volna.

Nem tudom már, miből jöttem rá, hogy a vipera mélyen elgon
dolkozott. Szerettem volna, persze, tudni, nem figyeli-e, mondjuk,
egy szemében elrejtett szilánkkal legalább a töredezett képét an
nak, aki voltam, vagy aki lenni akartam, hogy nem tükröződőm-e

a pikkelyeiben, és ettől, tudtomon kívül, csapnivalóan érzi magát.
De ekkor a vipera kinyújtotta a nyakát, és testének tekervényein
szemlátomást furcsa feszültség futott át, jelezve, hogy vagy össze
csapásra, vagy valami ármányra készül. Talán össze is rázkódtam,
és visszafojtottam a lélegzetem, de a látvány már magával raga
dott. Az első tekervény feszülő íjként megemelkedett, majd moz
dulatlanná dermedt, és olyan ádáz eltökéltséggel várt, mintha
nem akarná kiereszteni öleléséből azt, amiről az emberi nyelvnek
meg a kígyó nyelvnek alighanem csak sziszegni szabad. Aztán a
felszegett nyak, végében a tőlem elforduló fejjel, lassan kiemelke
dett, de nem felfelé, hanem teljesen vízszintesen, bár a velem el
lentétes irányba. Talán csel volt ez, és felkészülés a mindaddig
összetekeredett testrész fellazítására. A nehéz tekervény erőlködve

követte az oldala helyzetét váltogató és az átmeneti meg-megtor
panásokat kelletlenül áthidaló testet, de végül mégiscsak kiegye
nesedett, és odébb csusszant, mint az elpilledt embert elhagyó
hűtlen gyönyör. És ahogy figyeltem a kígyót, hirtelen éreztem,
hogy az egész testem vonaglik, hogy bordáim nyöszörögve csúsz
nak ki a csigolyáimból, hogy elnyúlik és keskenyedik a szám,
hogy orrom laposodik. De közben láttam, hogy az a kitekeredett
és kifeszült testrész valami láthatatlanon úszik, ami átjárja a leve
gőt, mert jóllehet annyira megnyúlt és megfeszült, hogy már nem
volt egyengetnivaló csúf görbülete, mégsem érintette a földet. És
gőgről és gonoszságról tanúskodott ez az egész, mintha a vipera
nem viselte volna el a gondolatot, hogy előbb-utóbb meglátom
csúszómászó, de büszke testének szégyenét. És mindez megint
felidézte bennem azt a bájos kezet, ahogy utoljára játszott...

Csakhogy a vipera ereje se volt határtalan, és ami lebegtette, a
gőg vagy a szégyen, már nehezen állt ellen halandó súlyának. A
fej megereszkedett, a nyak a földig hajolt. Ekkor felágaskodott a
második, majd az utolsó tekervény is, a fej eltűnt egy fiatal fenyő
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földhöz simuló ága alatt, és a tiszteletreméltó és fertelmes test ko
molyan és méltóságteljesen követte. És ez volt minden. Egyetlen
levél se rezdült meg, egyetlen árnyék se mozdult a fűben.

Az út most szabad volt, indulhattam. Csakhogy hirtelen elvisel
hetetlen fájdalom cikázott át bordáimon, mintha azt a sötét, éles
fogazatú csíkot, amit a vipera viselt, mostantól örökre nekem kel
lene cipelnem törődött hátamon. És szomorú voltam, és álltam, és
töprengtem.

Miért éppen az én utam kellős közepén terült el olyan illetlenül
ez az ocsmány vipera? Talán csak szokásból tekeredett itt össze?
Vagy kényelmesnek találta ezt a helyet? Ó, biztosan rám várt!
Biztosan az utat őrizte. Miért engedett el? Megsértettem volna
durva szavaimmal?

Ekkor megláttam az árnyékomat. A nap már alacsonyan állt, és
árnyékomon csúfondárosan meghosszabbította az orromat. Dühí
tően nevetséges volt, de úgy láttam,árnyékomat ez nem zavarja.
Hiún megemelkedett, még jobban kihúzta magát, és nevetni kez
dett. Na? Most jobban érzed magad? Miért viselkedtél olyan bár
dolatlanul? Talán jobb vagy nála? Tán csak nem azóta, hogy rá
szántad magad a remeteségre? Ez tévedés volna. Olvastál már
olyan remetéről, aki viperát ócsárolt?

Legszívesebben leköptem volna az árnyékom, de valami vissza
tartott. Ábrándozni kezdtem. Nem lehet véletlen, hogy az a buta
toboz elvakított. Ó vezetett ide, a viperához. De miért? Ez a för
telmes kígyó biztosan sokat tudott. Ki tudja, talán a pikkelyeiben
tükröződött az, aki az égi szivárvány kapujába kapaszkodva né
zett le ifjonti álmaimba! És most a vipera örökre eltűnt, és még
csak rám se sziszegett...

Nyomorult árnyékom a botjára támaszkodott, és heherészni
kezdett: Tulajdonképpen hova igyekszel? Miféle bűnös szenve
dély űz, mi csábít? Talán a kóbor szellem, mely elhagyta hülye
koponyádban levő mocskos és áporodott lakását, és inkább el
ment a Francba ördögöket meg varjakat mulattatni, semhogy ve
led éljen? És te akarsz remetéskedni? Eredj inkább haza!

Most nem tudtam, hazudik-e az árnyék, vagy igazat mond,
mert olyan csúnyán beszélt, hogy alighanem a hazugság is elpi
rult szégyenében. De ekkor eszembe jutott a vipera, és elképzel
tem, mennyire csodálkozna, ha most bedőlnék csúf árnyékom ál
nokságának, és visszamennék oda, ahol a bölcsességemet hagy
tam. Azt már nem! Mint a kutyára, úgy néztem rá nyomorult ár
nyékomra, és azt feleltem:

Mit szólna hozzá a vipera!
Nyomorult árnyékom kihúzta magát, és kárörvendve felszólí

tott, hogy kövessem. És siránkozhattam a lezárt lakásomban pe
nészedő bölcsességem fölött, mennem kellett. És dühösen rugdos
tam nyomorult árnyékomat, mely úgy szaladt előttem, mint kika
pós férfi a kikapós nőhöz, de mennem kellett...
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Csend volt. Az erdő illatozott. És én úgy éreztem, mintha az a
vipera titokban és nesztelenül egyfolytában a nyomomban volna.
Talán félnem kellett volna? Vagy meg kellett volna vetnem őt? Mi
bajom volt vele? Hogy olyan öreg volt? Olyan okos és megfon
tolt? Olyan fenségesen undorító? Hát én? Kár a szóért. Hogyan is
hasonlíthattam volna hozzá magamat! Vajon nemcsak azért ret
tegtem tőle, mert olyan mélységesen megszégyenített elviselhetet
len tökéletességével? De mi lesz, ha éjjel odakúszik hozzám, és
meg akar marni?

Hát aztán! Jöjjön csak, ha kedve tartja! Akár már ma ...
Fáradt voltam. Kissé tántorogva mentem már. Az erdő lassan

ként ritkult, és a sűrű fenyőlomb árnyékától megenyhült szemem
be, mint tüzes porszemek, a leáldozó és nehéz napkorongból szi
porkázó szikrák fúródtak. Ez azonban nem tartott sokáig. Kimen
tem az erdőből, és immár lila árnyékba borult, széles völgyet lát
tam magam előtt, meg az országutat, melyre le kellett jutnom. És
láttam az égboltot. Fenséges, de fenyegető volt, mint a hamvadó
holttestek látványa. És láttam a hegyeket, olyanok voltak, mint a
tűzhányók, mint a lerombolt templomok magányosan álló hom
lokzatai, mint az elárvult oltárok és trónok. És láttam a lila ár
nyékba és a lélegzetelállító, megfoghatatlan csendbe merülő

völgykatlant. És hiába kerülgettem, hiába kaptam el a szemem,
hiába féltem tőle: oldalt, a völgy fölött, fényével és dicsőségével

valami a lenyugvó nap sugarait is felülmúlta.
Álltam, mint akit odaszögeztek. Riasztott és vonzott az a vala

mi, mint egy megnevezhetetlen alkalomnak a sejtelme, mely csak
egyszer adódik, és soha többé nem ismétlődik meg. És egyszeri
ben tudtam, hogy szaladnom, rohannom kell oda, és ott az ar
comra kell borulnom, és csak azt sajnáltam, hogy olyan kurta a
lábam és gyenge a tüdőm, és csak attól féltem, hogy le ne késsem
a halál megfelelő pillanatát.

Szóval ezt mutatta nekem az a szikrázó toboz! Ezért feküdt az
utamba a vipera, hogy feltartóztasson és eltérítsen. Ez volt hát az
immár talán biztos és elérhető paradicsom. Csak össze kell szed
nem magam, és indulhatok, és ha végső erőm is elhagyna, leve
tem a batyum, és eldobom a botom, és négykézláb mászom to
vább, gurulva és kúszva, összes bordámmal, s végül az állammal
meg a hiú orrommal araszolva, mint a kígyó. És leereszkedtem az
országútra, egy falu közelében, mely az este néma árnyékába me
rült, és tapostam az út fehér, sóvár porát, melyen egyetlen emberi
vagy állati lábnyom sem ejtett foltot, míg végül megláttam a he
lyet, ahonnan jól kivehetően hosszú lépcsősor kanyarodott el, két
sor hársfa árnyékában. És láttam a temetőt, és láttam más érde
kességet, de nem vesztegettem rá az időt. Csak felfelé!

Úgy éreztem, elesem és meghalok. De mennem kellett, akár ha
son csúszva is a sugárzó pompázat felé, mely csodaszép tornyá
val üdvözülten magasodott a csonka hársfák fölé. Volt még egy
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másik, befejezetlen tornya is, melynek lesimított csonkjából egy
daru nőtt ki. És csakugyan fejedelmi hely volt ez, magához von
zotta a nap összes sugarát, és kiváltotta a hegyek féltékenységét,
és az egész építmény úgy lebegett a vakító, földöntúli fényben,
mint a megnyíló égi kapu látomása. Megszédültem a boldog
ságtól és kimerültségtől, és mentem, bár nehezen szedtem a lá
bam. Mégis olyan gondtalan voltam, mintha ez a paradicsom
csak rám várna. Nem tudom, akartam-e imádkozni. Nem gondol
koztam, és csak azt tudtam, hogy ha négykézláb is, ha az állam
mal vagy akár az orrommal is kapaszkodva a lépcsők fokába,
oda kell érnem, és majd csak ott pihenhetek meg, a szájamra
bukva és nyelve a port.

Nem fogott ki rajtam a lépcső, odaértem a kapuhoz. Nos, mi
mást várhattam volna! A kapu csukva volt. Nem ijedtem meg, és
szokott könnyelműségemmelmegfogtam a kilincset, nem törődve

vele, mi lesz tovább. Meglepetésemre és rémületemre a kapu ve
lem együtt kis-híján bedőlt a templomba.

Levettem a sapkám, keresztet vetettem, becsuktam a kaput, és
letérdeltem. Sűrű, dohos sötétség fogadott, és hiába kerestem az
oltárt, csak leszaggatott, lengő és megfeketedett pókhálót láttam,
melyet bágyadt visszfény csíkozott. Az örökmécses itt nem égett.
Talán már kialudt.

Karikák táncoltak a szemem előtt, már-már azt hittem, a halál
kerülget. Hát aztán! Hiszen térdepelek. De szomorú voltam. Nem
így képzeltem. Ugyanis le szerettem volna vetni magam, és meg
csókolni a földet, de valami visszatartott. Hiszen semmit se lát
tam, csak a megfeketedett pókhálót a tompa visszfényben, és kö
rülötte a sötétséget. Hiszen semmit se hallottam, csak kifáradt és
nehéz szívem dobogását, melyre mindenfelől csak a zord csend
felelt. Hiszen nem tudtam, van-e még itt valami, ami előtt lebo
rulhatok. Ezzel szemben nehéz, keserű, sűrűsödő és fojtogató
bűzt éreztem, a templomot elborító istenkáromló és tisztátalan sö
tétség figyelmeztetését.

Már arra gondoltam, kimegyek, és kiülök a kapu elé, hogy leg
alább friss levegőn haljak meg. De született megátalkodottságom
ban másképp döntöttem. Be akartam járni ezt a sötétséget, az ör
dögök rejtekét, meg akartam nézni a gyalázatot, melyet az elátko
zott templom belseje rejteget. Már tettem is egy lépést, szememet
a földre szegezve, nehogy megbotoljak valamiben, utána még ket
tőt, és a következőnél holttá váltam a rémülettől.

Úgy rémlett, hogy a halott kövezeten valami kúszik felém. Mi
ez? Örült látomás? Vagy piszkos varázslat? De ekkor az, ami a
kövezeten felém kúszott, egyszerre csak megdermedt. És engem
rosszullét környékezett, és kihagyott a szívverésem. Mégis, tudni
akartam, hogy az orrom előtt megdermedő. tisztátalan dolog-e a
téboly látomása, vagy én magam vagyok az.

381



Legszívesebben rátapostam volna arra a valamire, de a sötétben
nem láttam, hol a vége, és honnan mászik elő. És rosszullét kör
nyékezett, és meg-megsajdult a fülem, mintha ördögök nevetését
hallanám. És arra gondoltam, hogy áldatlan helyen vagyok, és
hogy élve innen nem kerülök ki.

Ennek a kihalt templomnak talán már minden köve teleszívta
magát a fojtogató méreggel. Hát még a fája! Vajon nem veteméd
tek-e meg a mennyezet gerendái, a képek keretei, a rácsok, a pa
dok, az oltár deszkái? Vajon nem rozsdásodott-e meg az összes
szög meg kampó, vajon nem hullottak-e el itt még a pókok meg
legyek is? Nem a hét tisztátalan lélek templomába kerültem-e?

De csak álltam dacosan, és fogadkoztam, hogy inkább elbukom,
semhogy dolgavégezetlenül távozzam. Hadd nevessenek az ördö
gök! Gyerünk tovább...

Hát ez meg mi!
Csak egy hang, mint amikor vízcsepp csattan, és utána a tisztá

talan sötétség ölében elenyésző rövid visszhang. Igen, csak egy
vízcsepp koppant. Holtbiztosan. És megint csend volt. Csak a tit
kos és halhatatlan és tisztátalan nevetés rázta a fekete pókhálókat.

Ekkor eszembe jutott, hogy ki kellene tárnom a kaput. És már
mentem is volna, amikor újabb koppanást hallottam, a közvetlen
közelemben. Ijedtemben rájöttem a dolog nyitjára.

Ó! Hát ez az!
Fellélegeztem, amikor felismertem a ravatalt, és rajta a fekete

koporsót. Csak a koporsó csöpöghetett. Öreg szemem közben
megszokta a sötétséget, és megláttam a padlón a nélkülözhetetlen
pocsolyát. Széle megszáradt, és kacskaringós, bizonytalan cser
melyben folyt el belőle a megsűrűsödött szenny, úgyhogy aki
szikrázó napfényből jött be a riasztó sötétségbe, kúszó, vonagló
élőlénynek nézhette.

Nos, elképedtem, mert eszembe jutott balga álmom, a furcsán
megvilágított és elvarázsolt fenyők, a rózsás és kékes hullámok
áradása, a szikrázó toboz és az ösvényen terpeszkedő vipera. Hát
ezt kerestem én! Ez hát az a sír, ez hát a halott lány! Igen, most
már mindent megkaptam. Akkor hát?

A koporsóhoz mentem. Csukott fedele be volt szögezve. De
alighanem a puszta érintéstől is szétesett volna, mindenestül, ami
benne rothadt. Vajon ki tette ide? Miféle titkot rejt?

Körülnéztem, és úgy rémlett, hogy a láthatatlan lények is a ko
porsót nézik, ernyedt érzékeiket serkentik a keserű hullaszaggal,
és óraütés helyett elandalodva számolják a cseppek koppanását.
Alighanem éjszaka lett, mert a visszavert és zavaros fény sugarai,
melyek az imént még káromló dicsfényként vilápították meg a
poros pókhálókat, már elenyésztek és kihunytak. Es egyedül vol
tam a templomban, és toporogtam, nem tudtam eldönteni, ma
radjak-e most már itt. És egyszerre csak meghökkentő és csúfon
dáros éles hang hasított a fülembe, mintha üveg csikorogna. A lá-
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bammal tapogatózva rájöttern, hogy az örökmécses üvege csikor
dult meg ilyen mérgesen, amely akkor tört darabokra, amikor a
mécses kialudt. És akkor olyan kétségbeesett szomorúság fogott
el, hogy legszívesebben a földre vetettem volna magam, hogy ott
haljak meg a vágyaim és álmaim hiábavalóságát tanúsító üveg
cserepeken.

Nos, hogy miért nem tettem meg?
Érzékeim váratlan eltompulása, és a szívemben feltámadó bizal

matlanság szisszentése akadályozott meg benne. Hogy ugyan bi
zony honnan tudom, hogy abban a bűzlő koporsóban pont az a
lény van, aki a mennyei szivárvány kapujába kapaszkodva nézett
le ifjonti álmaimba? Hátha egy férfi fekszik benne? Vagy egy rü
hes kutya? Nyissam csak fel a fedelét, és nyúljak bele!

Úgy tetszett, ez lenne a legokosabb. No de sötétben? Azt már
nem! Most már semmi se sürgetett, ha éjszaka van, a nappal is
követni fogja.

És azután?
Ez is valami. Talán mégis csak lesz valami értelme, előre nem

látott, de értelmes oka az utamnak. Megásom a sírt, eltemetek
egy halottat, és kitakarítom a templomot. Hát igen, remetéskedni
akartam, de akaratomon kívül olyan feladat hárult rám, melynek
elvégzése sok munkát és időt igényel, hiszen találnom kell vala
hol legalább egy kapát, egy ásót, egy seprűt meg egy vödröt.

Lassan csillapodott a vérem, és már nevettem zavaros álmai
mon, megfontoltan bólogattam nagyokos fejemmel. Igen, csak
ugyan! Most nyugodtan kereshetek magamnak az első megfelelő

házban szállást, egy szerény, de a bűzölgő pocsolyánál vagy
üvegcserépnél mégiscsak kényelmesebb ágyat. Igen, csakugyan!
Sarkon fordultam, odamentem a bedőlt kapuhoz, és amikor nem
sikerült azonnal kitapogatnom a kilincset, már-már szitkozódni,
sőt dobogni és ugrálni kezdtem, mert most féltem, hogy itt raga
dok, mint borz a csapdában. De már kezemben volt a kilincs, és
a váratlan fényözön meg a kapu szárnya kis híján leterített. Fá
radtságom elmúlt, szorongásom a hátam mögött maradt, és bá
natom is elcsendesedett. És kimentem a templomból.

A nap időközben a hegyek mögé bukott, a völgyben sűrűsödött

az árnyék, és az égen, mint apró gyertyalángok villództak az első

csillagok. Csak a kihalt és epekedő mezők lejtőin parázslott még
a fény, és az erdők fölött hamvadtak a céljukat elért rózsás és ké
kes hullámok csendes áradatai. És én csak álltam, és birkóztam a
káprázattal és a szédüléssel, és talán remegtem is, mint aki már
lehanyatlik, amikor a mérhetetlen magányukon töprengő dombol
dalak, mint hét láthatatlan csodakapu, arany és vérző fényt kezd
tek sugározni, zöld, lila és hamukék szúrós szikrákat ontottak. És
dermesztett és sütött, süvített és hallgatott, nyújtózott és remegett
a völgykatlan, és fölötte úgy tornyosultak a hegyek ormai, mint
rég ledöntött templomok homlokfalai, és a viskók meg házak el-
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felejtett koporsókként lapultak a félhomályban, és sehol sem uga
tott kutya, a varjak se károgtak, csak fönt, nagyon magasan húz
tak a vadludak, és vitték magukkal az utolsó arany ragyogást, és
ettől a táj mintha megvonaglott volna félelmében.

Leültem a lépcsőre, és néztem a csodát. Mögöttem az oly
könnyen nyíló kapu volt, bennem a szívem fáradtsága, és előttem

az elhagyatott és elátkozott vidék meg a közeledő éjszaka. És sok
mindent sejtettem, de nem értettem semmit, és csak néztem, néz
tem ezt a csodát, és amikor már eleget néztem, felálltam, hogy
most már elindulok szállást keresni. De nem mozdulhattam a he
lyemről, amíg a másik oldalt is meg nem nézem.

Ott állt ugyanis a templom. Hullott a vakolata, és láttam, hogy
alsó részét kőből építették, a felsőt téglából. És ahogy elnéztem
azokat a köveket, úgy rémlett, látom az összes vipera nyomát,
amely rajtuk hagyta levedlett bőrét. De ez még semmi, mert a
templom oromfala, fittyet hányva a nehézségi erő törvényének,
lebegett, olyan volt, mint a végtelenség látomása, és nőtt, csak
nőtt, hogy belekáprázott a szemem. És az esthajnalpír hamvado
zott, az árnyék mind feketébb lett, már a templom alsó részét is
sötétbe borította, de én még vártam egy hangra, egy eleven vagy
halott ember hangjára, vagy valami robajra, villám vagy földren
gés dübörgésére, és egyszerre csak a végtelenből vagy a sírokból,
felharsantak a himnusz szavai:

tuba mirum spargens sonum
per sepuIcra regionum
ceget omnes ante thronum...

Igen, ilyennek képzeltem a figyelmeztető szavak értelmét és ké
pét. Teremtmények és tájak sírjai. Bűnök és szenvedések sírjai.
Felhők és erdők sírjai. Sírok sírjai.

Csakhogy hirtelen minden megfakult, lementem hát az ország
útra, és annyit kanyarogtam, hogy néhány perc múlva a temp
lom, mint holmi álom, eltúnt a szemem elől, és nem bukkant fel
többé.

Kiválaszthattam volna az utamba kerülő bármelyik viskót. Job
bára be sem voltak zárva, sőt, egyiknek-másiknak az ablaka is
nyitva volt, és a szél belehordta az esztendő első lehullott faleve
leit. A házakat szemlátomást sietve hagyták el, ez meglátszott az
ablak függönyén, az ágyon heverő dunyhán, az abrosszal és
edénnyel terített asztalon. Ha nem látom a küszöböket felverő

csalánt, mely a pitvarokba is benyomult, meg az ablakokon és
nyitott ajtókon feketéllő pókhálót, azt hihettem volna, hogy a há
zak lakói csak a földeken vannak, és hamarosan hazajönnek. Fá
radt voltam, de mégsem volt kedvem itt maradni. Talán azért,
mert megfogadtam, hogy aznap addig nem pihenek le, amíg meg
nem találok egy falut. Semmit se tudtam róla, nem érdeklődtem
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felőle senkitől, de azt választottam ki bolondos vándorutam céljá
ul. Talán abban is reménykedtem, hogy ott, ahová el akartam jut
ni, a kísértetek. nyájasabbak, a mulatság szívderítőbb lesz.

Derült volt az ég, és a kiteljesedő hold, meg az országút hófe
hér, sima homokja is világított. Már-már ábrándozni kezdtem az
égboltról, a holdról, a porban hagyott lábnyomomról meg más
csacskaságokról, de házak bukkantak fel, és választanom kellett.
Csakhogy melyiket válasszam! Nos, attól nem kellett félnem,
hogy itt valaki leszid, vagy talán ki is akolbólít, de mégsem akar
tam kéznél lenni, és az országúttól távolabb eső házat kerestem.
Itt azonban ezek a házak sem álltak magányosan vagy egy sarok
ban, hanem az utca mindkét oldalán. Akkor most mit csináljak?
Járjak házról házra, fussam és szaglásszam körül mindegyiket?
Ezt illetlennek találtam. Megálltam, és gondolkoztam, és vártam,
és ott álltam és vártam volna talán az idők végezetéig, ha hirtelen
nem hallok vízcsobogást.

Ó! Hát van ennél varázslatosabb hang? Már tudtam, mit kere
sek, és hamarosan megláttam a patakhoz vivő utat, két fasor ve
tett rá árnyékot, és én mentem, és gyönyörködtem a víz boldog
énekében. Egy kis hídhoz értem, átmentem rajta, és csak a hűvös

sötétséget néztem, mely féltékenyen eltakarta a víz ajkát és sze
mét, mentem rendületlenül, és már úgy rémlett, csakugyan al
szom, és csak álmomban mustrálom a nagyobbacska házat, és
nem tudom, bemenjek-e, ne menjek be? Aztán már semmit se lát
tam, de sikerült még behúznom az ajtót és betámolyognom a
konyhába, ahol gyufát gyújtottam, és megállapítottam, hogy nincs
ott se rend, se rendetlenség, se fekhely. Ez kapóra is jött nekem,
mert ha ebben a nagy házban csakugyan úr akarok lenni, és él
vezni akarom az összes kísértet megbecsülését, megfelelő, sőt a
legszebb szobát kell választanom. Felbotorkáltam hát az emeletre,
és ezt kis híján meg is bántam, mert fönt két csukott ajtó állt
szemben egymással. Melyiken nyissak be? A jobboldalin? A ba
Ion? Csak gyengeségem és bágyadtságom mentett meg. A köze
lebbi ajtót választottam, és mert már állni se bírtam a fáradtság
tól, ledobtam a hátizsákom, és egy székre rogytam.

A kihajtott ablakon egy nagy fényes csillag nézett be, de engem
csak az foglalkoztatott, hogy hova feküdjek, mert a szobában két
ágy volt, ráadásul egymás mellett.

A kérdés bizonyára megoldhatatlan lett volna, de szerencsémre
a két ágy nem volt egyforma, és ha mégis, más és más állapotban
volt, így aztán találgathattam, melyik érdemel nagyobb bizalmat.

Az egyik ágy ugyanis vetetlen volt, a másikat bevetették. A ve
tetlent barátságosabbnak és közlékenyebbnek találtam, a bevetet
tet némának és süketnek. Csakhogy a vetetlen ágyat szemláto
mást nem vendégnek szánták, mert a dunyha hanyagul át volt
vetve az ágy lábánál a támlán, a párna össze volt nyomva, és a
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lepedő gyűrött volt, mintha annak, aki utoljára aludt rajta, nyug
talan álma lett volna. És gondolkozni kezdtem.

Vajon ki feküdt itt, és most hol bolyong? Életben van? Nem jö
hetne ide egy rövid időre, hogy kicsit elbeszélgessünk? Talán nem
is a saját jószántából kelt föl ebből az ágyból. Lehet, hogy lerán
gatták róla, és akkor gyűrődött össze annyira a lepedő. Es lehet,
hogy ő fekszik abban a koporsóban, és talán az én feladatom
vagy büntetésem, hogy most úgy foglalkozzam vele, mintha csak
ezért jöttem volna ide?

Szórakozottságomban kis híján lefeküdtem a bevetetlen ágyra,
de valami visszatartott. Hátha a gazdája visszajár kísérteni? Ak
kor hova fekszik? Nem bántódik meg, hogyelfoglaltam az ágyát,
holott van itt egy szabad ágy is?

Megvetettem a másik ágyat, a süketet és némát, levetkőztem,

hálóingbe bújtam, gyorsan keresztet vetettem, és menten lefeküd
tem. És amikor már feküdtem, csak akkor jöttem rá, hogy nem
csuktam be az ablakot, de mert jártányi erőm se volt, inkább a fü
lemre húztam a dunyhát, és belélegeztem valamit, ami hullaszag
ra, virágzó hársra és búcsúcsókra emlékeztetett. És felidéztem
magamban a fekete faházakat, az erdőt, a bolondos tobozt, az al
vó viperát, a szikrázó templomot a fekete koporsóval, ennek az
elátkozott vidéknek a magányát, meg az ablakon benéző csillagot
is, de kisvártatva elszenderedtem, és aludtam mint a tej.

(Folytatjuk)

KörtvéIyessy Klára fordítása
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KISS~~'t~ "Isten szivárványa"
- a cseh katolikus irodalom vezéreszméi és -alakjai

Született 1962-ben Salgó
ta~ánban. Az ELTE ma
gyar-szlovák szakán vég
zett 1985-ben. Az ELTÉ-n
tanít. 1989 óta a Vigilia
belső munkatársa. Leg
utóbbi írását 1996. 6. szá
mában közöltük.

A cseh katolikus irodalom szerves része a közép-európai katolikus
irodalmaknak, amely szintén része az európainak. Problémái roko
nak a közép-európai irodalmak hasonló irányultságú áramlatainak
problémáival, kérdésfeltevése, a világhoz való viszonyulása hason
ló az európai neokatolikus irányzatok kérdéseihez. A közép-euró
pai katolikus irodalmak problémáit a második világháborút köve
tően - ismét közös - történelmi sors határozta meg: a megszállt
közép-európai országokban politikai-ideológiai támadások közép
pontjába került, folyóiratait betiltották, kiadóit államosították,
könyveit bezúzták, képviselőit zaklatták, ellehetetlenítették, belső

vagy külső emigrációba kényszerítették (a csehben ez utóbbiakra
nem az emigráns, hanem az exuláns szót használják, hangsúlyozva
ezzel a szándékos elűzetést, s ezzel a jelzővel illetik a '45 utáni
külföldi cseh irodalmat is). Jan Zahradníőeket, a 20. századi cseh
költészet egyik legnagyobb hatású alakját (műveit olyan jeles köl
tők, mint Márton László, Tóth László és Vörös István fordították
magyarra) vatikáni ügynöknek kiáltották ki, és 1952-ben tizenhá
rom évi börtönbüntetésre ítélték, ahonnét súlyos betegen, halála
évében szabadult. Jan tep író és kritikus 1948-ban, a kommunista
hatalomátvétel évében kényszerült hazáját elhagyni, és az 1951-55
közötti időszakot leszámítva, amikor a müncheni Szabad Európa
Rádió munkatársaként dolgozott, Párizsban élt feleségével, a néhai
Ch. Du Bos lányával, s 1974-ben bekövetkezett halálakor apósa
mellé, annak Celle St. Cloud-i kriptájában tem ették el.

Ilyen politikai-társadalmi viszonyok között a rendkívül ígérete
sen induló közép-európai katolikus irodalmi irányzatok fejlődése

lehetetlenné, sőt puszta létük is kérdésessé vált. A kommunista
kultúrpolitika nemcsak a katolikus irodalmak élő képviselőit ül
dözte, hanem a kézikönyvek és tankönyvek lapjairól is száműzte

a már elhunyt alkotókat, mi több, tiltotta a velük kapcsolatos bár
miféle irodalomtörténeti reflexiót is. Rendszeres és folyamatos
könyvkiadás, kritika, irodalomtörténetírás és hagyatékgondozás
híján írói életművek szóródtak szét, semmisültek meg és tűntek

el. Csupán századunk utolsó évtizede hozott változást ebben a
kérdésben Csehországban is: 1990-től fogva mondható, hogy az
irodalomtörténetírás megkísérli föltárni a cseh katolikus irodalom
legfontosabb tényeit, megrajzolni legjelentősebb egyéniségeinek
művészi portréit, s az íróasztalfiókban maradt alkotások megje
lentetésével, a régebbi művek újrakiadásával elérhetővé tenni a
szélesebb olvasóközönség számára e művek egy részét. A legú-
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1Slovník &sk1ch
spísovatelú od roku

1945, Úslav pro ~eskou

literaturu AV ~R 1.
kötet, Brána, 1995

20eml, Jakub: Pro
bodoucí poutníky a

poutníce, 1913, Praha,
228·234. Idézi:

Souvislosti 1990. 1.
79-80.

3VÖ. például a
Souvislosti köréhez

tartozó Martin C. Putna
dolgozatával: K recepcí
dl1a Otokara Brezíny-

pokus o metakritiku
interpretací katolizujících

a dekatolizujících...,
Ceská literatura 1996.

5. 499·512.

4Erről részletesebben
lásd: Patocka, Jan: T1i

studia o Masarykovi,
Mladá fronta, 1991

jabb cseh irodalmat bemutató kétkötetes lexikonból már nem hi
ányzik sem J. Deml, sem J. éep neve} s az 199O-ben alakult Sou
vislosti (Összefüggések) című katolikus folyóirat kezdettől fogva
a katolikus irányultságú cseh és világirodalom megismertetését
tűzhétte ki céljául.

A cseh katolikus irányultságú irodalom története mintegy száz
évre nyúlik vissza: formálódása századunk első évtizedére tehető.

[akub Deml Notantur lumina című kötetének egyházi jóváhagyásá
ért már 1906-ban a brünni püspöki konzisztóriumhoz fordult 
hiába. Az óvatos egyházi hivatalt képviselő R. Suderla és Or. J.
Hodr válaszlevelében őszintén beismerte, hogy a kérés tárgyát ké
pező versek mondanivalója rejtve maradt előtte, ám mivel egyhá
zi szempontból kivetnivalót nem találtak bennük, ezért olyan ál
láspontot alakítottak ki, hogy jóváhagyásukat ugyan nem adják a
kötetre, ám "nem is tagadják meg tőle". Ehelyett a szerző, neve
zetesen Oem! ítélőképességére bízzák annak eldöntését, hogy
"hozzájárul-e e versek kiadásával a jó dolgok előrelendítéséhez/C

A cseh katolikus irodalom képviselői - amint az a fentiekből is
nyilvánvaló - kezdettől fogva kemény küzdelmet folytattak az
egyház belső nyilvánosságának jóindulatáért. Természetesen nem
csak a belsőért. hanem a külsőért is, azaz a katolikus hívek tet
szésének elnyeréséért is. A cseh és a szlovák katolikus sajtó két
világháború közötti híradásaiból kideríthető, hogy a cseh katoli
kus írók, költők, többek között [aroslav Durych is, sokszor kedve
zőbb fogadtatásra találtak a szlovák katolikus olvasóknál, mint
odahaza. Pedig a cseh katolikus irodalom sem eszmeiségét, sem
formavilágát tekintve nem nélkülözi a hazai előzményeket.A ha
zai impulzusokat elsősorban a cseh szimbolista költő, Otokar Bfe
zina személyisége és művei jelentették, akinek metafizikai indítta
tású költészete hatását tekintve túlnőtt a cseh irodalom keretein
és időbeli korlátain, s mindmáig foglalkoztatja a fiatalabb iroda
lomtörténész-nemzedéket.3 A cseh katolikus irodalom Brezinán
keresztül kapcsolódik a nyugat-európai modernizmus és szimbo
lizmus költői hagyományához is.

A cseh katolikus irodalom a múlt század nyolcvanas éveitől a
cseh szellemi életben fokozatosan tért nyerő pozitivizmus gondo
latrendszere ellenében formálódott. Ez az az eszmerendszer,
amelynek segítségével T. G. Masaryk leszámolt a cseh poszt- és
pszeudoromantizmussal, s amely az államfordulat után, az első

Csehszlovák Köztársaság létrejöttével az új országhatárokon belül
az állami ideológia szintjére emelkedett.4 Ami azonban hasznos
nak bizonyult a nemzet szellemi élete szempontjából a 19. szá
zadban, az meglehetősen anakronisztikusan hatott a 20.-ban.

A katolikus irodalom azonban nemcsak eszmeileg állt távol a
köztársaság hatalmi középpontjától, hanem földrajzilag is. A cseh
katolikus irányultságú irodalom képviselői - többnyire - mor
vaországiak voltak: ott nevelkedtek, s számosan közülük életük
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nagy részét is szűkebb pátriájukban élték le. Ezért a helyhez, a
tájhoz való kötődés érezhető például Deml vagy akár Zahradní
cek költészetében is (Lásd Zahradnícek itt közölt, Deml tájszemlé
letéről szóló rövid esszéjét.) A regionalizmus magában rejtheti a
marginalizmus veszélyét is, ámde ez nem mindig törvényszerű.A
cseh katolikus irodalomnak talán éppen e távolságtartás által si
került szembehelyezkednie a masaryki történelem- és kultúra
koncepcióval. Mert míg Masaryk a cseh nemzet és kultúra fejlő

dését a huszitizmus-felvilágosodás-pozitivizmus eszmevonulatá
hoz kötötte, addig a katolikus irányultságú írók inkább a huszi
tizmus előtti középkori Csehország és a barokk irodalmi hagyo
mány folytatóinak vallották magukat.

A cseh katolikus irodalom olyan társadalmi közegben formáló
dott, amely meglehetősen gyanakvóan tekintett egy olyan irány
zatra, amelyet nemzetietlennek, Habsburg-pártinak, sőt monar
chistának tartottak még a két háború közötti demokratikus Cseh
szlovákiában is. Hiszen az osztrák uralkodóházat és a katolikus
egyházat a masaryki történelemszemléletnek megfelelően a cseh
nemzeti fejlődés és nyelv legfőbb ellenségének tartották. Ezért az
után a cseh katolikus írók kifejezetten törekedtek arra, hogy mű

veikben is tanúbizonyságát adják nemzet iránti hűségüknek. A
katolicizmus hasonló elemeit emelték ki és hangsúlyozták, mint a
John Henry Newman bíboros körül formálódó Oxford-mozgalom
képviselői: azonosították a protestantizmus megjelenése előtti erős

állammal, a nemzeti szentek és vértanúk galériájával, a szakrali
tás földi megnyilvánulási formájával. Ezért fordultak a cseh kato
likus művészek oly határozottan a nemzet középkori hagyomá
nyai felé, ezért születik újjá a hagiográfia, ezért fejlesztik tovább a
romantikus történelmi elbeszélések és regények műfaját. Ez utób
biak egyik legnagyobb mestere Jaroslav Durych, aki számos elbe
szélésében eleveníti meg a cseh középkort, s legfontosabb regé
nyei a harmincéves háború korában játszódnak. Nem tekinthető

véletlennek az sem, hogy Durych jelentős történelmi eseményhez,
a németek 2. világháború utáni kitelepítéséhez rendeli 20. századi
hősének sorsát is.

Az emberi létezés értelme az a kulcsfontosságú probléma,
amely a 30-as évektől meghatározza a cseh katolikus irodalom
profilját is. A katolikus irodalom legjelesebb alkotói a konfesszio
nalitás korlátain átlépve egyre határozottabban teszik föl az em
beri egzisztencia értelmére irányuló kérdést. Erre példa az össze-.,
állításunkban szereplő Cep- és Dernl-elbeszélés éppúgy, mint
Durych egzisztencialista ihletettségű, az 50-es években született
novellája. Az elsőben jellegzetesen 20. századi témaként vetődik

föl a világ szubjektum általi meghatározottsága, amikor a lélek a
világban (a tóban, az égben, az erdőben, a virágokban) saját szo
rongásának és rettenetének Gorgó-főjét megpillantva halálba der
med. [akub Deml elbeszélésében szintén a halál mérlegén mért
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élet értéke áll a középpontban, és mivel a filozófiai tanítás szerint
az emberi lét értelme csak határhelyzetekben nyilvánulhat meg,
hát mesterséges I/határl/-helyzetbe kényszeríti magát Durych
egyes szám első személyű elbeszélője is, hogy a I/határhelyzetben
levés" tudatos vállalásával adjon választ az önmaga egzisztencia
jának értelmére kérdező ember. Egy elpusztult országrészbe. vá
kuumba lép a főszereplő, hogy önkéntes áldozathozatallal tegye
jóvá az elkövetett bűnöket, önkéntes áldozatul kínálkozik, hogy
Csehország hagyományosan két nemzetét, a csehet és a németet
nem kibékítse, hiszen arra nincs remény, csupán megbékítse egy
mással. Mégpedig a hit és a szenvedés közösségének a jegyében.

A filozófiai reflexió és a katolicizmus termékeny szövetségének
köszönhető az a fajta magas színvonalú esszéirodalom is, amely
nek itt csupán egyik, ám egyik legjobb darabját közöljük. A filo
zófiai-vallási ihletettségű szépirodalmi esszé olyan jeles képviselő

it hallgattatták ~l a háború után, mint Jan Zahradníéek, [akub
Oeml vagy Jan Cep. (Az ő esszéjét terjedelmi okokból egy későb

bi számunkban közöljük.) Az említett szerzők művészet és hit, fi
lozófia és művészet, katolicizmus és irodalom kapcsolatára irá
nyuló reflexiói szolgálnak bizonyítékul arra, hogy egy közép-eu
rópai nép alkotói hogyan illeszthetik szervesen nemzeti kultúrá
jukba a keresztény hagyomány és az európai műveltség minden
fontos elemét.

A cseh katolikus művészek megbecsült személyiségei voltak ko
ruk irodalmi életének.. Sokukat személyes barátság fűzte a cseh
irodalom másik fő irányának képviselőihez. (Jan Cep és a két vi
lágháború közötti cseh irodalmi élet legjobb kritikusának, F. X.
SaIdának az egymást kölcsönös barátságukról és megbecsülésük
ről tanúskodó levelei nemrégiben láttak napvilágot./

A cseh katolikus irodalom utóéletében az 1989/90-es rend
szerváltozás létfontosságúnak bizonyult, hiszen a tudományos
történeti kutatás és rendszerezés megkezdését eredményezte. A
katolikus irányultságú irodalom továbbélése szempontjából is
fontos a fenti időpont, hiszen ettől fogva mondható el, hogya ka
tolikus irodalmi hagyomány az élő művészi nyelv és a nyilvános
irodalmi élet részévé vált. Ennek egyik bizonyítéka a mai legif
jabb költőnemzedékhez tartozó Petr Borkovec művészete, aki a
már említett Souvislosti katolikus szépirodalmi lap közeli munka
társa. Költeményei, akárcsak a cseh műfordítók legjelesebbjeit fel
vonultató válogatásunk többi darabja, bizonyítéka a katolikus,
metafizikai, egzisztencialista irányultságú művészet létjogosultsá
gának a harmadik évezred küszöbén.
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ÁLLANDÓ DIAKÓNUSOK

Márciusban tett ék közzé Rómában azt a do
kumentumot, amely az állandó diakónusok
éle tét és feladatait szabályozza. A II. Vatikáni
zsinat teológiai szempontból is lényeges m ó
dosítá sokat hozott a papság szentségével
kap csolatban. A zsinat az egyházat Isten papi
népének nevezi, az általános krisztusi pap
ságba n tehát minden hívő részesedik a ke
resztség által. Ettől határozottan elkülöníti az
ún . "szolgá lati" vagy "hierarchikus" papsá
got: erre a szolgálatra külön szentség felvéte
lével tesz képessé az egyház. A papszentelés
a diakónus, a pap- és a püspökszentelés
szintjeire osztódik. A kereszténység első év
századaiban ez a vezetési struktúra volt álta
lános: egy-egy közösség élén a püspök állt, s
szolgálatát két közösség segítette, a presbite
reké és a diakónusoké. Később a diakonátus
elso rvad t, s több mint ezer éven át a papszen
telést megelőző előkészítő fokozattá zsugoro
dott. A II. Vatikáni zsinat viszont elhatározta,
hogya diakoná tust újra önálló szolgálattá te
szi az egyházban, úg y, hogy házas férfiak is
részesülhessenek ebben a szentségben. A dia
kónusoknak sajátos lelkisége, egyházjogi
helyzete és feladatköre van. Tanítói szolgála
tukhoz tartozik a Szentírás kifejtése , a tanítás
és a prédikálás. Fontos részt kapnak az egy
ház papi küldetésében: az ő feladatuk az ün
nepélyes keresztelés és esketés, az Oltári
szentség őrzése és az áldoztatás, a temetés és
a szentelmények kiszolgáltatása. Sajátos kül
detésük az egy ház karitatív tevékenységének
serkentése és irányítása.

A döntés konkrét végrehajtását az elmúlt
három évtizedben több rendelkezés is szabá
lyozta, a mostani dokumentum egységes
sze rkezetben foglalja össze a rendelkezéseket
a diakónusok képzéséről és szolgálatáról.
Képzésüket a diakonátus szilárdan megala
pozott teol ógiáj ára kell építeni. Az egyes püs
pöki karok feladata a diakonátus képzési
rendjének kidolgozása, a most kiadott doku
mentum viszont megadja az ehhez szükséges
irán yelveket. Végső soron azonban minden
megyéspüspök maga dönti el, hogy bevezeti
e egyhá zmegyéjében a diakonátus intézmé-
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nyét, s ő gondoskodik arról, hogy a jövendő

diakónusok megfelelő képzésben részesülje
nek. Neki kell kiválasztania azt az igazgatót,
aki a jövendő diakónusok lelki-szellemi fejlő

dését ir ányítja. Képzésüknek külön házban kell
történnie, legalább három éven keresztül. Ezt
az időt elsősorban a teológiai tanulmányok
végzésére kell fordítani, de föl kell őket készí
teni a lelkipásztori feladatok ellátására is. .

Diakónussá szentelhetők nőtlen férfiak, 25.
életévük betöltése után, vagy nősek, ha leg
alább 35 évesek, s feleségük is beleegyezését
adta, de diakónussá szentelhetők özvegy
emberek is. Ami a tőlük elvárt tulajdonságo
kat illeti, a dokumentum a kódexet idézi: "ép
a hitük, helyes szándék indítja őket, kellő tu
dásuk, jó hírük van, jó erköIcsűek..." Fontos,
hogy aktív tagjai legyenek valamelyik keresz
tény közösségnek.

A dokumentum második része a diakónu
sok szolgálatával és életével foglalkozik.
Meghatározza jogaikat és kötelességeiket.
Egyházi feladataik ellátása mellett vállalhat
nak világi foglalkozást is. Tisztességes ellátá
sukrói az egyháznak kell gondoskodnia, en
nek nagyságát és módját azonban az egyes
országok gazdasági helyzete szerint kell
meghatározni. .

Érdekes áttekinteni, hogyan alakult a dia
kónusok helyzete 1970 és 1997 között. 300-ról
23 ezerre emelkedett a számuk szerte a vilá
gon. Többségük (53%) Észak-Amerikában,
Európában (30%) és Latin-Amerikában (14%)
él és dolgozik, Ázsiában és Afrikában viszont
csupán néhány száz diakónus található. Ami
a magyar helyzetet illeti: jelenleg 35 diakónus
van az országban, közülük tizenegyen főál

lásban végzik szolgálatukat. A nem-főállású

diakónusok polgári foglalkozása igen eltérő,

van köztük szociális munkás, tanár, orvos,
mérnök, sőt egy polgármester is. Az ország
ban jelenleg húsznál többen készülnek arra,
hogy állandó diakónusok legyenek. Legfőbb

gondjuk, hogya diakónusok képzése és k ö
zösségi összefogása csupán két egyházme
gyében rendezett. A most megjelent doku
mentum talán segíti majd a diakónusok hazai
képzését, közösségi rendeződ ését is.



EURÓPA FELÉPÍTÉSE 
KERESZTÉNY SZEMMEL

Az elmúlt év októberében Luxemburg egyhá
za (amely egyetlen érsekségből áll) állásfog
lalást tett közzé Európáról Európa csillagai 
az emberek csillagai címmel, utalva az Európai
Unió logójára. A dokumentum kritikus leírást
ad a mostani állapotokról, felrajzolja a kívá
natos jövő képét, majd konkrét ajánlásokat
tesz a közjó érdekében: felsorolja, melyek a
legfontosabb kötelességei a polgároknak, a
politikusoknak, a gazdasági élet szereplői

nek, az egyesületeknek, az egyháznak.
A kontinens legsúlyosabb gondja a mun

kanélküliség és a növekvő szegénység: húsz
millió a munkanélküliek, ötven millió a sze
gények száma. Gondoskodni kell tehát mun
kahelyek teremtéséről s a munka jobb elosz
tásáról, garantálni kell a minimálbéreket, hi
szen mindenkinek alapvető joga van az em
berhez méltó munkához. Szociális Európát
kell építeni, amely tiszteletben tartja az ember
jogait és méltóságát, nem engedi korlátozás
nélkül érvényesülni a vak piaci törvényeket.
Növekszik annak a veszélye, hogy egyes gaz
dasági lobbyk játékszerévé válik Európa; még
a politikát is egyre inkább e tőkés nagyhatal
mak irányítják. Egyre súlyosabb károk fenye
getik természeti környezetünket: jövőnk

szempontjából életfontosságú, hogy ésszerű

en használjuk fel a természet javait.
A dokumentum pontokba foglalva vázolja

fel, milyennek kell lennie a jövő emberének
és a jövő Európájának. Az embernek szolidá
risnak, felelősnek, szabadnak, a lelkiekre nyi
tottnak, jól tájékozottnak és önálló vélemény
alkotásra képesnek kell lennie, aki tisztelet
ben tartja az emberek és a kultúrák közti kü
lönbségeket.

Európa-képük főbb elemei: a kontinens
nek a kul túrák és az értékek közösségévé kell
válnia, amelyben az ember áll a középpont
ban. A gazdaság ennek csupán egyik dimen
ziója lehet, de nem a célja. Érvényre kell jut-
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tatni a szociális igazságosságot, védeni kell a
gyöngéket és a családokat. Az állampolgá
roknak kell meghatározniuk Európa jövőjét,

nem pedig a tőkés érdekcsoportoknak; a po
litika nem válhat a piaci érdekeknek aláren
deltté. A polgároknak joguk van a megfelelő

munkához, a termelt javakat igazságosan, de
a szegények érdekeit is tekintetbe véve kell
szétosztani. A béke kontinensét kell felépíte
nünk, ahol a konfliktusokat erőszakmentesen
oldják meg. Európának szolidaritást kell vál
lalnia a világ többi részével is. Meg kell ta
nulnia, hogy természetes környezetét megóv
ja, s így a következő nemzedékeknek egész
séges életteret adhasson át.

A fenti jövőkép nyomán sorolja fel a doku
mentum az egyes csoportok kötelességeit. A
legérdekesebb talán, mit tart fontosnak a pol
gárok, az egyesületek és az egyház számára.
A polgároknak jól tájékozottaknak, felelős

döntésekre képeseknek kell lenniük, akik el
szántan harcolnak egy szociális Európáért. Le
tudják győzni egyéni, nemzeti és európai ön
zésüket, s szolidaritást vállalnak másokkal.
- Az egyesületeknek határozottan érvénye
síteniük kell a szubszidiaritás elvét, anélkül,
hogy ez semmittevésre ösztönözne bárkit is.
Saját szervezetükön belül működőképes de
mokráciát kell kialakítaniuk; segíteniük kell a
szakszervezeteket, hogya polgárok szolgála
tában álló Európát építsenek.

Az egyháznak szüntelenül hirdetnie kell
szociális tanítását, védenie kell az emberi jo
gokat és méltóságot, támogatnia mi!,ldazt,
ami az emberek evilági életét elősegíti. Ugyel
nie kell arra, hogy Európa felépítésekor ne
hanyagolják el a vallási, erkölcsi és kulturális
értékeket. Folyamatosan törekednie kell arra,
hogy az erkölcsi értékekeket a politikában és
a gazdaságban érvényre juttassák. A többi
egyházzal és vallási közösséggel együtt kell
erőfeszítéseket tennie arra, hogy emberibb
Európa épüljön fel.

BERNAr LAsZL6



Emlékezünk:
megfontolások a Soáról

Főtisz telendő Testvéremnek,
Edward Idris Cassidy bíborosnak

Pápaságom alatt számos alkalommal mély sze
morúsággal emlékeztem meg a zsidó nép szenve
déseiről a II. világháború alatt. Az a bűntény,

amely Soá néven vált ismertté, eltörölhetetlen szé
gyenfoltja marad végéhez közeledő századunknak.

Amikor a kereszténység harmadik évezredének
kezdetérekészülünk, az Egyház tudatában van an
nak, hogy a Jubileum öröme elsősorban a bűnök

megbocsátásán s az Istennel és embertársainkkal
való kiengesztelődésünkön alapszik. Ezért biztatja
fiait és leányait, hogy tisztítsák meg a szívüket,
megbánva a múltban elkövetett hibáikat és hitbeli
hűtlenségeiket.lelszólítja őket arra, hogy alázattal
járuljanak az Ur elé, és vizsgálják meg, hogy őket

mekkora felelősség terheli napjaink gonoszságai
ért.

Szívből rem élem, hogy az "Emlékezünk: meg
fontolások a So árál" cimű dokumentum, amelyet
vezetéseddel a Zsidósággal Való Vallási Kapcsola
tok Bizottsága készített, valóban segít begyógyíta
ni a múlt félreértései és igazságtalanságai által
okozott sebeket. Bárcsak hatékonyan elősegítené ez
a megemlékezés azt, hogy olyan jövőt alakítsunk
ki, amelyben a Soá kimondhatatlan gonoszsága so
ha többé nem következhet be. A történelem Ura
vezesse a katolikusok, a zsidók és minden jóakara
tú ember törekvéseit, hogy közösen fáradozzanak
egy olyan világ felépítésén, amely minden ember
életének és méltóságának igazi tiszteletén alapszik,
hiszen lsten mindnyájukat saját képére és hason
latosságára teremtette.

Va tikán, 1998. március 12.

II. János Pál pápa
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A ZSIDÓSÁGGAL VALÓ VALLÁSI
KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA:

Emlékezünk:
megfontolások a Soáról

1. A Soá tragédiája
és az emlékezés kötelezettsége

A XX. század hamarosan véget ér, s meg
kezdődik a harmadik keresztény évezred. Jé
zus Krisztus születésének 2000. évfordulója
felszólít minden keresztényt, sőt meghív rnin 
den embert arra, hogy ismerje föl a történe
lem menetében az isteni Gondviselés műkö

désének jeleit, de azt is, ahogyan a Teremtő

képét az emberben megsértették és eltorzítot
ták.

Ez az emlékezés az egyikét vizsgálja azok
nak a fontos kérdéseknek, amelyeket a kato
likusoknak komolyan fontolóra kell venniük
II. János Pál pápának A harmadik évezred kü
szöbén címmel hozzájuk intézett apostoli leve
léből: "Miközben a kereszténység a második
évezred küszöbéhez közeledik, méltó és igaz
ságos, hogy az Egyház jobban tudatára éb
redjen gyermekei bűnének, megemlékezvén
mindarról, amivel ők a történelem folyamán
eltávolodtak Krisztus és az Ö evangéliumá
nak lelk űlet ét ől. s ahelyett, hogya hívő élet
tanúságtételét adták volna a világ számára,
úgy gondolkodtak és cselekedtek, hog y ellen
tanúságot tettek és botrányt okoztak."

Ez az évszázad olyan elmondhatatlan tra
gédiának vált tanújává, amelyet soha nem le
het elfelejteni: a náci rendszer megkísérelte
kiirtani a zsidó népet, s ezért zsidók millióit
mészárolta le. Asszonyokat és férfiakat, öre
geket és fiatalokat, gyermekeket és csecsemő-



ket üldöztek és hurcoltak el, csak azért, mert
zsidó származásúak voltak. Némelyiküket
azonnal megölték, másokat megaláztak, meg
gyötörtek, megkínoztak, egész emberi méltó
ságuktól megfosztottak, s azután gyilkoltak
meg. Nagyon kevesen maradtak életben azok
közül, akiket koncentrációs táborokba hurcol
tak, s őbeléjük is egész életükre belevésődött

a megfélemlítés. Ez volt a Soá, századunk
egyik legnagyobb drámája, olyan esemény,
amely mindmáig foglalkoztat bennünket.

E könyörtelenül végrehajtott szörnyű nép
irtás láttán, amelyet a nemzetek vezetői s ma
guk az akkori zsidó közösségek is alig akar
tak elhinni, senki sem maradhat közömbös,
legkevésbé az Egyház, hiszen a lelki rokon
ság szoros kötelékei fűzik a zsidó néphez, s
nem feledheti a múltban elkövetett igazságta
lanságokat sem. Az Egyházat egészen más
kapcsolat fűzi a zsidó néphez, mint az összes
többi valláshoz. Azonban nemcsak a múltat
kell felidéznünk. A zsidók és a keresztények
közös jövője is megköveteli azt, hogy emlé
kezzünk, hiszen "nincs jövő emlékezés nél
kül". A történelem maga memoria [uiuri, a jö
vő emlékezete.

Amikor elmélkedésünkkel a katolikus
Egyházhoz tartozó testvéreinkhez fordulunk
szerte a világban, minden keresztényt arra
kérünk, hogy velünk együtt gondolkodjanak
el arról a katasztrófáról, amely a zsidó népet
sújtotta, s arról az erkölcsi kötelezettségről,

hogy soha többé nem hagyjuk az önzést és a
gyűlöletet odáig fajulni, hogy ennyi szenve
dést és halált okozzon. Különösen pedig zsi
dó barátainkat kérjük, hogy nyitott szívvel
hallgassanak meg bennünket, "hiszen az ő

szörnyű sorsuk annak az eltévelyedésnek a
jelképévé vált, amelybe az ember sodródhat,
ha Isten ellen fordul".

2. Amire emlékeznünk kell

A zsidó nép egyedülálló tanúságot tett Iz
rael Szeritjéről és a Tóráról, s ezért sokfelé és
sokat szenvedett különböző időkben. Kétség
telen azonban, hogy a Soá volt a legsúlyosabb
megpróbáltatásuk. Szavakkal ki sem fejezhe
tő az az embertelenség, amellyel a zsidókat
üldözték és lemészárolták ebben a század
ban. És mindezt egyes-egyedül azért tették
velük, mert zsidók voltak.

E bűntény nagysága számos kérdést vet
föl. Történészek, szociológusok, politológu-
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sok, pszichológusok és teológusok fáradoz
nak azon, hogy minél többet feltárjanak a Soá
valóságából és okaiból. Ezután is még sok tu
dományos vizsgálódást kell folytatni. Egy
ilyen eseményt azonban nem lehet egészen
feltárni csupán a történeti kutatás szokott
módszereivel. "Erkölcsi és vallási" emléke
zésre is szükség van, és különösen a keresz
tényeknek igen komolyan el kell gondolkod
niuk azon, hogy milyen okok idézték azt elő.

Az a tény, hogy a Soá Európában ment
végbe, vagyis nagy keresztény kultúrájú or
szágokban, fölveti a kérdést, hogy milyen
kapcsolat áll fenn a náci zsidóüldözés és a
keresztényeknek a zsidókkal szembeni maga
tartása között századokon át.

3. A zsidók és a keresztények
közti kapcsolat

A zsidók és a keresztények kapcsolatának
története fájdalmakkal teli. Öszentsége, II. Já
nos Pál pápa ezt ismételten kifejezésre juttat
ta, felszólítva a katolikusokat, hogy vizsgál
ják felül kapcsolatukat a zsidó néppel. Tény,
hogy e kétezer éves kapcsolat mérlege meg
lehetősen negatív.

A keresztényséj; hajnalán, Jézus keresztre
feszítése után az Osegyház ellentétbe került a
zsidók vezetőivel és a zsidó néppel, akik a
Törvény iránti engedelmességbőlolykor erő

szakosan szembeszálltak az Evangélium hir
detőivel és az első keresztényekkel. A pogány
Római Birodalomban a zsidók a császártól
kapott kiváltságok alapján törvényes véde
lem alatt álltak, s a hatóságok kezdetben nem
tettek különbséget a zsidó és a keresztény kö
zösségek között. A keresztényeket azonban
hamarosan üldözni kezdte az állam. Mikor
később maguk a császárok is megtértek s ke
reszténnyé lettek, eleinte továbbra is biztosí
tották a zsidók kiváltságait. Keresztények
szélsőséges csoportjai azonban nemcsak a po
gány templomokat rombolták le, hanem oly
kor a zsil}agógákat is; kétségtelenül hatottak
rájuk az Ujszövetség bizonyos értelmezései a
zsidó nép egészére vonatkozóan. "A keresz
tény világban - bár nem a hivatalos Egyház
ban - igen hosszú időre elterjedtek az Ujszö
vetségnek téves és igazságtalan értelmezései
a zsidó néppel és annak feltételezett bűnössé
gével kapcsolatban, s ezek ellenséges érzüle
tet keltettek e néppel szemben." A II. Vatikáni



zsinat határozottan elvetette az Újszövetség
nek minden ilyen értelmezését.

Annak ellenére, hogya kereszténység az
egyetemes szeretetet hirdette, beleértve az el
lenség szeretetét is, századokon keresztül
olyan felfogás uralkodott, amely hátrányos
helyzetbe szorította a kisebbségeket és mind
azokat, akik valamiképpen "mások" voltak.
Némely keresztény körök zsidóellenes felfo
gása, valamint az Egyház és a zsidó nép közti
szakadék a zsidóság olyan általános diszkri
minációját idézte elő, amely időnként kiűze- .
tésükhöz vagy erőszakos téritésükre tett kí
sérletekhez vezetett. A "keresztény" világ
nagy részében egészen a 18. század végéig a
nem-keresztények jogi helyzetét nem mindig
biztosították kellőképpen.A keresztény világ
ban elszórtan élő zsidók mindezek ellenére
hűségesen kitartottak vallási hagyományaik
és szokásaik mellett. Ezért bizonyos gyanak
vással és bizalmatlansággal tekintettek rájuk.
Válságok idején pedig - amilyen például az
éhínség, a háborúk, a járványok és a társada
lmi feszültségek - a zsidó kisebbséget több
ször bűnbaknak kiáltották ki, és így az erő

szak, a fosztogatások és a tömeggyilkosságok
áldozataivá tették őket.

A 18. század vége és a 19. század eleje kö
zött a zsidók a legtöbb országban a többi pol
gárral azonos jogokat kaptak, és egyrészük
befolyásos szerephez jutott a társadalomban.
Ugyanebben a történelmi időszakban azon
ban, különösen a 19. században, hamis és
szélsőséges nacionalizmus terjedt el. A mély
reható társadalmi átalakulások légkörében
gyakran vádolták meg avval a zsidó kisebb
séget, hogy aránytalanul nagy befolyásra tett
szert. Európa nagyrészében így, bár különbö
ző mértékben, olyan zsidóellenesség alakult
ki, amely nem vallási, hanem sokkal inkább
társadalmi és politikai jellegű volt.

Ugyanebben az időszakban olyan elméle
tek jelentek meg, amelyek tagadták az emberi
faj egységét, s azt hirdették, hogy a fajok kez
dettől fogva különböznek egymástól. A 20.
században a nemzetiszocializmus Németor
szágban ezeket az eszméket használta fel ál
tudományos alapként arra, hogy különbséget
tegyen az úgynevezett északi-árja és az ala
csonyabb rendűeknek mondott fajok között.
Ráadásul az 1918-as vereség és a győztesek

által diktált megaiázó békeföltételek nyomán
a nacionalizmus szélsőséges formája alakult

395

ki Németországban. Ennek következtében so
kan úgy vélték, hogya nemzetiszocializmus
adhat megoldást az ország problémáira, és
politikai együttműködést vállaltak evvel a
mozgalommal.

Az Egyház úgy válaszolt erre Németor
szágban, hogy elítélte a rasszizmust. Ez az el
ítélés először a papok prédikációiban, a kato
likus püspökök hivatalos megnyilatkozásai
ban és a katolikus újságírók cikkeiben jutott
kifejezésre. Bertram breslaui bíboros érsek,
Faulhaber bíboros és a bajor püspökök, to
vábbá a kölni és freiburgi érseki tartomány
püspökei már 1931 februárjában és márciusá
ban pásztorlevelet adtak ki, amelyben elítél
ték a fajt és az államot bálványozó nemzeti
szocializmust. 1933-ban, a nemzeti szocialis
ták hatalomra kerülésének évében Faulhaber
bíboros közismert adventi beszédeiben 
amelyeket nemcsak katolikusok, hanem pro
testánsok és zsidók is hallgattak - határozot
tan elutasította a nácik antiszemita propagan
dáját. A "kristályéjszaka" után a berlini ka
tedrális prépostja, Bernhard Lichtenberg nyil
vános imádságokat végzett a zsidókért. Da
chauban fejezte be életét, és később boldoggá
avatták.

XI. Piusz pápa is ünnepélyes formában el
ítélte a náci rasszizmust Mit brennender Sorge
című enciklikájában, amelyet 1937-ben, a
szenvedés vasárnapján olvastak fel Németor
szág templomaiban. Ezt a lépést a papság el
leni támadások és büntető intézkedések kö
vették. 1938. szeptember 6-án XI. Piusz ezt
mondta belga zarándokok egy csoportjának:
"Az antiszemitizmus elfogadhatatlan. Lélek
ben mindnyájan szemiták vagyunk." XII. Pi
usz 1939. október 2D-án kiadott, Summi Pon
tificatus című legelső enciklikájában óvott az
emberi nem egységét tagadó elméletektől és
az állam bálványozásától: mindez a pápa né
zete szerint valóban Ifa sötétség órájához" ve
zet.

4. A náci antiszemitizmus és a Soá

Föl kell tehát ismerni a különbséget az an
tiszemitizmus és az antijudaizmus között. Az
előbbi olyan elmélekeken alapul, amelyek el
lentétben állnak mindazzal, amit az Egyház
folyamatosan tanít az emberi nem egységéről

s az összes fajok és népek azonos méltóságá
ról. Antijudaizmusnak viszont azt a régóta
fennálló bizalmatlanságot és ellenségeskedést



nevezzük, amelyben sajnos a keresztények is
vétkesek.

A nemzetiszocialista ideológia még tovább
ment, s elutasított minden természetfölötti
valóságot mint az élet forrását és az erkölcsi
jónak kritériumát. Ennek következtében az
emberek egy csoportja s az az állam, amellyel
azonosult, abszolút hatalmat ragadott magá
hoz, s elhatározta, hogy kiirtja a zsidó népet;
azt a népet, amely arra volt hivatott, hogy ta
núságot tegyen az egy Istenről és a Szövetség
Törvényéről. Teológiai szempontból fel kell
ismernünk azt is, hogy a náci párt tagjai kö
zül sokan nem csupán az isteni Gondviselés
működését tagadták az emberi események
ben, hanem kifejezésre juttatták határozott
gyűlöletüketis magával Istennel szemben. Ez
a magatartás szükségszerűenvezetett el a ke
reszténység elutasításához is, s ahhoz a törek
véshez. hogy az Egyházat megsemmisítsék,
vagy legalábbis alávessék a nemzetiszocialis
ta állam érdekeinek.

Ez a szélsőséges ideológia szolgáltatott
alapot azokhoz az intézkedésekhez. amelyek
nyomán a zsidókat először kiűzték otthónuk
ból, majd kiirtották. A Soá egy jellegzetesen
újpogány modem hatalom műve volt. Anti
szemitizmusának gyökerei a kereszténységen
kívülről eredtek, s céljának elérése érdekében
habozás nélkül szembeszállt az Egyházzal,
sőt üldözte annak tagjait is.

A kérdést mégis föl lehet vetni, hogya náci
zsidóüldözést nem könnyítették-e meg azok
az antijudaista előítéletek, amelyek némely
keresztények fejébe és szívébe belerögződtek.

A keresztények közt felbukkanó zsidóellenes
érzelmek nem tompították-e érzékenységü
ket, sőt, tette őket közömbössé azokkal az ül
dözésekkel szemben, amelyeket a hatalomra
jutott nemzetiszocializmus folytatott a zsidók
ellen.

Ha e kérdésre választ keresünk, figyelem
be kell vennünk azt, hogy sokféle hatásnak
kitett emberi magatartások és gondolkodás
módok történetét vizsgáljuk. Arra is gondol
nunk kell, hogy sokan egyáltalán nem tudtak
arról a "végső megoldásról", amelyet egy
egész nép ellen indítottak el, mások pedig
magukat és hozzátartozóikat féltették. Egye
sek hasznot húztak ebből a helyzetből. végül
olyanok is voltak, akiket az irigység mozga
tott. Esetről esetre külön kell megadni a vá
laszt; ehhez azonban ismerni kell azt, hogy
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pontosan milyen indítékok vezették egy
adott helyzetben a résztevőket.

A Harmadik Birodalom vezetői kezdetben
el akarták űzni a zsidókat. Sajnos némelyik
keresztény hagyományú nyugati ország kor
mánya, köztük néhány észak- és dél-amerikai
is, erősen vonakodott attól, hogy megnyissa
határait az üldözött zsidók előtt. Bár azt nem
láthatták előre, hogy a náci vezérek meddig
fognak elmenni gonosz terveikkel, ezeknek
az országoknak a vezetői tudtak azokról a
megpróbáltatásokról és veszélyekről. ame
lyek a Harmadik Birodalom területén élő zsi
dókat sújtották. A határok lezárása a zsidó
bevándorlók előtt ebben a helyzetben súlyos
felelősséget ró az érintett állami vezetőkre 
akár antijudaista ellenségeskedés vagy gya
nakvás, akár politikai gyávaság vagy szűklá

tókörűség, akár nemzeti önzés vezette őket.

Azokban az országokban, ahol a nácik
végrehajtották a tömeges deportálást, olyan
kegyetlenül hajtották végre a kiszolgáltatott
emberek erőszakos kitelepítését, hogy annak
föl kellett volna keltenie a gyanút, hogy itt a
legrosszabbtól kell tartani. Vajon a keresz
tények megadtak-e minden lehetséges segít
séget az üldözötteknek. különösen pedig az
üldözött zsidóknak?

Sokan megtették ezt, mások azonban nem.
Nem feledhetjük el azokat, akik minden tőlük

telhetőt megtettek, egészen saját életük koc
káztatásáig. A háború alatt és után a zsidó
közösségek és a zsidó vezetők kifejezték kö
szönetüket mindazért, amit értük tettek, bele
értve azt is, amit Xll. Piusz pápa tett, szemé
lyesen vagy megbízottjai útján azért, hogya
zsidók százezreinek életét megmentse. Sok
katolikus püspök, pap, szerzetes és világi ka
pott ezért kitüntetést Izrael államtól.

Mindezek ellenére - miként II. János Pál
pápa elismerte - e bátor férfiak és nők rnel
lett más keresztények lelki ellenállása és
konkrét tevékenysége nem volt olyan, mint
amilyet Krisztus tanítványaitól el lehetett vol
na várni. Nem tudhatjuk, hogy a náci hatal
mak által megszállt és irányított országokban
hány keresztény észlelte borzalommal zsidó
szomszédainak eltűnését; mégsem volt elég
erejük ahhoz, hogy tiltakozó hangjukat föl
emeljék. A keresztényeket bűnbánatra kell
hogy indítsa testvéreiknek e súlyos lelkiisme
reti terhe a második világháború idején.

Mélységesen fájlaljuk az Egyház e fiainak



és leányainak hibáit és vétkeit. Magunkévá
tesszük azt, amit a n. Vatikáni zsinat félreért
hetetlenül kijelent Nostra Aetate círnű nyilat
kozatában: "Az Egyház (...) tekintetbe véve a
zsidósággal közös örökségét, elítéli a gyűlö

letet, az üldözést és az antiszemitizmusnak
sokféle megnyilatkozását, amely bármikor és
bárki részéről a zsidók ellen irányult. Ebben
nem politikai számítás vezeti, hanem vallá
sos, evangéliumi szeretet."

Felidézzük és magunkévá tesszük azt,
amit n.János Pál pápa 1988-ban a strasbourgi
zsidó közösség vezetőinek mondott: "Önök
kel együtt ismételten a leghatározottabban el
ítéljük a rasszizmust és az antiszemitizmust,
amely ellentétes a kereszténység alapelvei
vel." A katolikus Egyház tehát elutasítja a né
pek vagy embercsoportok ellen irányuló min
denfajta üldözését, bárhol és bármikor legyen
is az. A leghatározottabban elutasítja a népir
tás bármely formáját és az azt előidéző

rasszista ideológiákat. Visszatekintve évszá
zadunkra mélységes fájdalommal tölt el ben
nünket az egész népcsoportokat és nemzete
ket elborító erőszak. Külön is megemléke
zünk az örmények lemészárlásáról, a meg
számlálhatatlan áldozatról Ukrajnában az
1930-as években, a cigányok tömeges kiirtá
sáróI, amely szintén rasszista ideológia követ
kezménye volt, továbbá a hasonló tragédiák
ról Amerikában, Afrikában és a Balkánon.
Nem feledkezhetünk meg a totalitárius esz
mék áldozatainak millióiról a Szovjet
unióban, Kínában, Kambodzsában és másutt.
Nem felejthetiűle a Közép-Kelet drámáját
sem, amelynek adatai jól ismertek. Most is,
amikor ezt az emlékezést írjuk, "még mindig
sok ember válik embertársának áldozatává".

5. Előretekintés a közös jövőbe

Amikor a zsidók és a keresztények jövőbe

li kapcsolatait vizsgáljuk, először is katolikus
testvéreinket szólítj uk fel arra, hogy tudato
sítsák újra hitük héber gyökereit. Kérjük,
gondoljanak arra, hogy Jézus Dávid leszár
mazottja; hogy Szűz Mária és az apostolok a
zsidó néphez tartoztak; hogy az Egyház élte
tő erőt szív magába annak a jó olajfának gyö
kereiből, amelybe a pogányok vad olajfaágá
nak ágait beléoltották (vö. Róm 11,17-24);
hogy a zsidók kedves és szeretett testvéreink,
akik bizonyos értelemben "idősebb testvére
ink".
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Ennek az évezrednek vegen a katolikus
Egyház mélységes sajnálkozását fejezi ki
gyermekeinek bármely korszakban elkövetett
hibái miatt. A bűnbánat (tesuva) tette ez: az
Egyház tagjaiként ugyanis részünk van az
Egyház minden gyermekének bűneiben is, ér
demeiben is. Az Egyház mély tisztelettel és
nagy részvéttel tekint a Soára, a megsemmi
sítés tapasztalatára, amelyet a zsidó nép a
második világháborúban elszenvedett. Nem
puszta szavak ezek, hanem valóban elszánt
elkötelezettség. "Azt kockáztatjuk, hogy újra
a legkegyetlenebb halálnak tesszük ki az ál
dozatokat, ha nem él bennünk az igazságos
ság szenvedélyes szeretete, s ha mindegyi
künk a saját lehetáségei szerint nem kötelez
né el magát arra, hogya gonoszság soha töb
bé ne győzhesse le a jóságot úgy, ahogyan a
zsidó nép millióival megtörtént. (...) Az em
beriség soha többé nem engedheti meg, hogy
ez újra megtörténjék."

Imádkozzunk azért, hogy a zsidó nép által
elszenvedett tragédia miatt érzett fájdalmunk
új kapcsolatokhoz vezessen a zsidó néppel.
Szeretnénk, hogya múlt bűneinek tudatából
szülessék szilárd elhatározás arra, hogy olyan
új jövőt építsünk fel, amelyben nem lesz töb
bé antijudaizmus a keresztények között, és
keresztényellenes indulat a zsidók között, ha
nem inkább kölcsönös megbecsülés, amint il
lik azokhoz, akik egyetlen Teremtőt és Urat
imádnak, s a hitben közös atyjuk van, Ábra
hám.

Végül minden jóakaratú embert arra ké
rünk, gondolkodjon el mélyen a Soá jelentő

ségén. A sírokban fekvő áldozatoknak és a
szenvedések túlélő tanúinak kiáltása fölkelti
az egész emberiség figyeimét. Ha ezekre a
borzasztó tapasztalatokra emlékezünk, akkor
tudatosul bennünk az üdvös figyelmeztetés:
az antijudaizmus és az antiszemitizmus rom
lott magvai soha többé nem verhetnek gyö
keret egyetlen ember szívében sem.

1998. március 16-án.

Edward Idris Cassidy bíboros elnök
Pierre Duprey püspök alelnök
p RemiHoeckman, OP titkár

(A dokumentum hazai és külföldi fogadta
tására és a téma megvitatására az év folya
mán visszatérünk.)
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MÓZESSY GERGELY: EGYETEMI
LELKÉSZSÉGEK MAGYARORSZÁGON
A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem
történetéből sorozat 17. kötetekén t jelent meg
Mózessy Gergely monográfiája. Az Egyetemi
Levéltár gondozásában, tetszetős formában
kinyomtatott diplomadolgozat komoly kuta
t ásokra. eredeti dokumentumokra és vissza
em lékezésekre alapozva tárja fel századunk
első felének lelkipász tori kezdeményezését az
ér telmiségi fiata lok eva nge lizá lásá ra. Mivel a
szerz ő célja a katolikus egyetemi lelkészi
munka bemutatása, csak érintőlegesen esik
szó a ko rabeli katolikus kollégiumok és egye
sü letek szerep é r ő l .

A kötet tan intézetenként halad va mu tatja
be az egyes egyetemeken kibontakozó pasz
torációs munkát. így nyomon követhetjük a
fővárosi Páz mány Péter Tudo má nyegyetem
hitszónokainak szolgálatát, olyan neves kép
viselőkkel. mint Glattfelder Gyula vagy Tóth
Tihamér, és az abból a harm incas évekre ki
növő, önállósuló egyetemi lelkészi tiszte t,
amelyet elsőként Várkonyi Fidél ciszterci, ké
sőbb Péterffy Gedeon, majd Tihanyi Tibor vi
selt. De Mózessy Gergely feldolgozza a buda
pesti Műegyetem és Agrártudományi Egye
tem, a vidéki egyetemek és jogakadémiák,
va lami nt a fővárosi főiskolák ha llgatói nak lel
kigo ndozásával megbízott lelkipásztorok
sokrétű munkáját is. Otletgazdag, ene rgikus
fiata l papi gene ráció állt készen a nehéz idők

ben az ifjúság szo lgálatára, akik közül Szap
pan yos Béla, Szabó Józse f SJ, László Gábor,
Cserhá ti József neve nem csak a ku tatók szá
mára cseng ismerő sen.

A munka némiképp egyenetlen: sze mláto
mást a források mennyisége (fennmaradása
és felle lhetősége) határozza meg az egy es fe
jeze tek hosszát és mélységét, de a szerző gon
dosan elkerü li a hézagpótló általános ításo k
csapdá ját.

Külön érdekesség az 1945-48 közö tti idő

szak krónikája : az egyetemi lelkészek Actio
Cat ho lica által szervezett konferenciáján el
hangzottak pontos rajzot adnak a for rongó
korról, amiko r a hatalom az iskolákban az
ideológiai harc szí nterét találta meg. Az egye
tem i lelkészségek se m menekülhettek meg:
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1948-49 fordulóján számolták fel őket a leg
vá ltoza tosabb eszközökkel, melyek a lelkészi
munka adminisztratív ellehetetlenítésétől az
elüldözésig, letar tóztatásig, betiltásig terjed 
tek.

A monográfiát egy rövid kitekintés más rí
tusok és felekez etek korabeli ifjúsági .paszto
rációs törekvéseire, archontológia táblázat és
jól megválogatott, illusztratív források k özz é
tétele teszi kerek egésszé.

Érdekes olvasmányt jelen t a meggyőző

történeti távlatból elénk villanó, még jóval a
zsina t elő tt sz ületett, mégis korszerű lelki
pásztorkodásról számot adó összefoglalás,
ame ly háttere, sok tekintetben kis é rő tan ul 
mánya a nyolc esz tende je újraéledő és jelen
leg is bontakozó folyta tásnak.

pAKOZDI ISTVAN

MÓZES HUBA: KÖTÖTT FORMÁJÚ
KÖLTEMÉNYEK ANTOLÓGIÁJA

A kötö tt formájú köl temények a magyar
irodalomnak szerves részei jóformán líránk
kezdetétől. Igazi erőpróbát azonban attól
kezdve jelentettek, amikor költőink tudato
sa n alka lmazták az időmértékes soroka t,
strófákat és versszerkezeteket. Költőink

egy re term észetesebben. utóbb mint anya
nyelvüket haszn áltá k ezeket, hová lett már
a kez deti nehézkesség, a próbálkozással
együttjáró tét ovaság? S bár század unkban a
kö tött formájú sorokba n és strófákban bizo
nyos kevered és mutatkozik , lírikusaink
mind sza badabban kezelik őket, egybeját
sza tva a han gsúlyt és az id őm ért éket . majd
az avan tgá rd hat ásá ra szakítottak velük,
bár a szaba d ve rsbe n is megfigyelhető a
hangsúly vagy az időmértékes so rok emlék
kép e. A mai magyar versrő l mégsem leh et
kijelenten i, ho gy a kötött formáknak nin cs
benne szerepe, hiszen költőink gyakran
egészen bravú ros strófáka t írnak, méltó
ut ód aik ént a Nyu gat nagy for mavirtuózai
nak. Az viszont tén y, hogya verskedvel ők

vers tani ism eretei meglehetősen homályo
sak. Ennek nyilván a latin-tan ítás visszaszo
rulása az egyi k fő oka. Akik annak idején a
latinitás megn yirbálása mellett döntö ttek,
aligha sejtették - vagy ha igen, annál rosz-



szabb -, hogy intézkedésükkel a magyar
költészet múlljának megértését is megnehezí
tették, gyengítve a nemzeti önismeretet.

Mózes Huba gyűjteménye kitűnően hasz
nosítható az oktatásban, jó segítség a tanárok
és tanulók számára is. Pontos leírását adja a
különféle verstani fogalmaknak és kifejezé
seknek, a függelékben a verstani jelek magya
rázatát adja, s könyvészeti összefoglalója is
említést érdemel, mert a verstan kutatói kö
zött bizonyos alapkérdésekben és némely
részletekben sem lévén egyetértés, a különfé
le felfogásokat képviselők műveit egyaránt
felsorolja. Nagy nyeresége a kötetnek a jól
megválogatott példaanyag, amelynek segítsé
gével a különféle sor- és strófaszerkezeteket
mindjárt művekhez is köthetjük. (Balassi Kiadó)

RÓNAY LASZLÓ

SZAMOSI JÓZSEF: EMLÉKEZTETŐ

Szamosi József pályája a nyugati magyar
emigráció képviselőinekgyakori útján haladt.
A budapesti tudományegyetemen szerzett ta
nári diplomát, kiadói és színházi lektorként
dolgozott, Ady, Szabó Dezső és Németh Lász
ló hatására került a népi mozgalom hívei kö
zé, írásai a Magyar Élet című folyóiratban lát
tak napvilágot, a Bolyai-könyvkiadónál se
gédszerkesztői tisztet töltött be, Györffy Ist
ván tanítványaként néprajzi gyűjtőutakon

vett részt. A háború idején több alkalommal
katonai szolgálatra hívták be, 1943-tól a ma
rosvásárhelyi hadapródiskola tanára volt, így
került 1945 elején Dániába, majd Németor
szágba. Később a Szabad Európa Rádió mun
katársa lett. A háború előtt megjelent két ver
seskötete és néhány művészettörténetitanul
mánya, emigrációjában történelmi és művelő

déstörténeti tanulmányokat, versesköteteket
és esszéket publikált.

Kétkötetes Emlékeztető munkájában, amely
átfogó képet ad pályájáról, egyrészt a Szabad
Európa Rádió számára készített riportjaíból,
ismeretterjesztő előadásaiból válogat, így pél
dául érzékletes "hangképekben" idézi fel a
magyar történelem nagyegyéniségeinek:
Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Rákóczi
nak az alakját, illetve a nyugati világban ne
velkedő magyar fiataloknak, így a Burg Kast!
magyar gimnázium diákjainak és a magyar
cserkészeknek az életét, másrészt nagyobb
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irodalomtörténeti és történeti tanulmányokat
közöl, például Erdélyi József költészetéről,

amelyet személyes közeliségből mutat be,
vagy a mariazelli magyar zarándoklatok tör
ténetéről, amelyet igen gazdag kutatási
anyag birtokában foglal össze. Szamosi József
tavaly ősszel ünnepelte nyolcvanötödik szü
letésnapját, írásainak most megjelent gyűjte

ménye jó alkalom arra, hogy végre idehaza is
számon tartsuk tevékeny és eredményes
munkáját. (Tisia kiadó, 1997, München)

POMocATS BÉLA

A PANNONHALMI SZEMLE
REPERTÓRIUMA (1926-1944)

Galambos Ferenc állította össze. Somorjai Ga
bi rendezte sajtó alá e fontos bibliográfiai
gyűjteményt, amely nagy segítségünkre lehet
e század katolikus irodalmának kutatásában
és alaposabb ismeretében.

Amikor megindult a régi Pannonhalmi
Szemle új folytatása, első számában Németh
G. Béla tekintett vissza elődjére, pontosan jel
lemezve annak szellemi törekvéseit. Igazság
szerint a két világháború közötti "szemlék"
közül a Katolikus Szemle élt legrégebben, s
évről-évre megfigyelhető volt a kor felé való
lassú nyitása, amit az is jelzett, hogya har
mincas évek fiatal íróinak teret adva még e
kor izgalmas irodalmi vitáiban is megnyilat
kozott. A Pannonhalmi Szemle arculatát és
irányultságát a bencések határozták meg, de
mert a rendnek szinte minden tudo
mányterületen akadtak kiválóságai, sokszínű,
érdekes, magas színvonalú folyóirat lett, lé
nyegesen nyitottabb, mint például a Magyar
Kultúra, s egyes publikációi (Bánhegyi Jób,
Kühár Flóris, Radó Polikárp, Rezek Román és
mások tanulmányai) kiállták az idő próbáját,
sőt arra is érdemesek volnának, hogy egy an
tológiában idézzék őket, mint ahogy a Pan
nonhalmi Szemléről is hiányzik egy alapos
méltatás, amelyben alaposabban lehetne fog
lalkozni a lap körében alkotó papköltőkkelés
írókkal is. Külön figyelmet érdemel e Szemle
kritikai rovata, amelyben a szerzetesek nagy
hozzáértéssel, foglalkoztak a figyelemre érde
mes könyvekkel, kiadványokkal. A kor egy
háztörténetéröl, apróbb-nagyobb eseményei
ről sokmindent elárul a rend eseményeit fel
dolgozó rovat.



A gondos munkával összeállított repertó
rium sokat segít majd a feldolgozásban.
(Szent Gellért Hittudományi főiskola, Pannon
halma, 1998)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZERELMETES SZURKAPISZKA
Györgyey Klára tanulmányai

Györgyey Klára az Egyesült Államokban él,
a világhírű Yale Egyetemen tanít iroda
lomtörténetet, mindenekelőtt drámatörténe
tet, emellett a Menekült trók Pen Központja
amerikai tagozatának elnöke. Az ötvenhatos
forradalom veresége után került Amerikába,
tevékeny szerepet játszik az ottani magyar
emigráció értelmiségi mozgalmaiban, Írásai
rendszeresen jelentek meg az Uj Látóhatár, az
Irodalmi Újság, a Szivárvány, a Nyugati Ma
gyarság és más emigrációs folyóiratokban,
újabban idehaza is publikál. Elsősorban drá
matörténettel foglalkozik, 1980-ban Boston
ban angolul adta közre Molnár Ferencről írott
monográfiáját, 1987-ben New Yorkban jelent
meg Arrogáns alázattal dmű esszékötete. ~ ő

tolmácsolásában játszották Amerikában Or
kény István Macskajáték és Kulcskeresé5k című

színyadi művét.
Uj könyve, a Budapesten napvilágot látott

Szerelmetes szurkapiszka tíz esztendő (1985
1995) írásaiból válogat, és viszonylag kis ter
jedelme ellenére is gazdag kritikusi világot
kínál az olvasónak. Most is elsősorban a drá
mák és a színpadok érdeklik, tömör esszék
ben vesz búcsút a világirodalomnak a közel
múltban elhunyt nagy drámaíróitól, Samuel
Beckettől és Eugene Ionescótól szerelmes írá
sokban ad képet magyarországi írók, így Gal
góczi Erzsébet és Komis Mihály, illetve nyu
gati magyar írók, így Domahidy Miklós,
Csiky Ágnes Mária és Vajda Albert színpadi
műveiről. Magyarországi látogatásai alkal
mával mindig végignézi a színházak műso

rát, ott szerzett tapasztalatairól ad - nem
egyszer kritikus - beszámolót évente ismét
lődő magyarországi színházi szemléiben.
Vannak azután egészen kitűnő esszéi is, így
Bodor Ádám Sinistra körzet című nagysikerű

regényéről vagy Határ Győzőről.akivel diák
lányként kötött ismeretséget. Ez utóbbi írása
tanúsítja, hogy Györgyey Klára milyen értő

szeretettel foglalkozik a magyar iroda-
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lommal, még "szurkapiszkáiban" is ott rejlik
a személyes vonzalom. (Széphalom KDnyvmű

hely)

POMocATS BÉLA

A NÉPISÉGTŐl A POSZTMODERNIG
Tanulmányok korunk magyar írodalmáról

A debreceni KLTE Magyar és Összehasonlító
Irodalomtudományi Intézete nemrégiben je
lentette meg Studia Litteraria sorozata újabb
kötetét A népiségtf5l aposztmafemig címmel. A szer
zők a huszadik századi magyar irodalom egy
egy ritkábban vizsgált kérdését járják körül.

Márkus Béla a mai irodalomtörténeti kuta
tás által kissé mellőzött Veres Péter Számadás
című önéletírását értékeli. Ezzel kapcsolatban
bemutatja az író politikai gondolkodásának
fejlődését. nemzetfelfogása változását, vala
mint arra is választ keres, miért nem egysé
ges és nem valóságos lelkiismeret-vizsgálat a
mű, Görömbei András Csoóri Sándorról írott
tanulmánya arra világít rá, hogya költő 1953
54-es pályakezdése óta hogyan változott lírá
jában a poétikai én. Nemcsak szemléletválto
zásáról, közösségi elkötelezettségéről és egyéni
fejlődéséről tudósít, hanem a lírai én fontos
irodalomelméleti kérdéseiről is beszámol.

Elméleti megközelítés jellemzi Bódis Zol
tán tanulmányát is, amely a Hamvas-művek

nyelvről szóló töredékes gondolatai alapján
vizsgálja a hamvasi nyelvszemléletet. Fontos
szerepet játszik a nyelv korunk prózaíróinál
is, akikről Szirák Péter és Dobos István írt.
Szirák tanulmánya Lengyel Péter, Kertész Im
re és Szilágyi István műveiben vizsgálja az
emlékezés és a példázat szerepét, Dobos Ist
ván pedig az Esterházy-regényekben megje
lenő vallásos szemleletről értekezik.

ÖSszefoglaló érvényű a kötet kiváló záróta
nulmánya, amelyben Tamás Attila - egy ko
rábbi írása folytatásaként - a 20. századi ma
gyar irodalmon végigtekintve vizsgálja a sze
mélyiség megjelenési fonnáinak változásait, az
én-többszöröződés és a személyiség-megoszlás
problematikájával a középpontban. Kosztolá
nyi, Babits, Füst Milán, Weöres Sándor, Ottlik,
Mészöly és mások műveit elemezve új szem
pontok alapján értékeli századunk magyar iro
dalmát. (A debreceni KLTE kiadványa)

MONA KRISZTINA
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